ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова асоціації
__________ Р.Мамай

ПЛАН
роботи учнівської асоціації «Асорті»
КЗ «Катеринівський ліцей»
на 2018/2019 н.р.

План
проведення засідань Великої ради учнівської асоціації «Асорті»
КЗ «Катеринівський ліцей»
на 2018/2019 н.р.
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ВЕРЕСЕНЬ
Розподіл обов’язків серед членів Великої ради асоціації.
Затвердження плану роботи Великої ради асоціації на 2018/2019 н.р.
Визначення завдань щодо роботи центрів на навчальний рік.
Затвердження планів роботи центрів на рік.
Організація відзначення у ліцеї Дня працівників освіти.
ЖОВТЕНЬ
Підготовка та проведення заходів до Дня захисникаУкраїни.
Робота центрів «Правопорядок» та «Затишок» по підготовці та
проведенню дисциплінарних лінійок по організації порядку у
приміщенні закладу та на території.
Складання плану проведення осінніх канікул Великою радою спільно з
педагогічним колективом ліцею.
Результати проведених рейдів-перевірок «Культура зовнішнього
вигляду», «Урок», «Цигарка».

ЛИСТОПАД
1. Робота центрів «Здоров’я та спорту» та «Милосердя» в організації і
проведенні в ліцеї місячника здорового способу життя.
2. Робота центрів «Милосердя», «Сьогодення» по участі у акціях по
допомозі бійцям ООС.
3. Підбір та розучування музичних рухливих ігор під час перерв у
молодшій ланці закладу.
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ГРУДЕНЬ
Робота центру «Знання» по підготовці до предметних тижнів.
Участь центру «Правопорядок» у Тижні правових знань.
Конкурс новорічних композицій та стіннівок «Новий рік у всьому
світі».
Робота
центрів
«Відпочинок»,
«Сьогодення»,
«Затишок»,
«Правопорядок» у підготовці та проведенні Новорічних свят.
Участь членів асоціації «Асорті» в складанні плану на зимові канікули.
Результати роботи Великої ради асоціації за І семестр.
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СІЧЕНЬ
Обговорення плану роботи асоціації «Асорті» на ІІ семестр 2018/2019
н.р., внесення коректив.
Розвиток творчих здібностей учнів – важливе завдання виховного
процесу.
Роль центру «Милосердя» в активізації волонтерської роботи.
Профілактична робота «Вживання алкогольних напоїв, енергетиків,
тютюнопаління».

ЛЮТИЙ
1. Підготовка святкування Дня закоханих, 8 Березня.
2. Відкритий діалог «Вирішення учнівських проблем» керівництвом
асоціації.
3. Проведення акції «Збережемо первоцвіти».
БЕРЕЗЕНЬ
1. Діяльність центру «Знання», пов’язана з рейтингом успішності учнів
класів.
2. Робота центрів «Відпочинок» і «Здоров’я та спорту» в організації
змістовного і цікавого дозвілля під час навчального процесу та канікул.
3. Участь у акції «Парад квітів біля ліцею».
КВІТЕНЬ
1. Робота центру «Затишок» спільно з колективами класів по благоустрою
території подвір’я ліцею, пам’ятників, над якими шефствують учні
ліцею під час місячника «За чисте довкілля».
2. Підготовка та проведення в закладі Тижня пам’яті на честь Дня
Перемоги.
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ТРАВЕНЬ
Підсумки роботи впродовж навчального року.
Обговорення плану роботи на 2019/2020 н.р.
Підготовка до Свята Останнього дзвоника та випускного вечора.
Участь членів асоціації в літньому оздоровленні учнів.

