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План роботи учнівського парламенту 

комунального закладу «Черкаський навчально-реабілітаційний центр 

«Країна добра «Черкаської обласної ради» на 2021 – 2022 навчальний рік 

№ Зміст роботи Термін проведення 

1. 1. Організація роботи шкільного парламенту, розподіл 

обов’язків. 

2. Вибори президента Центру. 

3. Участь у підготовці свята до Дня працівника освіти. 

4. Проведення акції «Подаруй бібліотеці книгу» (до 

всеукраїнського дня бібліотек). 

5. Участь у заходах до Міжнародного дня миру. 

6. Організація заходів до Всесвітнього Дня захисту тварин. 

7. Випуск інформаційних вісників до визначних дат. 

8. Співпраця з медичною сестрою Центру щодо підготовки 

інформаційних повідомлень та бюлетнів «Як знизити 

ризик інфікування коронавірусом?» 

9. Зйомка відео до Міжнародного дня людей з порушенням 

слуху. 

Вересень - Жовтень 

2. 1. Організація оглядів-рейдів «Класний куточок», «Культура 

зовнішнього вигляду». 

2. Участь у заходах до Дня української писемності і мови. 

3. Участь та допомога в організації заходів до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю. 

4. Підготовка до різдвяних свят: виготовлення стіннівок, 

конкурси малюнків, привітання для учнів та вихованців 

Центру. 

5. Співпраця з медичною сестрою Центру щодо підготовки 

інформаційних повідомлень та бюлетнів «Щоб не 

захворіти на ГРИП» 

6. Звіт міністерств за проведену роботу у І семестрі 

2021/2022 навчального року.  

Листопад - Грудень 

3. 1. Виготовлення стіннівок, валентинок, оформлення закладу 

до Дня святого Валентина. 

2. Участь у підготовці свята до Міжнародного жіночого дня. 

3. Співпраця з педагогічним колективом щодо покращення 

дисципліни учнів на перервах, дотримання чистоти і 

порядку в класних кімнатах. 

4. Співпраця з медичною сестрою Центру щодо підготовки 

інформаційних повідомлень та бюлетнів про вірусні 

захворювання. 

5. Оформлення фото стенду кращі спортсмени Центру. 

6. Підготовка інформаційних повідомлень для учнів 

початкової школи та вихованців дошкільного відділення 

щодо безпеки життєдіяльності. 

7. Підготовка до відзначення Шевченківських днів. 

Січень - Березень 

4. 1. Участь у акції до Дня пам’яті та примирення. 

2. Організація акції «Моя родина у вишиванці». 

3. Співпраця з медичною сестрою Центру щодо підготовки 

інформаційних повідомлень та бюлетнів про укуси комах. 

4. Організація та участь в акції «Чисте довкілля». 

5. Підбиття підсумків роботи учнівського парламенту. Звіт 

міністерств.  

Квітень - Травень 



 


