
"Погоджено"       "Затверджую": 

Голова учнівського      Директор ДНЗ „Ананьївський 

самоврядування ліцею      професійний аграрний ліцей” 

_______________ Ю. Настасюк    ______________ Г.А. Медюк  

 

ПЛАН  

роботи правління учнівського самоврядування  

ДНЗ „Ананьївський професійний аграрний ліцей”  

2014-2015 н. р.  

 

№ 

з/п 

Місяць Порядок денний 

1 ВЕРЕСЕНЬ - загальні збори;  

- вибори голови самоврядування; 
- про харчування учнів ліцею; 

- про участь у заходах щодо святкування дня міста; 
- вибори голів комітетів; самоврядування; 
- затвердження Статуту самоврядування на 2014-2015 н.р.  

2 ЖОВТЕНЬ - аналіз перевірки санітарного стану кімнат гуртожитку; 

- про святкування Дня вчителя; 
- про діяльність комітету для роботи з ветеранами; 

3 ЛИСТОПАД - про підготовку до свята „День працівників сільського 

господарства; 
- про заборону тютюнопаління на території ліцею; 

- про поліпшення морального виховання учнів ліцею. 

4 ГРУДЕНЬ - про проведення конкурсу-огляду на кращу кімнату 

гуртожитку; 

- участь учнів у проведенні Новорічного карнавалу; 

- зустріч з працівниками КМСН Ананьївського РВ ГУМВС; 

5 СІЧЕНЬ - аналіз роботи чергових учнів в кабінетах, їдальні 
гуртожитку та на території ліцею (комітет з питань праці); 

- аналіз роботи комітету з питань навчання (відвідування 
занять); 

6 ЛЮТИЙ - про відзначення Дня рідної мови; 

- аналіз роботи комітету з питань інформації (газета 
учнівського самоврядування);проведення заходів за 
методом „Рівний-рівному” про шкідливість вживання 
алкогольних напоїв, наркотиків, тютюнових виробів. 

7 БЕРЕЗЕНЬ  - про відзначення Дня жінок і миру; 

- аналіз роботи комітету з захисту учнівських прав; 
- про дисципліну та навчання окремих учнів. 

8 КВІТЕНЬ - аналіз роботи комітету з питань спорту і туризму; 

- про надання належного стану приміщень гуртожитку 

(ремонт житлових кімнат; 
- підготовка до відзначення свята Дня перемоги; 

- про відзначення Дня довкілля. 



9 ТРАВЕНЬ - підготовка до всеукраїнського конкурсу „Чисті роси; 

- аналіз роботи комітету з питань культури і відпочинку; 

- аналіз стану озеленення території ліцею (висаджування 
квітників). 

10 ЧЕРВЕНЬ - про підготовку до завершення навчального року; 

- про адміністративну відповідальність неповнолітніх за 
споєння правопорушень та злочинів; 

- про інструктування учнів з безпеки життєдіяльності під час 
літніх канікул. 

 
Виконавець: Т.М. Поліщук 

 


