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смт. Рокитне -2020 р. 



№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

I. Організаційна робота 

1.  

Організація та проведення 

загальноліцейних перевиборів  

Президента учнівського 

самоврядування. 

Вересень 

 

Заступник 

директора з НВР 

Гудзевата О. О 

2.  

Ознайомлення нових членів 

учнівського самоврядування зі 

статутом  та положенням 

учнівського самоврядування. 
Президент     

 учнівського   

самоврядування 3.  
Затвердження плану роботи 

учнівського самоврядування 

4.  
Прийняття законів, створення 

емблеми,  структури та  девізу 

5.  

Організація роботи Рад та Секторів 

учнівського самоврядування. 

Заступник 

директора з НВР 

Гудзевата О. О 

6.  

Підведення підсумків роботи 

учнівського самоврядування за І 

семестр 2020-2021 н. р. та за рік 

21.12.20 

21.06.21 

Президент  

учнівського   

самоврядування 

II. Робота в комісіях учнівського самоврядування 

7.  

Організація діяльності старостатів 

в учнівських групах. Контроль за 

виконанням рішень старост в 

навчальних групах. 

Вересень 

 

Президент   

учнівського   

самоврядування, 

голова старостату, 

заступник 

директора з НВР 

8.  Залучення здобувачів освіти до 
художньої  самодіяльності та 

технічної творчості, організація 

дозвілля здобувачів освіти, 
проведення масових заходів,  

підготовка програм,                                               
творчих виставок,  розваг 

Протягом 

року 

Комісія  з питань 

культури та 

дозвілля, керівники 

гуртків 

9.  Випуск тематичних стіннівок, 

інформаційних листів, буклетів, 

створення декорацій до свят. 

Протягом 

року 

Комісія  з питань 

культури та 

дозвілля 

10.  Організація контролю за 

збереженням обладнання ліцею, 

Протягом 

року 

Комісія дисципліни 

і порядку 



прибиранням та озелененням 

ліцейної території, підтримка 

чистоти в кабінетах. 

11. 
Організація спортивних змагань в 

ліцеї та проведення товариських 

зустрічей.  

Протягом 

року 

Комісія з питань 

спорту, екології та 

здорового способу 

життя 

12. Організація роботи в гуртожитку 

ліцею, залучення здобувачів освіти 

до управління гуртожитком, 

допомога головам рад і секторів, 

старшим по боксах в організації 

роботи щодо покращення життя в 

гуртожитку  

Протягом 

року 

Голова Ради 

гуртожитку, 

вихователі 

13. 
Організація здобувачів освіти до 

проведення тижня вихованості 

ліцеїстів  

Грудень 

Президент 

учнівського 

самоврядування, 

  

14. 
Організація контролю за 

успішністю та пропусками занять 

здобувачів освіти. 

Протягом 

року 

Комісія питань з 

навчально-

виробничої 

діяльності 

15. Контроль за відвідуванням уроків, 

поведінкою здобувачів освіти на 

уроках та перервах  

Протягом 

року 

Комісія дисципліни 

і порядку  

16. 

Координування роботи всіх Комісій 
Протягом 

року 

Президент 

учнівського 

самоврядування 

17. Звіт про виконану роботу всіх 

комісій   

21.12.20 

21.06.21 

Члени учнівського 

самоврядування   

 

 

 

Президент учнівського самоврядування    Марія Лівінська 


