
 
 

Склад учнівського самоврядування 
Біласовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів  

на 2016-2017 навчальний рік 
 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Клас Доручення 

1. Губинець Богдана 8 Президент 

2. 
3. 

Бодак Антоніна 
Бодак Людмила 

7 
9 

Заступник  
Секретар  

Міністерство дисципліни та порядку 
4. Халус Микола 8 Міністр дисципліни та порядку 

 

5. Русин Діонісія 6 Член міністерства дисципліни та порядку 

6. Бодак Михайло   5 Член міністерства дисципліни та порядку 

Вчителі-консультанти (керівники) – Самусь Мар’яна Юріївна,   
                                                                     Мішко Меланія Євгенівна 

 
 

Міністерство здоров’я та спорту 
7. Ісевич Дмитро 9 Міністр здоров’я та спорту 

 

8. Штуглинець Михайло 8 Член міністерства здоров’я та спорту 

9. Губинець Іван 5 Член міністерства здоров’я та спорту 

Вчителі-консультанти (керівники) – Сідак Андріан Андрійович,   
                                                             Папіш Ганна Андріївна 

 
 

Міністерство освіти та науки 
10. Гулан Ангеліна 8 Міністр освіти та науки 

 

11. Рябінчак Валентин 6 Член міністерства освіти та науки  

12. Росол Максим 5 Член міністерства освіти та науки 

Вчителі-консультанти (керівники) – Матківська Валентина Миронівна, 
                                        Грига Марія Йосипівна 

 
 

Міністерство культури та дозвілля 
13. Кедік Олег  9 Міністр культури та дозвілля 

 

14. Чобалько Юлія 6 Член міністерства культури та дозвілля 

15. Маганинець Юрій 7  Член міністерства культури та дозвілля 

Вчителі-консультанти (керівники) – Губинець Світлана Євгенівна,   
                                                              Чекета Людмила Василівна 

 
 

Міністерство інформації та преси  
16. Чобалько Світлана   9 Міністр інформації та преси 

 

17. Кубаш Тетяна 7 Член міністерства інформації та преси 

18. Росол Єва 7 Член міністерства інформації та преси 

Вчителі-консультанти (керівники) – Понзель Наталія Петрівна,   
                                                                       Далекорей Світлана Георгівна 

 
 



 

 

 
План роботи учнівського самоврядування  

Колківської ЗОШ І-ІІІ ступенів  
(І семестр 2013-2014 н.р.)                        

 
                               

Термін 
проведення 

 

Зміст виховних заходів 
 

Відповідальні  
 

Примітка  

 
29.08-01.09  

Свято першого дзвоника «Здраствуй, школо!» 
Випуск святкової стінгазети  
«1 вересня – День знань».  

Культмасова  
комісія 

Редколегія 

 
 

 

 
02.09-06.09 

Планування роботи учкому на І семестр. 
Відновлення роботи учнівського самоврядування 
в класних колективах. 
Оформлення класних куточків. 

Голова учкому 
Старостат  

 
 
 

 

 
09.09-13.09 

Операції «Сім’я», «Підліток», «Турбота». 
Участь у районній колективній творчій справі 
«Звичаї та обряди мого села». 

Старостат  
Редколегія  

 
 

 

 
16.09-20.09 

Відновити роботу КТС у класних колективах. 
Випуск стінгазети, присвяченої Дню миру та Дню 
партизанської слави. 
Патронати над ветеранами Великої Вітчизняної 
війни «Поспішаймо до оселі ветерана». 

Старостат 
 

Редколегія  
 

Волонтери  

 
 
 

 
 

 
23.09-27.09 

Засідання учнівського комітету. 
Засідання волонтерського осередку 

(планування роботи волонтерів на  
І семестр). 

Акція «Подаруй книжку бібліотеці». 
 
Участь у пошуковій експедиції «Моя країна – 
Україна». 

Голова учкому 
Волонтери 

 
 

Штаб «Живи, книго!» 
 

