
План роботи  учнівського самоврядування ТАРШ  

на  2015-2016 н.р. 
 

Дата 

проведення 

 

Заходи Відповідальні 

1 вересня Свято  Першого дзвоника Комітет «Культури і дозвілля» 

Вересень Благодійна акція для допомоги учню нашої 

школи, який потребує дороговартісного 

лікування 

Комітет «Милосердя (волонтерства), 

толерантності та духовності» 

Вересень Планування роботи на 2015-2016 н.р., вибори 

органів учнівського самоврядування класів. 

Координатор, голови комітетів. 

Вересень Засідання Ради ТАРШу Координатор 

Вересень День міста: 

- виставка плакатів «Моє місто Бровари; 

- участь у мистецькій алеї  

 

Комітет «Культури та дозвілля» 

Вересень Бесіда «Бережливе ставлення до шкільного майна 

і підручників » 

Комітет роботи з дітьми молодшого 

та середнього шкільного віку 

Протягом 

року 

Акція «Зовнішній вигляд» Координатор, Президент, голови 

комітетів 

Вересень Участь у благодійній акції «Подаруй оберіг 

солдату» 

Комітет «Культури та дозвілля», 

комітет «Милосердя (волонтерства), 

толерантності та духовності» 

Вересень Підготовка до святкування Дня працівників 

освіти 

Комітет «Культури та дозвілля», 

комітет «Преси та інформації» 

Протягом 

року 

Акція «Ветеран поруч» -організація допомоги 

людям похилого віку, які мешкають у 

мікрорайоні школи 

Комітет «Милосердя (волонтерства), 

толерантності та духовності» 

Вересень - 

лютий 

Фотоконкурс «Рідне місто очима дітей» Комітет «Преси та інформації», 

комітет «Культури та дозвілля» 

Жовтень Засідання Ради ТАРШу 

«Організація самоврядування у  класних 

колективах» 

Президент ТАРШу 

 

Жовтень Засідання Ради ТАРШу Президент, голови комітетів 

Жовтень Відвідування ветеранів, закріплених за школою Комітет «Милосердя (волонтерства), 

толерантності та духовності» 

Протягом 

року 

Участь у міській акції «Цікаве дозвілля – чисте 

довкілля» 

Комітет «Спорту, здорового способу 

життя, екології та краєзнавства» 

Жовтень  Благодійний ярмарок «Учні сьомої школи - 

воїнам» 

Координатор, голови комітетів 

Жовтень Відзначення Дня Захисника України Комітет «Культури та дозвілля», 

«Спорту, здорового способу життя, 

екології та краєзнавства», «Преси та 

інформації» 

Протягом 

року 

Проведення веселих перерв з елементами 

фізкультхвилинок у молодших класах 

Комітет роботи з дітьми молодшого 

та середнього шкільного віку 

Жовтень Акція «За здорове життя» Координатор, комітет «Спорту, 

здорового способу життя, екології та 

краєзнавства», комітет «Преси та 

інформації» 

Жовтень Підготовка до участі у профорієнтаційному КВК 

«Обери майбутнє» 

Координатор, комітет «Культури та 

дозвілля» 

Листопад Участь у міському квесті «Молодь за здорове 

життя» 

Комітет «Спорту, здорового способу 

життя, екології та краєзнавства» 



Листопад Засідання Ради ТАРШу Президент, голови комітеів 

Листопад День Гідності і Свободи Координатор, президент 

Листопад День пам'яті жертв Голодомору Координатор, Президент, голови 

комітетів  

Листопад Бесіда «Мої права», до Всеукраїнського тижня 

правознавства 

Комітет «Правової освіти», комітет 

роботи з дітьми молодшого та 

середнього шкільного віку 

Грудень Акція «Молодь проти ВІЛ-інфекції» Координатор, комітет «культури та 

дозвілля», «Спорту, здорового 

способу життя, екології та 

краєзнавства», «Милосердя 

(волонтерства), толерантності та 

духовності», «Партнерства та 

міжнародних відносин» 

Грудень День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

Президент, голови комітетів 

Грудень Акція «Фабрика Святого Миколая» Комітет «Милосердя (волонтерства), 

толерантності та духовності» 

Грудень Виховний захід «Святий Миколай, ти до мене 

завітай» 

Комітет «Культури та дозвілля», 

комітет роботи з дітьми молодшого та 

середнього шкільного віку 

Грудень Виготовлення Новорічних іграшок на міську 

ялинку 

Комітет «Культури та дозвілля» 

Грудень Новорічні розваги для учнів Координатор, голови комітетів 

Грудень Засідання Ради ТАРШу- підсумки роботи за І 

семестр 2015-2016 н.р. 

