Організаційно-педагогічні заходи. Формування учнівського колективу та органів
самоврядування
Завдання: Сформувати первинні групи та загальноліцейний згуртований колектив, здатний
виконувати завдання, що стоять перед ліцеєм.

1

Організація та проведення Єдиного першого уроку

01.09.20

2

Сформу вати склад ради профілактики правопорушень.

вересень

3

Обрати органи учнівського самоврядування в групах.
Провести збори учнівського самоврядування.

4

Формування органів учнівського самоврядування в групі
та ліцею. Організаційні збори учнівського
самоврядування, командирів навчальних груп
«Плануємо своє завтра».

листопад

жовтень

5
Зібрати інформацію про зайнятість учнів в позаурочний
час. Скласти режим позакласної гурткової роботи.
6

до 21.09.20

Оформлення особових справ учнів, вивчення та
узагальнення учнівського контингенту за соціальним
станом, складання соціального паспорту ліцею.

вересень

Організація та планування роботи спортивної секції з
важкої атлетики, волейболу, гуртків, секцій, клубів за
інтересами, узгодити плани їхньої роботи.

вересень

7

8

9

10

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.
Організувати роботу психолого-педагогічного семінару
для класних керівників, майстрів виробничого навчання.

раз у
квартал
протягом
року

Підготовка і проведення батьківських зборів в
навчальних групах.

протягом
року

Провести семінар-практикум «Місце та роль
класного керівника в учнівському самоврядуванні».

жовтень

11

12

Забезпечення постійного випуску стіннівок, оновлення
стенду Ради учнівського самоврядування.

протягом
року

кл. керівники,
майстри в/н
кл. керівники,
майстри в/н
заст.директора
з НВхР,
кл.керівники,
майстри в/н
пр. психолог,
кл. керівники,
майстри в/н
заст. директора
з НВхР,
кл. керівники,
майстри в/н.
кл. керівники,
майстри в/н,
пр. психолог
заст. директора
з НВхР,
викладач
фізкультури,
керівники
гуртків
заступник
директора з
НВхР,
практичний
психолог
практичний
психолог
класні
керівники,
майстри в/н,
Голова МК
комісії
класних
керівників,
майстрів в\н
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

протягом
року

заступник
директора з
НВхР, класні
керівники,
майстри в/н

14
Виконання наказу «Про національно - патріотичне
виховання в системі освіти».

Напрями роботи секторів учнівського самоврядування
Сектор учнівського
самоврядування
Навчальний

Зміст роботи
Веде облік відвідування, організація огляду знань, конкурсів, сприяє
вдосконаленню навчальної діяльності учнів, проведенню предметних тижнів,
інтелектуальних змагань

Дисципліни і порядку

Організовує та контролює чергування, стежить за додержанням правил поведінки,
зовнішнім виглядом учнів, поведінкою учнів у їдальні, проводить бесіди про
шкідливість куріння і алкоголізму, загальноліцейні лінійки

Спортивний

Організовує спортивні змагання різних рівнів, здійснює профілактичну роботу
щодо запобігання шкідливим звичкам, бере участь в організації туристських
мандрівок, організовує і проводить спортивно - масову роботу, змагання «Козацькі
забави», «Сіверські Багатирі», «Щит і Меч»

Культмасовий

Організовує дозвілля на перервах та після уроків, проводить вечори відпочинку,
масові заходи, колективні творчі справи, прияє духовному розвитку ліцеїстів,
допомагає в організації вільного часу, творчих конкурсів, змагань

Трудовий

Організовує самообслуговування, нагляд за збереженням майна, дрібний і
поточний ремонт, благоустрій територій, сприяє організованому чергуванню в
ліцеї, стежить за санітарним станом приміщень і забезпечує контроль за їхньою
діяльністю

Соціально - побутовий

Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з бідних родин, сиротам
і напівсиротам, здійснює контроль за їхньою діяльністю

Інформаційний

Збирає та узагальнює інформацію з ліцейного життя, сприяє розвитку мовної
культури та культури спілкування, організовує та здійснює художнє оформлення
інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань, висвітлює цікаві традиції,
організовує виставки малюнків, конкурси газет

