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м. Кисваli
Протокол Jф 1

плАн
провеhення засiдань учнiвського па

flержавного професiйно-технiчного навчальн
<<мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва

на 2020-202l навчальний piK

засiдання 5rчнiвського парламенту проводиться l_i середи кожного
мiсяця в кабiнетi J\Ъ 21 о 12.00.

Jф
засiдання,

мiсяць
проведення

J\ъ
пита
HHrI

Питання, що винесенi для
обговорення

Вiдповiдальний
виконавець

Загальне
керiвництво

tsiдпlir,
ка

гll]о

Bl.i KoLla

нн'l

Засiдання
вересень

1 Вивчення положеЕня про
уrнlвський парламент
центру, прав та обов'язкiв
президептiв та KMiHicTpiB>
навчЁtльних груп.

В. о. президента

5rчнiвського
парламенту

Андреева А.

Заст. директора з
нвр

Сресько Е.Щ.

2. Затвердження плану роботи
уrнiвського парламенту
2020 -202l навча-пьний piK

В. о. президента

5rчнiвського
парламенту

Андреева А.

Заст. директора з
нвр

ересько Е..Щ.

4. Позаурочнi заходи у центрi
в першому ceMecTpi 2020-
2021 навча-тlьного року

<MiHicTepcTBo
культури)

В. о. президента

учнiвського
парламенту

Андреева А.
5. ,Щопомога ушям I курсу

адаптуватись до умов
нЕIвчання у центрi

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.

Заст. директора з
нвр

ересько Е..Щ.
6. Робота гурткiв художньоi

са:иrадiяльностi та
спортивних секцiй.
Залуrення yrHiB до занять у
ryртках

KMiHicTepcTBo
культури)

Заст. директора з
нвр

ересько Е..Щ.

Засiдання 2
жовтеЕь

1 Вибори (перевибори)
президенту, MiHicTpiB та
начальникiв вiддiлу
1.rнiвського парламенту

Соцiальний
педагог,

практичний
психолог

Хоменко B.R.,
президент

учнiвського
парламенту

Заст. директора з
нвр

ересько Е.Щ.

l

l

2. Захист колективних творЕмх
проектiв кЯким я бачу
майбутне своеi держави?>>

<<MiHicTepcTBo
освiти i науки>

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.

року



a
J. Про органiзацiю та

проведеIrня рейдiв по
перевiрцi санiтарного стану
кабiнетiв, майстерень,
закрiпленоi територii за
кожною груIIою

<MiHicTepcTBo
екологiЬ>

Завiдувач
господарства
Лупич Г.М.

4.
Пiдготовка та проведення
спортивних змагань в I
ceMecTpi

<MiHicTepcTBo
спорту)

Керiвник
фiзи.шого
виховання

Ка"плiнський С.М.
5. Пiдготовка до флешмобу

<<Ми проти насилля>>

<<MiHicTepcTBo
культури),

KMiHicTepcTBo
освiти i науки>>

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.

6. ,Щопомога учнiвського
парi.аменту в органiзацii
циклу заходiв до Щня
гiдностi та свободи, до Дня
пам]ятi жертв голодомору
та полiти.*rих репресiй

<MiHicTepcTBo
культури),

<MiHicTepcTBo
освiти i науки>

Заст. директора з
нвр

ересько Е.,Щ.

1 Проведення акцiТ кЩигарку
на цукерку> до
Мiжнародного дЕя вiдмови
вiд курiння

<MiHicTepcTBo
культури)

Президент
учнiвського
парламенту

2, Пiдготовка до проведення
конкурсу-огJuIду учнiвськийпрезентацiй iз
використанням сr{асних
iнфgрмацiйних технологiй
<Наша група - це просто
клас!>>

<MiHicTepcTBo
культури)

Президент

учнiвського
парламенту

4. Пiдготовка до проведення
тижня права. Розробка
буклетiв кПрава дитиниD

KMiHicTepcTBo
освiти i науки>

Практичний
психолог

Хоменко В..Щ.
5. Пiдготовка до проведення,

Дня учнiвського
сЕlI\4оврядування

KMiHicTepcTBo
освiти i науки>

Заст.
директора

з НВР
Сресько Е..Щ.

Засiдання
грудень

1 Iнформацiя про проlrуски
занять без поважних причиЕ

<MiHicTepcTBo
освiти i науки>

Соцiа_пьний
педагог,

практичний
психолог

Хоменко В.Д.
2. Оргалiзацiя проведення

Блаiодiйпго ярмарку
кЯнголи поруч>

KMiHicTepcTBo
соцiальноI
допомоги)

Практичний
психолог

Хоменко В..Щ.

1
J. Пiдготовка до пров9дешш

круглого столу кЗнання
прав не звiльняе вiд
обовязкiв>

<MiHicTepcTBo
освiти i науки>

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.

Засiдання 3
листопад



4. Пiдготовка до конкурсу на
кращу новорlчну прикрасу

KMiHicTepcTBo
культури)

Президент
5rчнiвоького
парламенту

Засiдання 5
сiчень

1 Звiт роботи у,rнiвського
парламенту за I семестр

Президент
;rчнiвського
парламенту

Заст.
директора з

нвр
€ресько Е..Щ.