Навчальна комісія 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
30.09-04.10 

Тиждень енергозбереження 
До Дня людей похилого віку, трудові сюрпризи 
«Поспішаймо до оселі одиноких». 
День учнівського самоврядування.  
Вітальна світлиця «Із святом Вас, учителі!» 
Екологічна акція «Затишок». 

Санітарна комісія 
Волонтери 

 
Учнівський комітет,  

учні 11-го класу 
Господарська комісія 

 
 
 
 

 

 
07.10-11.10 

Засідання учнівського комітету 
Акція «Колосок пам’яті», присвяченій 80-им 
роковинам Голодомору 1932-1933рр. в Україні. 
Спортивно-туристське свято «Котигорошко – 
2013» 

Голова учкому 
Волонтери  

 
Санітарна комісія, 

господарська комісія 

 

 
14.10-18.10 

 
 

Тиждень трудового виховання 
Тиждень основ безпеки життєдіяльності 
Конкурс «Дари природи нескінченні». 
 
Конкурс малюнків на осінню тематику 
«Веселковий дивограй». 
Операція «Щоденник – документ учня» та ін. 
Участь у районному конкурсі «Поліські 
пересмішники». 

 
 
Господарська комісія 

 
Редколегія 

 
Навчальна комісія 

 
Культмасова комісія 

 

 
21.10-25.10 

Випуск стінгазети, присвячений Міжнародному 
дню ООН. 
Посвята в старшокласники «Осінній акорд». 
Районний конкурс естрадної пісні «Юна зірка». 

Редколегія 
 

Культмасова комісія 
Культмасова комісія 

 

28.10-03.11 Організація відпочинку дітей під час осінніх 
канікул. 

Комісії учкому  

Місячник правового виховання 

 
04.11-08.11 

Тиждень української писемності та мови 
Інтелектуально-пізнавальна гра «Зі слова 
починається людина, із мови починається мій 

 
Навчальна комісія 

 

 



рід…». 
Випуск стінгазети «Дивослово». 
Участь у районному чемпіонаті клубу веселих та 
кмітливих серед учнівської молоді. 
Участь у районному фестивалі дитячої поезії 
«Паросток». 

 
Редколегія 

Культмасова комісія 
 

Навчальна комісія, 
редколегія 

11.11-15.11 Засідання учнівського комітету 
Інтелектуальна гра з участю студентської молоді 
села, присвячена Дню студента.  
Свято повноліття «Посвята в громадяни 
України». 
Проведення лінійки-естафети «Ці корисні й добрі 
справи в класі робимо самі». 

Голова учкому 
Культмасова комісія 

 
Навчальна комісія, 
культмасова комісія 

Старостат  

 

 
18.11-22.11 

Зустріч з працівниками служби у справах 
неповнолітніх, прокуратури, податкової інспекції, 
дільничним інспектором. 
Допомога в проведенні виховних годин, 
присвячених Дню пам’яті жертв голодомору та 
політичних репресій. 
Акція «Молодь проти шкідливих звичок». 
«Антиреклама алкогольних і тютюнових 
виробів». 

Комісія по захисту 
прав дитини 

 
Навчальна комісія 

 
 

Санітарна комісія 
 

Редколегія  

 

25.11-29.11 Тиждень початкових класів 
«Листопадові сходинки» 

Свято казки «Ми до тебе, казко, завітали». 
Тиждень толерантності 

Подорож в історію «Сторінками минулого». 
Операція «Бережи тепло і світло». 
Трудовий десант «Наше шкільне подвір’я». 

Комісія по організації 
роботи з молодшими 

школярами 
Редколегія  

Навчальна комісія 
 
Господарська комісія 

 

Місячник оборонно-масової роботи  

02.12-06.12 Випуск санбюлетня до Всесвітнього дня боротьби 
зі СНІДом. 
Акція «Ланцюжок добрих справ», присвячена 
Міжнародному дню інвалідів. 
Виставка-огляд «Кращий зошит». 
 
