План роботи ради гуртожитку
№
з\п

Назва заходу

Дата
Відповідальні
проведення
І. Організаційне засідання 05.09.2017р
1 Ознайомлення членів ради з
«Положенням про учнівське
самоврядування»
Заступник з
ВР,
2 Розподіл обов’язків між членами
вихователь,
ради гуртожитку
члени Ради
3 Обговорення та затвердження
плану роботи ради гуртожитку на
2017 – 2018 н. р
ІІ. План роботи на вересень
07.09. 2017 р
1 Оголосити про конкурс на кращу
07.09
кімнату гуртожитку
Санітарно –
2 Ознайомити з умовами конкурсу
щоденно
побутовий
та вести екран змагань за кращу
сектор,
кімнату
вихователь
3 Контролювати санітарно –
постійно
гігієнічний режим у житлових кім
4 Проводити санітарні дні
щочетверга
5 Огляд кімнат «Моя праця створює останній четвер
затишок та красу у кімнатах»
місяця
6 Провести вечір – відпочинку «Ми
25.09
Культурно –
раді знайомству з вами».
масовий
Відкриття нових талантів.
сектор
Конкурси
7 Легкоатлетичний крос,
26.09
Спортивно –
присвячений Дню фізичної
масовий
культури
сектор
8 Провести екскурсію в Дубенський
27.09
Інформаційний
замок(для учнів І курсу)
сектор,
вихователь
9 Скласти графіки чергування учнів
до 29.09
Голова ради,
у гуртожитку на жовтень
вихователь
ІІІ. План роботи на жовтень
02.10.2017 р
1 Підготовка кімнат до осінньо –
до 15 жовтня
Всі сектори
зимового періоду
2 Проводити контроль за
постійно
Сектор
дисципліною учнів
дисципліни та
порядку
3 Проводити рейди-перевірки
постійно
Навчальний
якості самопідготовки
сектор

4

5

6

7

8

Випустити стіннівку про
захисників, учасників АТО

06.10

Провести інформаційну годину:
«Інтернет – не лише твій друг»

10.10

Інформаційний
сектор

Випустити газету «День
українськогокозацтва та День
захисникаУкраїни»
Провести профілактику
правопорушень серед учнів

13.10

Редколегія

24.10

Культурно –
масовий
сектор
Спортивно –
масовий
сектор
Голова ради,
вихователь

Залучати учнів до участі в
спортивних секціях

Редколегія

постійно

Скласти графіки чергування учнів
до 31.10
у гуртожитку на листопад
ІV.План роботи на листопад
01.11.2017 р
1
Провести операцію «Чистюля».
03.11
Розповісти про правила чистоти
9

2

3
4

6
7

Організувати конкурс
декламаторів «Мова рідна, слово
рідне»
Створення проекту «Кімната моєї
мрії»
Провести вечір пам’яті до Дня
жертв голодомору

07.11

Виготовити плакат «Голодний 33й рік»
Організація міні- змагань з шашок

до 24.11

14.11
22.11

27.11

Організувати зустріч з героями –
28.11
захисниками України
9
Скласти графіки чергування учнів
до 30.11
у гуртожитку на грудень
V. План роботи на грудень
01.12.2017
1
Провести акцію «16 днів без
05.12
насильства»
2
Випустити Новорічну газету
11.12
3
Святкування Андрія
13.12
8

Санітарно –
побутовий
сектор
Культурно –
масовий
сектор
Санітарно –
побутовий сек
Культурно –
масовий
сектор
Редколегія
Спортивно –
масовий сект.
Голова ради,
вихователь
Голова ради,
вихователь
Всі сектори
Редколегія
Культурно –
масовий сект

4
5
6
7
8

Провести інформаційну годину:
«Свято Миколая»
Підведення підсумків за І півріччя
Підготовка до конкурсу колядок
та щедрівок
Провести підготовку до
Новорічної вечірки
Провести Новорічну вечірку

