
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
 

3 вересня  2013 року                                              м.Здолбунів                       №  183 
 

   

 Про стан та перспективи 

розвитку учнівського  

самоврядування  в районі 

 

      На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної  

державної адміністрації від 27.08.2013 №535 «Про  стан та перспективи 

розвитку учнівського самоврядування  в області», з метою вдосконалення 

форм роботи, спрямованих на розвиток лідерських якостей у дітей та 

учнівської молоді, для забезпечення формування ціннісних ставлень та 

орієнтацій особистості, активної громадської позиції 

 

Наказую: 

 

1. Розробити та затвердити план заходів щодо перспективи розвитку 

учнівського самоврядування в районі ( далі-план заходів), що додається. 

2. Керівникам навчальних закладів та районного центру творчості дітей та 

юнацтва забезпечити: 

2.1. Виконання плану заходів. 

2.2. Подання  відділу освіти райдержадміністрації  інформації про хід 

виконання плану заходів щороку  до 15 числа останнього місяця 

кварталу. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу                                                                  В.Бондарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Затверджено 

                                                                                       Наказ відділу освіти 

                                                                                      райдержадміністрації 

                                                                                      03.09.2013 № 183 

                                                            

ПЛАН 

                                   заходів  щодо перспективи розвитку  

                                  учнівського самоврядування в районі   

        

 

1. Проаналізувати стан розвитку учнівського самоврядування у 

районному центрі творчості дітей та юнацтва та загальноосвітніх 

навчальних закладах із подальшим винесенням  зазначеного питання на 

обговорення нарад, педрад.   

Відділ освіти райдержадміністрації,                                                                                   

райметодкабінет,  

районний центр творчості дітей та юнацтва,                                                           

                                                        загальноосвітні навчальні заклади. 

Вересень-жовтень 2013 року  

  

2. Забезпечити функціонування та системну роботу районної школи 

навчання активу лідерів і органу учнівського врядування 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

                                                    Районний центр творчості дітей та юнацтва,                                                           

                                                                    загальноосвітні навчальні заклади. 

                                                                                                                Постійно 

 

3. Забезпечити проведення шкільних та районної звітно-виборної 

конференції органу учнівського самоврядування, за результатами яких 

формувати шкільні та районну раду старшокласників, інформувати 

відділ освіти райдержадміністрації про новообраний склад. 

                                                                                                 Райметодкабінет, 

                                                    районний центр творчості дітей та юнацтва,                                                           

                                                                   загальноосвітні навчальні заклади. 

                                                                                             До 1 травня щороку 

4. Забезпечити організацію та проведення районного зльоту лідерів 

учнівського самоврядування та участь в обласному зльоті. 

                                                                                                  Райметодкабінет,  

                                                     районний центр творчості дітей та юнацтва,                                                           

                                                                     загальноосвітні навчальні заклади. 

                                                                                Квітень-травень 2013 року 

5. Ужити заходів щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах за участю органів учнівського 

самоврядування . 

                                                               Загальноосвітні навчальні заклади.   



                                                                                                             Постійно 

6. Надіслати у відділ освіти райдержадміністрації плани роботи районного 

осередку самоврядування та шкіл навчання активу лідерів учнівських 

структур.                      

                                                    Районний центр творчості дітей та юнацтва,                                                           

                                                                    загальноосвітні навчальні заклади. 

                                                                                                       До 20.09.2013 

 7.Налагодити співпрацю з місцевими органами влади.                                                                                               

Загальноосвітні навчальні заклади. 

                                                                                     Протягом навчального року 

 

8. Вести волонтерську діяльність, діяльність щодо захисту природного 

біорізноманіття краю, щодо збереження культурних та духовних 

традицій народу. 

                                                   Районний центр творчості дітей та юнацтва,                                                           

загальноосвітні навчальні заклади. 

                                                                                Протягом навчального року 

9. Розвивати партнерські зв’язки із лідерами інших районів, міст. 

                                                    Районний центр творчості дітей та юнацтва,                                                           

                                                                    загальноосвітні навчальні заклади. 

                                                                                Протягом навчального року   

10.  Проводити семінари-практикуми спільно із представниками 

батьківських комітетів та громадських організацій для педагогів та 

батьків, громадськості з питань державної політики у сфері дитинства.  

                                                   Районний центр творчості дітей та юнацтва,                                                           

                                                                  Загальноосвітні навчальні заклади. 

                                                                                                               Щороку 

11. Організувати проведення «прямого ефіру» з питань захисту прав дітей 

до представників органів місцевого самоврядування. 

                                                                   Загальноосвітні навчальні заклади. 

                                                                             Протягом навчального року 

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу                                                                  І.Рудько 


