ПЛАН
спільних заходів учнівського самоврядування, батьківського комітету та
адміністрації ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.
Р. Поповича»
1. Обрати в групах лідерів учнівського самоврядування з метою створення
учнівського самоврядування училища.
Вересень
2. Провести спільне засідання адміністрації училища, батьківського комітету
та учнівського самоврядування, на якому підписати двосторонню угоду про
співпрацю та план спільних дій на навчальний рік.
Жовтень
3. Приймати участь у підготовці та проведенні предметних олімпіад,
спортивних змагань, конкурсів професійної майстерності, ігор клубу
«Ерудит», конкурсів художньої самодіяльності, пам'ятних дат.
Протягом навчального року
4. Ввести до складу Штабу профілактики правопорушень училища комісію з
правового виховання.
Жовтень
5. Прийняти участь у проведенні конкурсів :
- на кращого учня училища :
- на кращу групу,
- на кращий навчальний кабінет,
- на кращу майстерню,
- на кращу кімнату гуртожитку.
Протягом навчального року
6.Оновити матеріали до сайту училища про учнівське самоврядування в
училищі.
Грудень
7. Прийняти участь у засіданнях лідерів учнівського самоврядування міста.
Січень
8. Спланувати заходи для організації змістовного дозвілля учнів під час
зимових канікул.
Січень
9. Провести спільне засідання батьківського комітету, адміністрації
училища та Ради учнівського самоврядування з питань «Підсумки
відвідування занять за І семестр».
Січень

10. Організувати в училищі вивчення документів, які захищають права
дитини Конституція України, декларація прав людини, конвенція ООН про
права дитини.
Лютий
11. Прийняти участь у проведенні Свята весни.
Березень
12. Прийняти участь у підготовці та проведенні Дня відкритих дверей
Березень-квітень
13. Провести засідання з питань аналізу організації профілактичної,
роз’яснювальної і виховної роботи по формуванню навичок здорового
способу життя та впровадження програми з превентивного виховання учнів
училища.
Квітень
14. Підготувати та провести спільні урочисті заходи до Дня пам’яті і
примирення: дослідницький марафон «Пам'ять», зустрічі з учасниками
бойових дій, ветеранами війни, акція по впорядкуванню пам’ятників
загиблим воїнам .
Квітень-травень
15. Організація літнього відпочинку учнів-сиріт та учнів училища.
Травень - червень
16. Підготовка до проведення випускного вечора в училищі. Організувати
запрошення на зустріч випускників, які приймали участь в АТО.
Травень - червень
18. Випуск учнів поточного навчального року. Контроль дотримання
громадського порядку під час проведення заходів.
Червень

