
План роботи  

учнівського самоврядування  

Сіверського професійного ліцею 

на 2022- 2023 навчальний рік 

№               Заходи  Дата    Відповідальні 
1. Конференція учнів ліцею 01.11.2022 Заступник директора з   

НВxР, президент 

2.  Онлайн - виставка творчих робіт учнів, 

присвячених річниці пам’яті жертв 

голодоморів. Акція «Запали свічку» 

26.11.2022 Сектор національно - 

патріотичного 

виховання 

3.  Онлайн - участь у районних предметних 

олімпіадах 

Листопад, грудень 

2022 

Навчальний сектор 

4  Онлайн - змагання «Майбутній воїн».  04.12.2020 Спортивний сектор 

5. Онлайн -військово-патріотичний захід 

«Я – майбутній захисник України» 

04.12.2020 Спортивний сектор 

6. Засідання Ради учнівського 

самоврядування 

1-й вівторок Президент ліцею 

7. Акція «Молодь проти СНІДу» 01.12.2022 Навчальний сектор 

8. Онлайн - виховні години до Міжнародного 

дня прав людини 

3-я середа Командир, профорг 

9. Онлайн -круглий стіл: «Профілактика 

правопорушень серед учнів та кримінальна 

відповідальність підлітків за порушення 

законів» 

05.12.2022 Навчальний сектор 

10. Підсумки районних олімпіад, 

Міжнародного конкурсу з української 

мови  ім. П.Яцика 

03.12.2022 Навчальний сектор 

11. День учнівського самоврядування 19.12.2022 Учнівська Рада 

12. Засідання центрів учнівського 

самоврядування 

2-й вівторок Учнівська Рада 

13. Виставка новорічних стіннівок, 

креативних ялинок 

27.12.2022 Інформаційний сектор 

14. Навчання фізоргів 4-й вівторок Спортивний сектор 

15. Онлайн - лінійка «Підсумки семестру» 30.12.2022 Президент 

16. «Різдвяні дива» (години спілкування) 13.01.2023 Культурно-масовий 

сектор 

17. Онлайн- заходи присвячені Дню 

соборності України 

20.01.2023 Сектор національно – 

патріотичного 

виховання 

18. Рада командирів 3-й вівторок Учнівська рада 

19. Творче навчання активу учнівського 

самоврядування 

25.01.2023 Керівники консультанти 

учнівської ради 

20. Засідання центру учнівського 

самоврядування 

10.02.2023 Учнівська рада 

21.  Онлайн - святковий вечір, присвячений 

Дню Святого Валентина 

12.02.2023 Культурно-масовий 

сектор 

22. Онлайн - Конкурс творчих здобутків 

«Барви рідної мови» 

20.02.2023 Сектор національно – 

патріотичного 

виховання 



23. Психологічні тренінги активу учнівського 

самоврядування 

постійно Психолог 

24. Онлайн - Свято 8 Березня 07.03.2023 Культурно – масовий 

сектор ліцею 

25. Онлайн - групові збори «Моральні 

переконання та вчинки в житті нашої 

групи» 

17.03.2023 Командири, профорги 

26. Онлайн - засідання центрів учнівського 

самоврядування 

23.03.2023 Командири 

27. Онлайн - заходи до декади книги 27-31.03.2023 Навчальний сектор,  

бібліотекар  

Портимай О.П. 

28. Онлайн -тематичні виховні години до Дня 

здоров’я 

03 -07.04.2023 Командири, профорги, 

фізорги 

29. Онлайн - заходи до тижня фізики та 

астрономії, засідання гуртка «Ерудит» 

10-14.04.2023 Навчальний сектор, 

Міндзяк М.М. 

30. Онлайн - виставка – конкурс малюнків 

«Дзвони Чорнобилю» 

26.04.2023 Інформаційний сектор 

31. Онлайн - заходи до річниці 

Чорнобильської трагедії 

24 - 28.04.2023 Сектор національно – 

патріотичного 

виховання 

32. Онлайн - лінійка « Як жити сьогодні, щоб 

мати шанс побачити завтра» (До 

Всесвітнього дня Землі) 

22.04.2023 Навчальний сектор 

33. Онлайн - Вахта пам’яті 02- 9.05.2023 Сектор національно – 

патріотичного 

виховання 

34. Онлайн - засідання літературної гостинної 

«Пісні опалені війною» 

05.05.2023 Сектор національно – 

патріотичного 

виховання, 

Міндзяк В.С. 

35. Онлайн - Година пам’яті: «Подвиг. 

Перемога. Пам’ять»; 

08.05.2023 Сектор національно – 

патріотичного 

виховання 

 

36. Онлайн - виставка «Учнівське 

самоврядування в дії» 

15.05.2023 Культурно – масовий 

сектор 

37. Онлайн – виставка стіннівок «Моя Україна 

– зелена країна» 

13.05.2023 Трудовий сектор 

38. Свято останнього дзвоника 30.06.2023 Культурно – масовий 

сектор 

39. Онлайн -урочиста лінійка: «Нас дзвоник 

весело гукає, до ліцею закликає!» 

 

01.09.2023 Культурно – масовий 

сектор 

Козакова Я.М. 

40. Онлайн -засідання ради командирів і 

профоргів навчальних груп 

02.09.2023 Учнівська рада 

41. Онлайн - засідання Ради учнівського 

самоврядування, відкриття марафону 

творчих справ, секторів 

14.09.2023 Учнівська Рада 

42. Онлайн -виховна година «Ліцей – моя 

маленька батьківщина» 

15.09.2023 Класні керівники, 

майстри виробничого 

навчання, актив групи 

43. Онлайн - заходи профілактики 

правопорушень 

23 -27.09.2023 Класні 

керівники,майстри 



 

 

виробничого 

навчання,актив групи 

44. Онлайн -участь у заходах присвячених  

Дню козацтва та Захисника України 

09.10-13.10.2023 Сектор національно – 

патріотичного 

45. Козацькі розваги 13.10.2023 Сектор національно – 

патріотичного 

виховання 

46. Участь в обласному святі, присвяченому 

Дню Українського козацтва 

жовтень Сектор національно – 

патріотичного 

виховання 

47. Змагання серед учнів  ліцею 

«Козацькому роду нема переводу» 

13.10.2023 Сектор національно – 

патріотичного 

виховання 