День Збройних сил України. Випуск вітальної 
стінгазети. 
Святкові концерти у класних колективах. 
Екологічна акція «Встанови годівничку», 
«Нагодуй птахів». 

Санітарна комісія 
 

Волонтери 
 

Навчальна комісія 
Редколегія  

 
Старостат  

Господарська комісія 

 

10.12-14.12 Всеукраїнський тиждень права 
 

Тематична виставка «Підліткові про злочин». 
 

Засідання учнівського комітету 
Рейд «Живи, книго!» – підсумки результатів 
збереження підручників за  І семестр. 
Засідання волонтерського осередку 
Конкурс стінгазет про здоровий спосіб життя, 
присвячений Міжнародному дню боротьби з 
наркоманією. 

Комісія по захисту 
прав дитини, 

комісія дисципліни і 
порядку 

Голова учкому 
Штаб «Живи, книго!» 
 

Волонтери 
Редколегія  

Санітарна комісія 

 

 
16.12-20.12 

Класні кооперативи «Новорічні іграшки». 
Випуск вітальних листівок до Дня святого 
Миколая та Нового року. 
Участь у районному етапі Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, 
брати мої», присвячений Шевченківським дням.  

Господарська комісія 
Редколегія 

 
Навчальна комісія 

 

 

 
23.12-27.12 

 
 
 
 

27.12-28.12 

Тематична виставка «Плач мертвої зони», 
присвячена Дню вшанування учасників ліквідації 
аварії на ЧАЕС. 
Зустріч з ліквідаторами аварії на ЧАЕС. 
Випуск санбюлетня, присвячений Дню боротьби з 
наркоманією. 
Новорічні ранки, карнавали, бал-маскаради. 

Редколегія 
 
 

Учком  
Санітарна комісія 

 

28.12-13.01 Організація відпочинку дітей під час зимових Комісії учкому  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

* план роботи учнівського самоврядування може корегуватись і доповнюватися  
 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання  

Приміт-

ка 

1. Складання плану роботи міністерства дисципліни та 

порядку на І семестр 2018-2019 н. р. 

Вересень  

2. Організація чергування по класах, школі. Вересень 

 
 

3. Призначувати відповідальних в кожному класному 

колективі за дотримання дисципліни і порядку, 

відвідування учнями школи. 

Вересень  

4. Розробити графіки  чергувань учнів по школі, 

організувати контроль за їх виконанням. 

Протягом                    

І семестру 
 

5. Бесіда з учнями схильними до правопорушень . 

 

Жовтень  

6. Рейд - перевірка «Твій зовнішній вигляд». 

 

Жовтень  

7. Організувати правову освіту (вивчення Правил для учнів, 

Статуту школи, документів про освіту, учнівське 

самоврядування, та інших правових документів). 

Листопад  

8. Встановити контроль за поведінкою учнів на перервах. Протягом                 

І семестру 
 

9. Проводити рейди-перевірки по класних кімнатах 

«Черговий на місці». 

Протягом                         

І семестру 

 

10. Провести бесіду «Правила для учнів». 

 

Листопад  

11. Взяти активну участь у проведенні місячника правових 

знань виховання (превентивне виховання) та 

Всеукраїнського тижня права. 

Протягом               

І семестру 
 

12. Проведення бесід на ознайомлення учнів з своїми 

правами «Конвенція про права дитини». 

Грудень  

13. Підготовка до Новорічних свят. Організація чергування 

на вечорі. 

Грудень  

14. Прозвітувати на засіданні учнівського самоврядування 

про виконану роботу протягом І семестру. 

Грудень  

15. Планування роботи на ІІ семестр. 

 

Грудень  



 

 

 

 

 

 

 
* план роботи учнівського самоврядування може корегуватись і доповнюватися  

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Приміт-

ка  

1. Складання плану роботи міністерства освіти та науки на                  

І семестр 2018-2019 н. р.  

