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Опираючись на замовлення держави виховати здорову, працелюбну, всебічно розвинену 

особистість, майбутнього господаря, підприємця, керівника, в ліцеї створено та діє багато років 

поспіль учнівське самоврядування.  Спливають роки, змінюються учні ліцею та члени учнівського 

самоврядування, але завдання які ставляться перед нами залишаються, а саме такі завдання: 

- формувати в собі та інших почуття відповідальності за вирішення важливих справ 

ліцейного життя, оволодівати наукою управління; 

- самовдосконалюватись на благо собі та народові України; 

- прагнути узгодженості між учнями і дорослими. 

Щороку, на першому засіданні правління учнівського самоврядування, яке зазвичай 

відбувається у нас як загальноліцейна лінійка, приймається Статут в якому обумовлено права 

та обов’язки учнів ліцею. 

В Статуті вміщено структуру самоврядування, яка складається з дев’яти комітетів, 

обумовлено також за які ділянки відповідають члени кожного комітету. 

Хочу відзначити, що найактивніше працює комітет з питань роботи з ветеранами Великої 

Вітчизняної війни та ветеранами праці, які раніше працювали в ліцеї. Створена форма звіту учнів 

про надану допомогу з особистим підписом ветерана. Дуже приємно учням, коли літні люди 

пишуть у звітах слова подяки  вчителям, дирекції. 

Щотижня у четвер в ліцеї день учнівського самоврядування, учні розпочинають цей день з 

ранкової лінійки, проводять її без дорослих. На лінійках проводиться аналіз роботи комітетів 

самоврядування (звітують голови комітетів), ставляться нові завдання. В рамках цієї організації 

працює програма "Рівний – рівному", метою цієї програми є підготовка підлітків до 

просвітницької роботи щодо моральності, здорового способу життя, духовності у майбутньому 

дорослому житті.. 

 

Звичайно, чи змогли б все це створювати  та організовувати самі? Звичайно ні, і для цього 

створено список педагогів-радників учнівського самоврядування 

Активно працює сектор культмасовий Петрусенко Любов Всеволодівна, інформаційний 

сектор Косюга Т. В., сектор волонтерського руху – Максимова Т. В., трудовий сектор – Приймак 

В. М., спортивний сектор – Юсипенко В. В., навчальний сектор, який займається оформленням 

зведень про відвідування занять – Бевз С. О. 

 Учнівське самоврядування ліцею виступає ініціаторами багатьох справ як у навчанні так і у 

питаннях  відпочинку. 



У вересні нового навчального року з нашої ініціативи організовано і проведено цікавий захід 

„Візитна картка” – як цікаво було всім брати участь у цьому заході коли ми приймали в нашу  

учнівську сім’ю нове поповнення першачків. 

           Навесні кожна група працювала на озелененні території ліцею: висаджено близько 150 

кущів троянд, дерева та різноманітні квіти. Учням не байдуже в яких умовах вони навчаються та 

проживають, тому всі працюють дуже активно, з натхненням.  

                           Члени комітетів самоврядування протягом навчального року проводили рейди з 

перевірки санітарного стану кімнат гуртожитку – педагог радник Мартинюк О. В., відвідуванні 

учнями бібліотеки (аналіз проведено на лінійці) 

Що стосується безпосередньо роботи самоврядування в групах, бувають випадки, що план роботи 

майстра і класного керівника на місяць складається без участі самої групи, а саме 

старости.(журнали виховної роботи) 

Хотілося б, щоб були залучені до активної діяльності члени трудового сектору Приймак В. М. до 

контролю та аналізу за станом  території ліцею, кабінетів та лабораторій; до контролю участь 

учнів в художньої самодіяльності, до участі учнів у роботі спортивних секцій (педагог радник 

Юсипенко В. В.), а також контролю за станом дисципліни і порядку у позаурочний час (педагог 

радник Калінічук С. К.). Якщо кожен сектор під керівництвом педагога-радника запрацює у 

найменшому вигляді, щочетверга буде про що говорити на лінійці добре чи погане. 

Зараз проходить профорієнтаційна робота. Чималу роль у її успішному проведенні за 

місцем проживання мають провести члени навчального та інформаційного сектору ( педагог 

радник Косюга Т. В.). 

 

Рішення: 

1. Педагогічному колективу постійно створювати умови для всебічного розвитку 

учнів, для їх самовдосконалення 

2. Підняти на високий рівень участь  педагогів радників в організації діяльності 

учнівського самоврядування ліцею, постійно надавати практичну допомогу 

учням 

3. Інформаційному сектору Косюга Т. В. розпочати активну діяльність по 

підготовці  матеріалів для проведення профорієнтаційн роботи. 

4. Трудовому сектору Приймак В. М., сектору дисципліни і порядку Калінічук С. 

К., спортивному Юсипенко В. В. сформувати контролюючі загони для 

здійснення контролю за станом територій, дисципліни і порядку у позаурочний 

час, участі учнів у спортивних секціях, організовувати аналіз перевірок на 

загальноліцейних лінійках.  

Підготувала Поліщук Т. М. 

 


