
План роботи 

учнівського самоврядування ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і 

дизайну» на 2021-2022 навчальний рік 

 

 

Місяць Заплановані заходи Примітка 

Вересень Звіт роботи учнівського самоврядування 

за 2020-2021 навчальний рік 
 

Вибори активу груп та поновлення 

складу учнівського самоврядування 

 

Затвердження плану роботи учнівського 

самоврядування на 2021-2022 навчальний 

рік 

 

Проведення учнівської конференції, 

обговорення за темою: «Лідер та 

лідерство. Основи ефективного 

лідерства» 

 

Жовтень Участь у благодійній акції «Монетки 

дітям» 

 

Відвідування притулку для тварин 

Сумського товариства захисту тварин 

 

Організація засідання учнівського 

активу, обговорення за темою: 

«Волонтерство, як напрям діяльності 

учнівського самоврядування» 

 

Листопад Участь в зборах Сумської обласної ради 

лідерів учнівського самоврядування 

ЗП(ПТ)О 

 

Участь в заходах до Дня толерантності  

Участь у заходах до Дня української 

писемності та мови, написання 

радіодиктанту 

 

Грудень Участь в акції «16 днів проти насильства  

Участь в акції «Донорство – це любов»  

Участь в організації урочистостей до 

свята Нового Року 

 

Січень Участь у заходах до Дня Соборності 

України 

 

Участь у проведенні заходів, 

присвячених Дню пам’яті жертв 

Голокосту 

 

Лютий Участь у проведенні Дня Святого 

Валентина 

 



Відвідання Сумського обласного 

краєзнавчого музею 

 

Організація засідання учнівського 

активу, обговорення за темою: «Ми – 

громадяни України» 

 

Березень Участь в організації свята весни 8 

Березня 

 

Участь у проведенні заходів до 

Шевченківських днів 

 

Організація засідання учнівського 

активу, обговорення за темою: 

«Партнерство в роботі учнівського 

самоврядування. Розподіл доручень в 

команді. Делегування» 

 

Квітень Участь в акції «Зробимо Україну 

чистою» 

 

Участь в організації профорієнтаційних 

заходів, Дня відкритих дверей 

 

Участь у проведенні заходів, 

присвячених Дню Чорнобильської 

трагедії 

 

Травень Участь у проведенні заходів, 

присвячених Дню Пам’яті і Примирення 

8 Травня 

 

Участь в організації заходу до Дня матері 

та міжнародного дня сім’ї 

 

Організація засідання лідерів учнівського 

самоврядування в форматі круглого 

столу з метою обговорення теми: 

«Навички планування, як запорука 

успіху. Таймменеджмент» 

 

Червень Проведення акції, присвяченої Дню 

захисту прав дитини 

 

Участь у заходах до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні  

 

Підведення підсумків роботи учнівського 

самоврядування за навчальний рік 

 

 
 


