
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
 

 16 вересня   2013 року                                            м.Здолбунів                   № 205  
 

   

Про вивчення стану та перспектив 

розвитку учнівського самоврядування   

у закладах освіти району 

 

      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» та наказу відділу освіти 

райдержадміністрації від 03.09.2013 №183 «Про  стан та перспективи 

розвитку учнівського самоврядування  в районі», 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.  Вивчити стан та перспективи розвитку учнівського самоврядування у 

закладах освіти району із 17 вересня по 31 жовтня 2013 року згідно з 

додатком. 

2. Затвердити комісію у складі: 

- Рудько І.М.- голови комісії, головного спеціаліста відділу освіти 

райдержадміністрації; 

- Паламар Н.В. – методиста районного методичного кабінету Здолбунівської 

районної ради (за згодою); 

- Сірик В.М. - методиста районного методичного кабінету Здолбунівської 

районної ради (за згодою). 

3. Здати  матеріали вивчення голові комісії для узагальнення до 10 листопада 

2013 року. 

4. Узагальнити матеріали вивчення стану та перспектив розвитку учнівського 

самоврядування у закладах освіти району до 20 листопада 2013 року.  

5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу                                                                  В.Бондарчук 

 

 



                                                                                             Додаток 

               до наказу відділу освіти 

                райдержадміністрації 

                  16.05.2013   № 205 

 

                                

ПЛАН 

                             вивчення стану та  перспектив розвитку  

                 учнівського самоврядування у закладах освіти району   

        

1. Аналіз стану розвитку учнівського самоврядування у  навчальних закладах 

на нарадах, педрадах.   

2. Система роботи органу учнівського врядування. 

3.Проведення шкільних та районної звітно-виборної конференції органу 

учнівського самоврядування. 

4.Організація та проведення районного зльоту лідерів учнівського 

самоврядування та участь в обласному зльоті.  

 5. Профорієнтаційна робота в загальноосвітніх навчальних закладах за 

участю органів учнівського самоврядування . 

6. План роботи районного осередку самоврядування та шкіл навчання активу 

лідерів учнівських структур.                      

7.Співпраця з місцевими органами влади.                                                                                               

8.Волонтерська діяльність, діяльність щодо захисту природного 

біорізноманіття краю, щодо збереження культурних та духовних традицій 

народу. 

 9. Партнерські зв’язки із лідерами інших районів, міст. 

 10.Проведення семінарів-практикумів спільно із представниками 

батьківських комітетів та громадських організацій для педагогів та батьків, 

громадськості з питань державної політики у сфері дитинства.  

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

представників органів місцевого самоврядування. 

                                                                    
 