2. Органiзацiя тематичноi
виставки лiтератури та
фотоматерiа-тriв до дня
пам'ятi жертв Голокосту

<<MiHicTepcTBo
освiти та науки)

Заст.
дироктора

з НВР
ересько Е.Д.

J. Пiдготовка та проведення
спортивних змагапь в II
ceMecTpi

KMiHicTepcTBo
спорту)

Керiвник
фiзичного
виховання

Камiнський С.М.
4. Пiдзстовка до святкування

.Щня ювелiра
<MiHicTepcTBo

культури)
Практичний

психолог
Хоменко В.Щ.

Засiдання б
лютий

1 Органiзацiя та проведення
,Щня Святого Валентина

<MiHicTepcTBo
культури)

Заст.
директора

з НВР
Сресько Е.Д.

2. Участь у проведеннi вечора
з нагоди рiчницi виводу
вiйськ з Республiки
Афганiстан <Афганiстан:
вiчний бiль, вiчна пам'ять)

<MiHicTepcTBo
освiти та науки>

Президент
учнiвського
парламенц/

аJ. Пiдготовка до Вiдкритого
чемпiонату з
iнтелектуальних iгор
<Бр9йн ринг>

KMiHicTepcTBo
культури)

Заст.
директора

з НВР
ересько Е.Щ.

4. Про результати рейдiв-перевiрок дотримання
санiтарного cTitнy кабiнетiв,
майстерень, закрiпленоi
територiТ

<MiHicTepcTBo
екологiЬ>

Президент
учнiвського
парламенту

'Засiдання 7
березень

1 РОбота у,rнiвського
парламенту з ушями (групи
ризику).

Президент
учнiвського
ларламенту

Практичний
психолог

Хоменко В..Щ.
2. ЩОПомога у,тнiвського

парламенту в проведеннi
профорiентацiйноi роботи

Президент
учнiвського
парламенту

Заст.
директора

з НВР
Сресько Е.Д.

J. Пiдготовка до Щня Здоров'я <MiHicTepcTBo
спорту)

Керiвник
фiзи.шrого
виховitнЕя

Ка.пцiнський С.М.
4. Пiдготовка до проведення

акцii кЗа здоровий спосiб
життя))

<MiHicTepcTBo
культури>

Практичний
IIсихолог

Хоменко В.Щ.
5. Участь здобувачiв освiти

центру у двомiсячнику
благоустрою

<MiHicTepcTBo
екологii)>

Заст.
директора

з,НВР
€ресько Е.Д.



Засiдання 8
KBiTeHb

1 Аналiз вiдвiдування занять
здобувачами освiти у II
ceм,:.cTpi

<<MiHicTepcTBo
освiти i науки>>

Заст,
директора з

нвр
ересько Е.Щ.

2. Пiдготовка до Дня Пам'ятi
та примироння,
вiдвiдування здобувачаruи
освiти музею icTopii
УкраiЪи у II-й Свiтовiй вiйнi

KMiHicTepcTBo
полiграфiii>,

<MiHicTepcTBo
культури))

Президент
учнiвського
парламенту

Пiдготовка до 1^racTi у
благодiйнiй акцiй <<Запали

свiчку>>, <<Щопоможи
ветерану), уроках
Мужностi, зустрiчах з
вiйськовослужбовцями

<<MiHicTepcTBo
культури)

Заст.
директора з

нвр
ересько Е.[.

4. Пiдготовка до проведення
кЯрмарок професiй)

Президент
5ччнiвського
парламенту

Заст.
директора з

нвр
ересько Е..Щ.

Засiдання 9
травень

1 Танцювальний флешмоб до
Щня вишиванки

<MiHicTepcTBo
культури)

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.

2. Участь у святкуваннi .Щня
захисту дiтей

KMiHicTepcTBo
культури)

Заст. директора з
нвр

ересько Е..Щ.

J. Про rIасть груп у
IIозал)очних зЕlходtж у
2020 -202I навчilльному роцi

Президент
учнiвського
парламенту

Заст. директора з
нвр

ересько Е.Щ.

4. Обговорення положення
кКраща навчztльна група)

Практичний
психолог

Хоменко В.Д.

Заст. директора з
нвр

ересько Е.Щ.
Засiдання

10
червень

1 Пiд'9lмки роботи
1^rнiвського парл€tменту за
2020 -202I навчальний piK

Президент

учнiвського
парламенту

Заст.
директора

з НВР
ересько Е.[.

2, Про пiдсупгки роботи
(школи лiдерiв>, волонтерiв
у 2020-202l навч€tльному

Роцi

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.

Заст.
директора

з НВР
€ресько Е..Щ.

Поновлення та пропозицii
культурно-масових заходiв
на новий 2020-202l
навчальций piK

KN4iHicTepcTBo
освiти i науки>,
KMiHicTepcTBo

культури),
<MiHicTepcTBo

полiграфiТ>,
<MiHicTepcTBo

екологiТ>,
KMiHicTepcTBo

спорту),
<MiHicTepcTBo

соцiальноТ
допомоги)

Заст.
директора

з НВР
ересько Е.Щ.