Вересень  

2. Участь у краєзнавчій конференції учнівської молоді «Мій 

рідний край очима сучасників». 

Вересень  

3. Участь у підготовці і проведенні предметних тижнів, 

олімпіад. 

Згідно планів 

їх 

проведення 

 

4. Надавати допомогу вчителям в організації тематичних 

лінійок і вечорів.  

Протягом                 

І семестру 

 

5. Участь у конкурсі літературних творів,творів 

образотворчого мистецтва та фото-робіт на тему 

«Захисники України: історія та сьогодення». 

Жовтень  

6. Проведення бесід по класах, направлені на підвищення 

якості знань учнів «Мій режим дня». 

Жовтень  

7. Проведення рейд-перевірок «Порядок», «Щоденник – 

документ учня» (наявність в учнів письмових домашніх 

завдань, щоденників, підручників перед уроками). 

Листопад  

8. Участь у Всеукраїнській краєзнавчій експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 

Листопад  

9. Анкетування «Що нам заважає вчитися?» 

 

Листопад   

10. Провести тематичну лінійку до Дня Наума. 

 

Грудень  

11. Взяти участь у проведенні інтелектуально-пізнавальних 

програм, ігор, конкурсів. 

Протягом                      

І семестру 

 

12. Виставка - огляд «Кращий зошит». 

 

Грудень   

13. Взяти участь у рейд-операції «Живи, книго!» – підсумки 

результатів збереження підручників за І семестр. 

Грудень    

14. Звіт міністерства освіти та науки на засіданні учнівського 

самоврядування , про роботу протягом І семестру. 

Грудень   

15. Планування роботи на ІІ семестр. 

 

Грудень   



 

 

 
 

 
 

 

* план роботи учнівського самоврядування може корегуватись і доповнюватися  

 

 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Приміт-

ка  

1. Складання плану роботи міністерства здоров'я та спорту 

на І семестр 2018-2019 н.р.  

Вересень   

2. Участь в спортивних шільних спартакіадах . 

 

Протягом                      

І семестру 

 

3. Організувати операцію–рейд озеленення класів школи 

«Створи собі красу і затишок». 

Вересень  

4. Конкурс-рейд «Увага! Діти на дорозі». 

 

Вересень   

5. Участь у змаганнях, спортивних турнірах, естафетах. Протягом                      

І семестру 

 

6. Контроль за санітарним станом у класних кімнатах. 

 

Протягом                     

І семестру 

 

7. Проводити щотижневий санітарний день (п’ятниця) по 

наведенню в школі зразкового порядку. 

Протягом                  

І семестру 

 

8. Конкурс «Найчистіший клас». 

 

Протягом                     

І семестру 

 

9. Випуск санбюлетня «Гострі респіраторні захворювання». Жовтень  

 

10. Провести бесіди «Алкоголь, наркоманія. Наслідки їх дії 

на особистість» та «Рятування потерпілого на воді». 

Жовтень  

11. Акція «Молодь проти шкідливих звичок». 

 

Листопад  

12. Випуск санбюлетню «Дифтерія – інфекційне 

захворювання». 

Листопад  

13. Взяти участь в спортивній шкільній спартакіаді з 

футболу.  

Листопад  

14. Інформаційна лінійка до Міжнародного дня боротьби зі 

СНІДом. Випуск санбюлетня. 

Грудень  

15. Прозвітувати на засіданні учнівського самоврядування 

про виконану роботу упродовж І семестру. 

Грудень  

16. Планування роботи на ІІ семестр. 

 

Грудень  



 

 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Приміт-

ка  

1. Складання плану роботи міністерства культури та 

дозвілля на І семестр 2018-2019 н.р.  

Вересень   

2. Розподіл між класними колективами доручень по 

підготовці культмасових заходів. 

Вересень  

3. Конкурс на кращий учнівський куточок. 

 

Вересень   

4. Участь в організації та проведенні районних масових 

заходах. 

