
Учнівське самоврядування 

 

Завдання: 

➢ ознайомлення  учнів зі  світовими  демократичними  здобутками,  особливостями 

становлення демократії в Україні; 

➢ активізація залучення  учнів  до  виховного  процесу  на  засадах  співпраці, партнерства 

і  взаємопорозуміння; до  управління  справами  колективу; 

➢  формування  у  учнів демократичних, правових  засад і  традицій,  виховання 

почуття  гідності, уміння  реалізувати  себе; 

➢ розвиток  організаторських  якостей  особистості,  вироблення  в  учнів  навичок  і  прийом

ів  організаторської   діяльності, вміння  планувати, правильно  розподіляти  доручення , 

здатність  приймати  оптимальне  рішення  повсякденних  завдань  з  урахуванням  інтерес

ів  учнів, щоб кожному  було  комфортно і  залежало  це  від  нього становлення 

гармонійних  стосунків  у  колективі,  формування  управлінської  культури, виховання  до 

колективізму 

 

1 
Звітновиборча  конференція  органів  учнівського  сам

оврядування. 
вересень 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

2 

Виборча  кампанія  на  посаду 

Президента  учнівського  парламенту. Захист  програм. 
листопад 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

3 
Організація учнівського чергування, 

визначення  рівня  його  ефективності. 

протягом 

року 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

4 

Облік та роз’яснювальна робота з учнями , які відсутні 

на заняттях, запізнюються на уроки. 

протягом 

року 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

командири груп 

5 
Робота над удосконаленням документів учнівського 

самоврядування. 

протягом 

року 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

6 Затвердження  структури  учнівського  парламенту, 

органів  учнівського  самоврядування в  групах, 

вироблення  стратегії   діяльності  та  узгодження 

плану. 

вересень 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

7 Вироби  керівних  органів  учнівського  самоврядування: 

- ради командирів; 

- ради профоргів; 

- ради фізоргів; 

- ради  з  профілактики  правопорушень 

вересень 

Кл. керівники, 

майстри в\н, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 



 

8 
Здійснити аналіз  системи  доручень  та їх 

вплив  на  активність  учнів. Провести  співбесіди з 

учнівським  активом з 

питань  підвищення  суспільної   активності молоді. 

вересень 

Кл. керівники, 

майстри в\н, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

9 Участь  органів  учнівського  самоврядування 

у  забезпеченні  порядку  в  ліцеї,  дотриманні  учнями  

санітарно-гігієнічних  вимог, правил  поведінки 

та  правил  для  учнів  ПТНЗ. 

Організація дозвілля,  підготовка 

і  проведення  конкурсів,  творчих  свят, змагань. 

протягом 

року 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

10 Участь  членів  учнівського  парламенту  у  проведенні

  педагогічних  нарад, на  яких  розглядаються  питання 

життєдіяльності  учнівських  колективів. 

протягом 

року 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

 

11 

Планування роботи учнівського самоврядування листопад 

Президент, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

12 Акція: «День без паління», «Червона стрічка»,   

«Збережи ялинку», день Безпечного Інтернету «Зроби 

свій вибір – збережи життя»,  

- Виставка учнівських виробів: «Чарівна осінь» 

«Геть паління! Ми – здорове покоління!». 

- Виставка-конкурс новорічних композицій: «Краща 

ялинка своїми руками», 

- Акція: «Ланцюжок єдності»; 

-«Збережемо первоцвіт»; 

- Конкурс-виставка  великодніх писанок «Яйце-

райце».; 

- Акціїя: «Мистецькій утилізації підлягає практично 

все…». 

протягом 

року 

листопад 

 

 

грудень 

 

січень 

березень 

квітень 

 

травень 

 

Президент, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

 

 

 

 

 

 

 


