
Організаційно-педагогічні заходи. Формування учнівського колективу та органів 

самоврядування 

 

Завдання: Сформувати первинні групи та загальноліцейний згуртований колектив, здатний 

виконувати завдання, що стоять перед ліцеєм. 

 

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1 Організація та проведення Першого уроку  01.09.2021 
Класні керівники, 

майстри в/н 

2 
Сформувати склад ради профілактики 

правопорушень 
вересень 

Класні керівники 

майстри в/н 

3 

Обрати  органи учнівського самоврядування в 

групах.  

Провести збори учнівського самоврядування 

листопад 

Заступник 

директора з НВхР, 

класні керівники, 

майстри в/н 

4 

Формування органів учнівського самоврядування в 

групі та ліцею. Організаційні збори учнівського 

самоврядування, командирів  навчальних груп  

«Плануємо своє завтра» 

жовтень 

Практичний  

психолог, класні 

керівники, 

майстри в/н 

5 

Зібрати інформацію про зайнятість учнів в 

позаурочний час. Скласти режим позакласної 

гурткової роботи 

до 

22.09.2021 

Заступник 

директора з НВхР, 

класні керівники, 

майстри в/н 

6 

Оформлення  особових справ учнів, вивчення та 

узагальнення учнівського контингенту за соціальним 

станом, складання соціального паспорту ліцею 

вересень 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

практичний 

психолог 

7 

Організація та планування роботи спортивної секції з 

важкої атлетики, волейболу, гуртків, секцій, клубів 

за інтересами, узгодити плани їхньої роботи 

вересень 

Заступник 

директора з НВхР, 

викладач 

фізкультури, 

керівники гуртків 

8 

Організація роботи Ради з профілактики 

правопорушень. Затвердження складу ради та плану 

роботи на навчальний рік. Розгляд доповідних 

записок класних керівників, майстрів в/н  

навчальних груп та персональних справ учнів-

порушників 

раз у 

квартал 

Заступник 

директора з НВхР, 

практичний 

психолог 

9 

Організувати роботу психолого-педагогічного 

семінару для класних керівників, майстрів 

виробничого навчання 

протягом 

року 

Практичний 

психолог 

10 
Підготовка і проведення  батьківських зборів в 

навчальних групах 

протягом 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

11 

Провести    семінар-практикум    «Місце    та    роль 

класного    керівника   в   учнівському 

самоврядуванні» 

жовтень 

Голова МК комісії 

класних 

керівників, 

майстрів в/н 



12 
Забезпечення постійного  випуску стіннівок, 

оновлення стенду Ради учнівського самоврядування 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВхР, 

практичний 

психолог 

13 

Виконання  Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції  національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладів 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВхР 

14 
Виконання наказу «Про національно-

патріотичне виховання в системі освіти» 

протягом 

року 

Ззаступник 

директора з НВхР, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 


