План спільних дій

на виконання тристоронньої угоди між управлінням освіти і науки
облдержадміністраціїобласною батьківською Радою та
обласною Лігою старшокласників
м. Черкаси

2016 рік

Січень
1. Участь осередків Ліги старшокласників у проведенні Новорічних і
Різдвяних свят.
2. Відеопривітання до дня народження Черкаської області (від кожного
району).
З Залучити дітей з особливими потребами, дітей-сиріт, дітей з
малозабезпечених сімей до участі у Різдвяних ігрових програмах.
4. Комітетам батьківських Рад на чолі з головами Рад організувати
проведення круглих столів «Запобігання насильству в сім’ї» із залученням
спеціалістів.
5. Початок роботи в Інтернет-проекті «Ми — патріоти Черкащини» у
підпроекті «Добро починається з тебе».
6. Початок обласного проекту «Випробування мужністю: освітяни
Черкащини на варті миру».
Лютий
1. Участь представників міських, районних батьківських Рад та Рад
старшокласників у підготовці та проведенні Міжнародного дня рідної мови.
2. Засідання комітетів регіональних батьківських та учнівських Рад з
питань сімейної та гендерної політики.
3. Початок роботи у підпроекті «Сім духовни святинь малої
Батьківщини».
4. Участь у заходах, присвячених другій річниці трагічних подій на
Майдані Незалежності та вшануванню героїв Небесної Сотні.
5. Активізувати роботу щодо допомоги одиноким громадянам похилого
віку.
Березень
1. Провести акцію «Свідомий водій - здоровий пішохід. Свідомий пішохідвпевнений водій».
2. Взяти участь у заходах до роковин Т.Г.Шевченка.
3: Початок роботи у підпроектах «Квіти біля школи» і «Народні та
родинні традиції мого краю».
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4. Підсумок діяльності Ліги старшокласників у обласному проекті
«Випробування мужністю: освітяни Черкащини на варті миру».
5. Провести Всеукраїнський збір лідерів на Черкащині (до 10-річчя Ліги
старшокласників Черкащини).

Квітень
1. Продовжити роботу осередків Ліги старшокласників за участю
батьківської громадськості щодо реалізації підпроекту «Квіти біля школи».
2. Реалізація проекту «Мій ідеал громадянина-патріота».
3. Організувати спільно з представниками органів місцевого
самоврядування заходи щодо запобігання негативним проявам в учнівському
середовищі, зокрема щодо заборони функціонування точок продажу
тютюнових та алкогольних виробів поблизу навчальних закладів.
4. Підсумки роботи у підпроекті «Сім духовних святинь малої
Батьківщини» (до ЗО квітня).
5. Підготовка та проведення виборів:
-лідерів учнівського самоврядування;
-голів батьківських Рад, комітетів;
- голів піклувальних Рад.
6. Проведення учнівського тріатлонуу Черкасах (за можливості).
Травень
1. Організувати спільну роботу педагогічних колективів, батьківських
Рад, Рад старшокласників з підготовки та проведення Дня матері, Дня сім ’ї
(форуми, анкетування, спільні засідання, круглі столи тощо).
2. За участю педагогічних колективів, батьківських Рад із залученням
відповідних фахівців (психологів) провести соціально-психологічні тренінги для
батьків, які потребують психолого-педагогічної допомоги у вихованні дітей.
3. Проведення флешмобів у містах, районах «За Мир в Україні».
4. Регіональним батьківським радам, Радам старшокласників спільно з
Комітетами ветеранів та соціальними службами підготувати та провести
спільні урочисті заходи до святкування Дня Перемоги над нацизмом.
Проведення зустрічей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з учасниками
бойових дій.
5. Підсумки роботи у підпроекті «На цій землі я народився» (до
20 травня).
6. Участь та допомога голів батьківських Рад у здійсненні контролю за
дотриманням громадського порядку під час проведення випускних вечорів та
урочистих заходів з цієї нагоди.

Червень
1.
Організувати участь дітей різних категорій у заходах, присвячених
Міжнародному дню захисту дітей. Провести флешмоби заради об’єднання
дітей.
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3. Підготувати і провести регіональні школи лідерів учнівського
самоврядування, спрямовуючи діяльність на формування навичок здорового
способу життя. Провести спортивний квест із демонстрацією слова
«СПОРТ».
4. Брати участь лідерам учнівського самоврядування у роботі літніх
мовних таборів, проводити екскурсії до історико-культурних місць.

Вересень
1. Взяти участь у проведенні акції «У школу з радістю».
2. Проведення конкурсу «Шкільна газета».
3. Підсумки роботи у підпроектах «Квіти біля школи» (до 10 вересня);
«Здоровим бути модно»( до 20 вересня).
4. Початок роботи у підпроекті «Знаю та реалізую свої права».
5. Взяти участь у Інтернет-проектах- сайту для старшокласників
«Вчимося демократії разом».

Жовтень
1. Участь представниківміських, районних, батьківських Рад та Рад
старшокласників у підготовці та проведенні професійного свята педагогічних
працівників.
2. Участь голів батьківських Рад та Рад старшокласників у проведенні
олімпіад, конкурсів технічної творчості, змагань. Рекомендувати включити
голів батьківських Рад та Рад старшокласників до складу конкурсних комісій,
журі.
3. Початок роботи упідпроекті «Пишаюся тобою, рідний краю!».
4. Підсумки роботи у підпроекті «Знаю та реалізую свої права» (до
20 жовтня).
5. Підсумки роботи у підпроекті «Добро починається з тебе» (до
20 жовтня).
6. Підсумки роботи у підпроекті «Народні та родинні традиції мого
краю» (до ЗО жовтня).
Листопад
1. Підсумки роботи осередків Ліги старшокласників' щодо реалізації
підпроекту «Пишаюся тобою, рідний краю!» (до ЗО листопада).
2. Проведення тематичних семінарів, зустрічей, «круглих столів»,
конференцій з актуальних проблем молоді, сім ’ї.
3. Підсумки роботи осередків Ліги старшокласників щодо реалізації
підпроекту «Мій ідеал громадянина-патріота» (до 20 листопада).
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Грудень
1. Підсумки роботи у підпроекті «Щоденник корисних справ» (до
10 грудня).
2. Взяти участь в організації дитячого свята до Дня інвалідів «Країна
мрій».
3. Підведення підсумків роботи за рік. Нагородження кращих осередків
Ліги старшокласників за участь у підпроектах Інтернет-проекту «Ми патріоти Черкащини».
4. Проведення семінарів-тренінгів для старшокласників з актуальних
питань виховання молоді.
5. Проведення зустрічей з міськими головами або представниками
місцевих, обласних рад.

Від управління
освіти і науки
облдержадміністрації

Від обласної
батьківської
Ради

Начальник Данилевський В .В .

Голова Ганчева Л .А.

Від обласної Ліги
старшокласників

Президент В. Неділя

