
ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖУЮ 
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ПЛАН РОБОТИ  

РАДИ ГУРТОЖИТКУ  

на 2021-2022 н. р. 

Завдання:  

 Створити умови  для розвитку самосвідомості та формування етичних 

принципів особистості, її моральних якостей і установок, які узгоджуються 

з нормами і традиціями життя суспільства; 

 Сформувати патріотизм і національну свідомість; 

 Створити умови для розвитку лідерських і організаційних якостей 

особистості;  

 Сприяти реалізації учнівських ініціатив з покращення умов проживання і 

дозвілля здобувачів освіти у гуртожитку; 

 Виховувати здатність протидіяти проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадській діяльності; 

 Сформувати склад ради гуртожитку. 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

Організаційна робота 

1. Допомога в організації поселення здобувачів освіти у 

гуртожиток 

Профілактичні бесіди по боксах: «COVID-19: профілактика 

інфікування і поширення» 

25.08-02.09 

 

07.09.2021 

Вихователі, 

голова ради 

гуртожитку 

2. Загальні збори проживаючих у гуртожитку 15.09.2021 Вихователі 

3. Аналіз роботи ради гуртожитку за минулий навчальний рік Голова ради 

гуртожитку 

4. Вибори голови ради гуртожитку  Вихователі, 

Рада гуртожитку 

 5. Обрання (поновлення) складу ради гуртожитку Вихователі, 

Рада гуртожитку 

6. Розподіл обов’язків між членами ради гуртожитку Вихователі, 

Голова ради 

гуртожитку 

7. Засідання ради гуртожитку Щомісяця 

(остання 

середа) 

Голова ради 

гуртожитку, члени 

ради гуртожитку 

8. Висвітлення діяльності ради гуртожитку на стенді та сторінці Постійно Голова 



сайту ліцею інформаційного 

сектору 

9. Випуск газети «Калейдоскоп подій» 

 

 

10. Вечір знайомств «Впізнай першокурсника» 

I семестр 

II семестр 

 

23.09.2021 

Вихователі, 

голова ради 

гуртожитку, 

інформаційний 

сектор 

Засідання по місяцях 

1. Обговорення та затвердження плану роботи ради 

гуртожитку на 2021-2022 н.р. 

2. Розгляд планів роботи секторів. 

3.Ознайомлення з Положенням про учнівську раду 

гуртожитку.  

4.Робота ради гуртожитку щодо дотримання здобувачами 

освіти  режиму дня. 

29.09.2021 Вихователі, 

голова ради 

гуртожитку, 

члени ради 

гуртожитку 

 

1. Ознайомлення з Положенням про огляд-конкурс «Краща 

кімната гуртожитку» та веденням «Екрану чистоти». 

2. Випуск святкових стіннівок, колажів (згідно з  

календарем  знаменних і пам’ятних дат) 

3. Звіт ради гуртожитку за вересень. 

4. Організація спортивних розваг на спортивному 

майданчику до Дня козацтва «Козацькі розваги». 

5. Виставка робіт мешканців гуртожитку «Барви осені» з 

природних матеріалів.  

6. Про проведення акції «День без паління». 

27.10.2021 Вихователі, 

голова ради 

гуртожитку, 

члени ради 

гуртожитку 

 

1. Звіт роботи ради гуртожитку за жовтень. 

2. Фотовиставка «Я і природа». 

3. Розгляд питання про поведінку здобувачів освіти, 

схильних до правопорушень. Дотримання ними Правил 

внутрішнього розпорядку гуртожитку, культури 

поведінки, етики спілкування. 

4. Проведення акції до Дня пам'яті жертв голодоморів 

«Запали свічку». 

5. Анкетування «Кодекс честі учня. Його права та 

обов’язки». 

6. Профілактичні бесіди по боксах: «COVID-19: 

профілактика інфікування і поширення» 

24.11.2021 Вихователі, 

голова ради 

гуртожитку, 

члени ради 

гуртожитку 

 

1. Про проведення українських вечорниць. 

2. Звіт роботи ради гуртожитку за І семестр. 

3. Підведення підсумків огляду-конкурсу «Краща кімната 

гуртожитку»  за І семестр. 

4. Випуск газети «Калейдоскоп подій» (в електронному та 

друкованому варіантах). 

5. Виставка новорічних екібан. Створення відеопривітання 

мешканців гуртожитку з новорічними та Різдвяними 

святами. 

6. Проведення акції  «Чистий гуртожиток». 

22.12.2021 

 

Вихователі, 

Голова ради 

гуртожитку, 

члени ради 

гуртожитку 

 



 

1. «Вивчення традицій рідного краю» до  Водохреща. 

2. Проведення виховної години до Дня Соборності  

України  «Єдина країна - єдиний народ».   

26.01.2022 Вихователі, 

голова ради  

гуртожитку, 

члени ради 

гуртожитку 

 

1. Звіт про роботу житлово-побутового сектору. 

2. Розважальний захід «Кохання з першого погляду» до 

дня святого Валентина (розіграш «валентинок»). 

3. Тематичний вечір «Ми Вас пам’ятаємо» (біля 

пам’ятника афганцям). 

4. Проведення бесіди на тему: «Свята та обряди» до свята 

Масляної. 

23.02.2022 Вихователі, 

голова ради 

гуртожитку, 

члени ради 

гуртожитку 

 

1. Виховна година  до дня  8 Березня   «Нікого дорожче 

немає ...». 

2. Перегляд фільму до дня народження Тараса Шевченка 

«Справжній Шевченко: невідоме про українського 

генія». 

3. Про організацію виставки  «Україна моя калинова». 

4. Акція «Чисте  подвір’я гуртожитку». 

5. Звіт роботи ради гуртожитку за березень. 

6. Дружні шаржі «Першоквітневі посмішки». 

30.03.2022 Вихователі, 

голова ради 

гуртожитку, 

члени ради 

гуртожитку 

 

1. Звіт ради за квітень. 

2. Про проведення спортивних розваг «Весела естафета». 

3. Проведення екологічної акції «Зелений патруль». 

4. Організація конкурсу  великодніх писанок. 

27.04.2022 

 

 

Вихователі, 

голова ради 

гуртожитку, 

члени ради 

гуртожитку 

1. Звіт роботи ради гуртожитку за травень. 

2. Патріотична година  «Пам’ятаємо твій подвиг, солдате!» 

до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій   війні. 

3. Конкурс малюнків «Болючий відгомін війни». 

4. Створення колажу до Всесвітнього дня вишиванки . 

25.05.2022 Вихователі, 

голова ради 

гуртожитку 

члени ради 

гуртожитку 

 

1. Конкурс малюнків на асфальті: «У дружбі наша сила» до 

Міжнародного дня захисту дітей. 

2. Підготовка та початок ремонтних робіт у кімнатах 

гуртожитку. 

3. Випуск газети «Калейдоскоп подій» (в електронному та 

друкованому варіантах). 

4. Звіт роботи  ради гуртожитку за ІІ семестр.  

5. Підведення підсумків огляду-конкурсу «Краща кімната 

гуртожитку» та роботи ради гуртожитку за навчальний 

рік. 

22.06.2022 Вихователі, 

голова ради 

гуртожитку, 

члени ради 

гуртожитку 

                   Голова ради гуртожитку   Аліна МАРЧЕНКО 


