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Дні проведення засідань — 1-ша середа місяця. 

 

 Вересень 

 Перше засідання 
 

1. Визначення структури Ради на навчальний рік. Розподіл обов'язків серед 

членів Ради. 

2.   Затвердження плану проведення засідань Ради на І півріччя. 

3.  Визначення структури дитячого самоврядування. 

4.  Визначення завдань щодо роботи департаментів на рік. 

5.  Затвердження плану-сітки роботи органів самоврядування на жовтень.  

6. Вибори лідера - Голови Ради гуртківців (загальнобудинківська 

конференція). 

7. Підготовка до виховного заходу з нагоди Дня захисника України. Робота 

над Флеш- мобом «Дух, що тіло рве до бою». Обговорення про 

організацію майстер-класу з виготовлення Голубів миру. 

 

Жовтень  

Друге засідання 
 

1. Визначення основних напрямів роботи, що має здійснюватися на повному 

самоврядуванні  

2. Робота щодо підготовки  фестивалю патріотичної прози, поезії, пісні та 

творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», до Міжнародного дня 

музики та Дня художника.   

3. Підсумки Дня самоврядування. 

4. Діяльність департаменту дисципліни та порядку з організації контролю та  

дисципліни у приміщенні закладу та на його території. 

5. Затвердження плану заходів під час осінніх канікул, складеного Радою 

гуртківців спільно з педколективом БДТ . 

6. Про  організацію товаристської зустрічі  «Спорт любити слід – проживеш 

сто літ».  

7.Зустріч за круглим столом. Затвердження плану-сітки роботи органів 

дитячого самоврядування на листопад. 

8. Організація вітання педагогам закладу БДТ.  

 

 

 

 



Листопад  

Третє засідання 
 

1. Підсумки роботи Ради гуртківців за 2 місяці (дисципліна, участь у роботі 

гуртків, масових заходах БДТ ). 

2. Робота Ради гуртківців  по залученню старост гуртків до участі у конкурсі 

«Я – староста гуртка».  

3. Організація візиту в Мельнице -Подільський будинок-інтернат. 

Затвердження плану дій. 

4. Затвердження плану-сітки роботи органів  самоврядування на грудень. 

 

Грудень  

Четверте засідання 
 

1. Результати та підсумки роботи Ради  гуртківців загалом та окремо по 

департаментах. 

2. Організація молодіжної акції до Всесвітнього Дня боротьби з СНІДом 

«Дорога в безодню». Про виготовлення та розповсюдження інормаційно- 

профілактичної продукції на вулицях міста. 

 3.Організація проведення Новорічних свят для гуртківців молодшого віку, 

гуртківців середнього та старшого шкільного віку. 

4. Затвердження плану заходів на час зимових канікул, складеного Радою 

гуртківців спільно з педколективом закладу. Бесіди з правил безпечної 

поведінки під час зимових канікул. Поведінка під час ожеледиці, поведінка 

на льоду.  

5. Організація зустрічі з дітьми з обмеженими можливостями до  

міжнародного дня інвалідів «Творімо добро». Операція по збору іграшок 

«Подарунок від святого Миколая». 

6. Затвердження плану-сітки роботи органів дитячого самоврядування на 

січень. 

7. Організація поїздки в маєток святого Миколая. 

 

Січень 

П’яте засідання 
 

1. Затвердження плану засідань Ради гуртківців на II півріччя. 

2. Співпраця департаментів у проведенні загальнобудинківського конкурсу 

колядок і щедрівок «Різдвяна зірка». Конкурсу малюнків «В хату входить 

коляда» для молодших гуртківців. Конкурсу на найкращу вітальну новорічну 

стіннівку для старших гуртківців. Спільна робота з керівниками гуртків . 



3. Обговорення пропозицій до плану проведення святкових та виховних 

заходів у II півріччі. 

4. Роль співуправління у проведенні загальнобудинківських заходів за 

новими, нетрадиційними формами, їхня результативність. Організація 

тренінгового заняття «Моя думка», «Лист щирості». 

5.Бесіди з правил безпечної поведінки під час зимових канікул. Поведінка під 

час ожеледиці, поведінка на льоду. 

6.Затвердження плану-сітки роботи органів дитячого самоврядування на 

лютий. Відверта розмова з профілактики правопорушень «Усе добре 

переймай, а погане уникай». 

7. Проведення департаментом  інформаційних годин у гуртках «Подвиг 

героїв Крут», «Пам’яті жертв голодомору та політичних репресій».  

   

Лютий  

Шосте засідання 
 

1. Про проведення конкурсу на найкращу годівничку «Годівничка для 

синички».   

2. Про проведення відвертої розмови на правовиховну тематику. Вирішення 

поточних питань.  

3. Інформація департаментів   щодо їх діяльності. 

4.Організація розважального вечора для гуртківців середнього і старшого 

шкільного віку до Дня Валентина «Сила двох сердець».   

5.Затвердження плану-сітки роботи органів дитячого самоврядування на 

березень. 

6. Організація конкурсної програма «Чарівниця - 2016» та Фотоконкурсу 

«Квіти України». 

 

Березень 

 Сьоме засідання 
 

1. Робота департаменту інформації, преси, партнерства та міжнародних 

відносин з організації виставки сімейної творчості «Бабусина і мамина 

вишиванка» до 8 Березня,  виготовлення привітальних листівок, стіннівок до 

свята Весни  

2.  Інформація Ради про підготовку до Шевченківських днів. 

3.  Робота спорткомітету щодо організації змістовного і цікавого дозвілля під 

час навчання та канікул. 

4. Затвердження плану-сітки роботи органів самоврядування на квітень. 



Квітень 

Восьме засідання 

 

1. Робота департаменту з питань екології, спорту та туризму з 

колективами гуртків (благоустрій території подвір'я, 

пам'ятників, дитячих майданчиків). Збір Трудового десанту « Чисте 

місто – чиста земля». Екологічні акції в печерах «Кришталева» та 

«Вертеба». 

2. Організація урочистої лінійки до Дня визволення Борщівщини. 

3. Про проведення Всесвітнього дня здоров’я. та колективної гри 

«Подорож у країну Чистоти і Порядку». 

4. Підготовка до проведення Вахти пам'яті до дня Дня Перемоги.  

5.  Затвердження плану-сітки роботи органів дитячого самовря-

дування на травень. 

  

Травень  

Дев'яте засідання 

 

1. Результативність співпраці Ради з колективами гуртків та педколективом 

закладу у виконанні завдань, передбачених річним планом роботи БДТ. 

2.Підсумки роботи самоврядування за навчальний рік. Святкова презентація 

дитячих обдарувань  та творча виставка власних робіт  

«Будинок має таланти». Благодійний забіг Миру.  

3. Основні підсумки роботи Ради за навчальний 2015-2016 рік. 

 Визначення завдань на наступний навчальний рік. 

4. Обговорення спільно з колективами гуртків  пропозицій до плану роботи 

на наступний навчальний рік.  

5. Організація літнього відпочинку. Відзначення Міжнародного Дня 

Миротворців. Зустріч з ветеранами та миротворцями. 

6. Організація пізнавальних туристичних подорожей у печери Тернопільської 

області. 

 