Президент, голови комітетів 

Грудень-

січень 

Новорічні розваги біля головної ялинки міста Координатор, голови комітетів 

Січень  День Соборності України Комітет «Культури та дозвілля», 

«Преси та інформації», комітет 

роботи з дітьми молодшого та 

середнього шкільного віку 

Січень Конкурс на кращий твір до Дня «Дякую» Комітет «Преси та інформації» 

Січень Реалізація проекту «Наша Україна-велична 

держава» 

Комітет «Спорту, здорового способу 

життя, екології та краєзнавства» 

Січень Засідання Ради ТАРШу – планування роботи на ІІ 

семестр 2015-2016 н.р. 

Президент, голови комітетів 

Лютий  Вечір зустрічі з випускниками минулих років Комітет «Культури та дозвілля» 

Лютий День закоханих (конкурс, пошта Святого 

Миколая) 

Комітет «Культури та дозвілля», 

«Преси та інформації», комітет 

роботи з дітьми молодшого та 

середнього шкільного віку 

Лютий Засідання Ради ТАРШу Президент, голови комітетів 

Березень Свято 8 Березня Комітет «Культури та дозвілля», 

комітет «Преси та інформації» 

Березень Реалізація проекту «Лідери з дитинства» Комітет роботи з дітьми молодшого 

та середнього шкільного віку 

Березень Реалізація проекту «Заочна подорож Київщиною» Комітет «Спорту, здорового способу 

життя, екології та краєзнавства» 

Березень Конкурс малюнків «Знайомтесь – це моя родина, 

частинка Батьківщини – України» 

Комітет роботи з дітьми молодшого 

та середнього шкільного віку 

Березень Засідання Ради ТАРШу Президент, голови комітетів 

Квітень Поетичні читання Комітет «Партнерства та 

міжнародних відносин» 

 



Квітень Всесвітній день здоров'я Комітет «Спорту, здорового способу 

життя, екології та краєзнавства», 

комітет роботи з дітьми молодшого та 

середнього шкільного віку 

Квітень Акція «Хвилина без мобільного телефона» Комітет «Преси та інформації», 

«Правової освіти» 

Квітень Річниця з Дня Чорнобильської трагедії Комітет «Милосердя (волонтерства), 

толерантності та духовності» 

Квітень Засідання Ради ТАРШу Президент, голови комітетів 

Квітень-

травень 

Акція «Подаруй Великодень ближньому» Комітет «Милосердя (волонтерства), 

толерантності та духовності», 

«Партнерства та міжнародних 

відносин» 

Квітень-

травень 

Акція «Чиста школа, чисте подвір'я» Комітет «Спорту, здорового способу 

життя, екології та краєзнавства», 

комітет роботи з дітьми молодшого та 

середнього шкільного віку 

Травень Відзначення Дня пам'яті та примирення Комітет «Милосердя (волонтерства), 

толерантності та духовності», «Преси 

та інформації», «Культури та 

дозвілля» 

Травень Підготовка до конкурсу «Лідер року» Комітет «Милосердя (волонтерства), 

толерантності та духовності» 

Травень День Перемоги Координатор, голови комітетів, 

комітет роботи з дітьми молодшого та 

середнього шкільного віку 

Травень Акція «Ми – за здоровий спосіб життя», до 

Всесвітнього Дня без тютюну 

Комітет «Спорту, здорового способу 

життя, екології та краєзнавства» 

Травень Засідання Ради ТАРШу – підсумки роботи за 

2015-2016 н.р. 

Президент, голови комітетів 

Травень Свято Останнього дзвоника Комітет «Культури та дозвілля», 

«Преси та інформації» 

Червень День захисту дітей Комітет роботи з дітьми молодшого 

та середнього шкільного віку 

Червень Робота у пришкільному таборі Комітет роботи з дітьми молодшого 

та середнього шкільного віку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