Протягом                        

І семестру   
 

5. Участь у предметних тижнях. 

 

Протягом                      

І семестру 
 

6. Організація загальношкільних конкурсів: 

- «Кращий учень навчального року» 

- «Кращий клас навчального року» 

Вересень  

7. Підготовка до конкурсу краща вітальна стін газета до Дня 

вчителя. 

Жовтень  

8. Заходи до Міжнародного дня людей похилого віку. 

 

Жовтень   

9. Участь у загальношкільній лінійці до утворення 

Української Повстанської Армії.  

Жовтень  

10. Організовувати творчі виставки учнів школи. 

 

Протягом               

І семестру 
 

11. Організовувати культмасові справи, керувати 

організацією шкільних і класних вечорів відпочинку. 

Протягом                   

І семестру 
 

12. Участь у проведенні місячника шкільних бібліотек 

«Книга і читання – важливий чинник у вихованні 

цінностей учнів». 

Жовтень  

13. Участь у різних конкурсах (стін газети, малюнки ). 

 

Протягом                             

І семестру 
 

14. Організація екскурсій , дискотек. 

 

Протягом                      

І семестру 
 

15. Загальношкільна лінійка до  Дня української писемності 

та мови.   

Листопад  

16. Взяти участь у заходах до Міжнародного дня 

толерантності. 

Листопад   

17. Взяти участь у заходах до Міжнародного дня пам’яті 

жертв Голодомору та політичних репресій. 

Листопад  



 
* план роботи учнівського самоврядування може корегуватись і доповнюватися  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Конкурс новорічних плакатів та вітальних листівок. 

 

Грудень   

19. Екологічна операція – допомога зимуючим птахам 

«Встанови годівничку». 

Грудень  

20. Підготовка та проведення новорічних ранків і вечорів. Грудень   

21. Підведення підсумків загальношкільних конкурсів за І 

семестр. 

Грудень  

22. Прозвітувати на засіданні учнівського самоврядування 

про проведену роботу упродовж І семестру. 

Грудень   

23. Планування роботи на ІІ семестр. 

 

Грудень  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* план роботи учнівського самоврядування може корегуватись і доповнюватися  
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Приміт-

ка  

1. Складання плану роботи міністерства інформації  та преси 

на І семестр 2018-2019 н.р.  

Вересень   

2. Поширення  інформації про діяльність органів 

учнівського самоврядування через ЗМІ. 

Протягом                     

І семестру 

 

3. Випуск шкільної газети «Вісник», стіннівок та тематичних 

лінійок, фоторепортажів (висвітлення на їх сторінках 

інформації з нагоди знаменних і пам’ятних дат  держави, 

закладу,  народного календаря). 

Протягом                  

І семестру 

 

4. Оформлення та ведення класних куточків. Здійснення 

рейд-перевірок їх стану. 

Вересень   

5. Конкурс малюнків, плакатів «Безпека дорожнього руху» 

 

Вересень  

6. Конкурс поздоровлень,  стін газет до Дня вчителя. 

 

Жовтень  

7. Проведення конкурсів стіннівок, плакатів, привітань. Протягом                       

І семестру 

 

8. Випуск музичних та вітальних програм для учнів та 

педколективу. 

 

Протягом                   

І семестру 

 

9. Участь у суспільно-значимих громадських акціях. Протягом                     

І семестру 

 

10. Організувати конкурс малюнків на тему «Я маю право». 

 

Листопад  

11. Проведення інформаційних хвилинок «Обережно – грип!» Листопад  

12. Проведення тематичних лінійок:  

 День пам’яті жертв голодомору;  

 «16 днів проти насильства» 

 

Листопад  

13. Інформаційна лінійка до Дня боротьби зі СНІДом. 

 

Грудень  

14. Прозвітувати на засіданні учнівського самоврядування 

про виконану роботу упродовж І семестру. 

Грудень  

15. Планування роботи на ІІ семестр. 

 

Грудень  