19.12
26.12
27.12
28.12
29.12

Скласти графіки чергування учнів
до 30.12
у гуртожитку на січень
VІ. План роботи на січень
15.01.2018 р
1
Провести конкурс колядок та
15.01
щедрівок
2
Робота у групах «Мої зимові
17.01
канікули»
3
Стіннівка «Новорічно – різдвяні
18.01
традиції нашого краю»
4
Година спілкування до Дня
22.01
Соборності України «Молодь
єднає Україну»
5
Скласти графік чергування учнів
31.01
на лютий
VІІ. План роботи на лютий
02.02.2018 р
1
Організація консультацій для
постійно
учнів
2
Святкування Дня закоханних.
14.02
Провести конкурс на
виготовлення найкращої
валентинки
3
Виготовити плакат присвячений
20.02
Небесній сотні
4
Розмова з учнями про культуру
22.02
поведінки
9

5

Організація міні – змагань з шахів

27.02

Скласти графіки чергування учнів
до 28.02
у гуртожитку на березень
VІІІ. План роботи на березень
01.03.2018 р
1
Випустити газету до
07.03
Міжнародного жіночого дня.
Привітати дівчат з святом
6

Інформаційний
сектор
Всі сектори
Навчальний
сектор
Культурно –
масовий сект
Культурно –
масовий сект
Голова ради
Культурно –
масовий сект
Навчальний
сектор
Редколегія
Культурно –
масовий сект
Староста
Навчальний
сектор
Культурно –
масовий
сектор
Редколегія
Сектор
дисципліни та
порядку,
вихователь
Спортивно масовий
Голова ради
Редколегія
Всі сектори

2

Шевченківські дні

09.03

3

Провести вікторину до Дня
визволення міста Дубна
Оголосити та провести конкурс
«Озелени гуртожиток»
Організація міні – змагань з
шашок
Організація весняної толоки
Скласти графі-ки чергування
учнів у гуртожитку на квітень
ІХ. План роботи на квітень
Правила хорошого тону. Школа
етикету
Провести вечір до Дня здоров’я

16.03

4
5
6
7

1
2

до 30.03
22.03
29.03
до 31.03

03.04.2018 р
05.04
Навчальний
сектор
11.04
Культурно –
масовий
13.04
Редколегія

Виготовити плакат на тему;
«Шкідливі звички»
4
Інформаційна година: «Його ім’я
25.04
підступний СНІД»
5
Виготовити стінівку
26.04
«Чорнобильська трагедія».
Бесіда про Чорнобильську
трагедію
6
Провести акцію «Чистий парк»
27.05
7
Скласти графіки чергування учнів
до 30.04
у гуртожитку на травень
Х. План роботи на травень
03.05.2018 р
1
Бесіда з профілактики
04.05
туберкульозу
2
«Мої батько й мати – мій зразок
14.05
вихованості»
3
Спілкування до Дня української
17.05
вишиванки
4
Скласти графіки чергування учнів
до 30.05
у гуртожитку на червень
ХІ. План роботи на червень
01.06.2018 р
1
Бесіда «Безпечна поведінка під
04.06
час канікул – запорука здорового
відпочинку»
2
Бесіда до Дня охорони
07.06
навколишнього середовища
3
Підготовка та початок проведення
з 15.06
ремонтних робіт у кімнатах
3

Культурно –
масовий сект
Інформаційний
сектор
Санітарно –
побутовий сек
Спортивно –
масовий
Всі сектори
Голова ради

Інформаційний
сектор
Редколегія
Інформаційний
сектор
Всі сектори
Голова ради
Вихователь,
староста
Навчальний
сектор
Інформаційний
сектор
Голова ради
Вихователь,
Староста
Інформаційний
сектор
Староста,
вихователь

4
5

гуртожитку
Підведення підсумків за ІІ піврічя
Підведення підсумків про роботу
ради гуртожитку за рік

кінець місяця
кінець місяця

Всі сектори
Староста

