БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО – ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

План
роботи Ради учнівського самоврядування
На 2017 – 2018 н. р.
Назва заходу
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Розподіл обов’язків серед членів (актив, склад секторів)
Затвердження плану роботи Ради на навчальний рік та
визначення завдань щодо роботи комітетів.
Організація та проведення засідань учнівської ради. Звітність
старост груп.
Брати участь у прийнятті внутрішньо коледжних рішень (участь у
роботі стипендіальних комісій, Рад з профілактики правопорушень,
засідань педагогічних рад з питань діяльності
учнівського(студентського) самоврядування)
Долучатися до участі в обласних форумах, конкурсах, фестивалях,
святах, спортивних змаганнях, у роботі журі оглядів-конкурсів
художньої та технічної творчості тощо
Провести тижні милосердя і турботи „ Зігрій теплом свого
серця ”. Продовжувати роботу волонтерського руху .
Волонтерська акція «Чисто дозвілля».

Участь у військово – патріотичних змаганнях коледжу,
присвячених до Дня Захисника України «Козацькі розваги»
Участь в організації традиційного конкурсу професійної
спрямованості «Дебют першокурсника»
Участь в конкурсі «Таланти твої, Україно!»
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: організувати флеш-моб;
акцію „ Здай кров заради життя ”
Організація змістовної інформаційно-роз’яснювальної роботи
щодо пропаганди здорового способу життя „ Ми ЗА здорове
покоління!”
Допомога учням із низьким рівнем навчальних досягнень.
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Контроль за станом їх навчання. Зв'язок з батьками
учнів(студентів)
Співпраця з кримінальною поліцією у справах дітей та соціальною
службою сім’ї, дітей та молоді.
Організація рейд – перевірок у гуртожитку та навчальному
закладі.
Випуск блискавок, стіннівок з інформацією про події училищного
життя.
Контроль за зовнішнім виглядом учнів в коледж. Організація
рейдів – перевірок щодо запізнень на заняття. Випуск блискавок.
Підведення підсумків роботи учнівської ради за І семестр
Організація та проведення Новорічних свят. Участь у заходах під
час зимових канікул.
Музично-розважальна программа, присвячена дню св. Валентина
Спільна робота з викладачами стосовно організації предметних
тижнів.
Участь у підготовці конкурсу професійної майстерності учнів.
Робота щодо праці та відпочинку з учнівськими групами
(благоустрій території коледжу, пам’ятників над якими шефствує
училище).
Участь в травневих міських заходах з нагоди дня Перемоги.
Підсумки роботи учнівської ради за навчальний рік та плани на
майбутнє. Визначення найактивніших учнів.
«Банк цікавих ідей» (збір цікавих пропозицій щодо планування на
наступний рік).
Робота з батьківським комітетом щодо відвідування занять та
поведінки проблемних учнів.
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