ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент ОРУС
Чернігівської області
___________ Колосовська А.
«20» листопада 2018 р.
ПЛАН
роботи обласної ради учнівського самоврядування (ОРУС)
закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської області
на 2018-2019 н. р.
№

Заходи

Термін

1.

Провести
збори
лідерів
учнівського
самоврядування ЗПО Чернігівської області

Листопад 2018
Травень 2019

2.

3.

4.

5.

Продовжити роботу щодо функціонування вебсайту Обласної ради учнівського самоврядування
області.
Продовжити роботу щодо ведення літописів «Вони
прославили і прославляють наш навчальний
заклад».
Організувати он-лайн спілкування Президентів
РУС у групі «Учнівське самоврядування закладів
професійної освіти Чернігівщини» у соціальній
мережі «facebook».
Провести акції до Всесвітнього дня боротьби з
ВІЛ/СНІДом «Зроби свій вибір».

6.

Взяти участь у заходах до Дня Соборності України.

7.

Провести заходи щодо вшанування подвигу Героїв
Небесної Сотні.

8.

9.
10.

11.

12.

Організувати тематично-інформаційні, навчальновиховні, культурно-мистецькі та інші заходи,
спрямовані на популяризацію інформації про події
Української революції 1917-1921рр.
Взяти участь у заходах, спрямованих на
відзначення Шевченківських днів.
Взяти участь у заходах, спрямованих на
відзначення Дня Європи.
Продовжити роботу волонтерського руху у
кожному
ЗПО
області,
що
займаються
пропагандою здорового способу життя, допомоги
людям похилого віку, ветеранам війни та праці,
наданням гуманітарної допомоги бійцям АТО.
Провести акції патріотичного спрямування:
- «Серце до серця», «Добро починається з тебе»;
- «Спасибі вам, захисники», «Допоможемо воїну
АТО», «Ми за єдину країну», «Пишаюся тобою,
рідний краю».

Відповідальний
Заступник директора
НМЦ ПТО
Головешкіна Т.П.
Зволь С.В.

Протягом року

Президент ОРУС,
Зволь С.В.

Протягом року

РУС ЗПО

Протягом року

Президент ОРУС,
РУС ЗПО

До 1 грудня

РУС ЗПО

Січень

РУС ЗПО

до 20 лютого
2019 року

ОРУС

Протягом року

Заступники
директорів з НВихР
Президенти РУС

Лютий-березень

РУС ЗПО

Травень 2018

РУС ЗПО

Постійно

РУС ЗПО

Постійно

ОРУС ЗПО

13.

Підвищувати рівень інформаційно-просвітницької
роботи з питань безпеки життєдіяльності та
здорового способу життя.

14.

Зберігати у належному стані умови проживання
мешканців гуртожитку.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Постійно

РУС ЗПО

Постійно

РУС ЗПО,
Житлово-побутовий
комітет

Проводити роботу із збереження енергоресурсів та
санітарного стану житлових кімнат, дотримання
Постійно
правил внутрішнього розпорядку гуртожитку і
навчального закладу.
Взяти участь у віртуальному флешмобі серед
учнівської молоді: «навчайся та працюй в Україні»,
Грудень-травень
«made in ПРОФТЕХ», «наш гуртожиток –
найкращий».
Залучати учнів ЗПО до профорієнтаційної роботи
Постійно
серед випускників шкіл на тему «Найпопулярніша
професія сьогодення»
Продовжити видавництво друкованих видань
органів учнівського самоврядування в межах
Періодично
роботи прес-центрів.
Брати участь у проведенні поточного ремонту у
Постійно
навчальному закладі, гуртожитку.
Проводити
профілактичну
роботу
щодо
попередження злочинності серед учнів ЗПО.
Здійснювати колективне шефство над учнями,
Постійно
схильними до правопорушень, максимальне
залучення їх до активного, змістовного дозвілля.
Організувати роботу осередків за принципом
«рівний-рівному» для учнів, які потребують
Постійно
допомоги у навчальній діяльності або хочуть її
удосконалити з метою підготовки до ЗНО.

РУС ЗПО,
ОРУС, житловопутовий комітет
РУС ЗПО

РУС ЗПО,
ОРУС
РУС ЗПО
РУС ЗПО
РУС ЗПО
ОРУС, комітет
правового виховання
та правопорядку
РУС ЗПО, ОРУС,
навчальний комітет

