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Голова учнівського парламенту «Лідер» – Сапожник Анна 

Заступник голова учнівського парламенту – Євчук Ірина 

 

Голови комісій: 

Комісія з навчально-пізнавальної роботи: Шевчук Софія  

Комісія з організації дозвілля: Яриз Маргарита 

Комісія дисципліни та порядку: Ліпич Софія 

Комісія із спортивно-масової роботи: Савонік Назар 

 

Старости : 

1 клас – Казаков Марк 

2 клас – Відринська Мирослава 

3 клас – Кащук Людмила 

4 клас – Ліпич Марія 

5 клас – Шевчук Зоя 

6 клас – Мисник Анна 

7 клас – Герасимчук Анастасія 

8 клас – Ліпич Софія 

9 клас – Євчук Ірина 

 

 

 

 

 

 

 



План засідань 
учнівського парламенту «Лідер» 
на 2022/2023 навчальний рік 

 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

1. 1. Обрання голови та його заступника. 

2. Затвердження плану роботи комісій. 

3. Підготовка до Дня вчителя та учнівського 

самоврядування. 

вересень 

2. 1. Стан чергування учнів по школі. 

2. Підготовка до Дня захисника Вітчизни 

«Битва юних патріотів». 

3. Підготовка до дня визволення України від 

німецько-фашистських загарбників. 

жовтень 

3. 1. Санітарний стан класу. 

2. Підготовка до Дня Революції Гідності. 

3. Проведення акції «Запали свічку пам'яті» до 

Дня пам'яті жертв Голодомору.  

листопад 

4. 1. Робота комісії навчально-пізнавальної з 

учнями, які мають початковий рівень знань та 

учнів, які нерегулярно виконують домашні 

завдання. 

2. Контроль з боку комісії дисципліни та порядку 

за зовнішнім виглядом учнів в закладі. Організація 

рейдів-перевірок. 

3. Звіт голови активу за І семестр. 

грудень 

5. 1. Проведення роботи з учнями схильними до 

правопорушень. 

2.Робота комісії навчально-пізнавальної з 

учнями, які мають пропуски занять без поважних 

причин. 

січень  



6. 1. Акція «Найкраща годівничка». 

2. Святкова пошта до Дня Святого Валентина. 

3.Організація зустрічей за інтересами та 

захопленнями. 

лютий 

7. 1. Проведення свята жіночності та краси. 

2. Проведення рейду-перевірки прибирання 

класних кімнат. 

3. Організація та  проведення Шевченківського 

тижня. 

березень 

8. 1. Акція «Приберемо світ». 

2. Організація та проведення заходів до 

Всесвітнього дня здоров'я. 

квітень  

9. 1. Співпраця з колективами класів та 

педколективом школи у виконанні планів та 

завдань, передбачених річним планом роботи 

школи. Результативність цієї роботи. 

2. Підготовка та проведення Дня Перемоги. 

3. Підведення підсумків роботи самоврядування 

за навчальний рік та плани на майбутнє. 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні завдання та напрямки роботи комісій учнівського парламенту: 

Комісія з навчально-пізнавальної роботи: 

1. Організація допомоги учням, які мають незадовільні оцінки. 

2. Організація обліку відвідування занять. 

3. Контроль за дотриманням режиму дня. 

4. Допомога учням у навчанні, які не відвідують уроки з поважних причин. 

5. Допомога у проведенні тижнів, олімпіад, конкурсів. 

6. Допомога класному керівнику в проведенні бесід в класі. 

7. Контроль за збереженням підручників, книг. 

 

Комісія з організації дозвілля:  

1. Участь в організації та проведенні загальношкільних виховних, 

розважальних заходів, спортивних змагань, конкурсів. 

2. Організація змістовного дозвілля старшокласників у позаурочний час. 

3. Залучення до проведення заходів для учнів початкової та середньої школи. 

4. Їнформування про культурне життя селища, району, області, країни. 

5. Участь у художньому оформленні класу. 

6. Організація та проведення благодійних акцій, тематичних виставок. 

7. Займається художнім оформленням загальношкільних заходів. 

8. Випуск класної газети, бюлетнів тощо. 

9. Оформлення класного куточка. 

10. Своєчасне інформування учнів класу про творчі справи класу, школи, 

рішення органів учнівського самоврядування. 

 

Комісія дисципліни та порядку: 

1. Пропагування норм культурної поведінки, правил етикету. 

2. Виховання свідомої дисципліни і культури поведінки учнів у школі та в 

позаурочний час. 

3. Ведення обліку відвідування. 



4. Організація виховної роботи по боротьбі з прогулами і запізненнями. 

5. Контроль якості чергування в класі, стеження за дисципліною на перервах. 

6. Розробка інструкцій чергування в школі, оцінювання чергового класу. 

7. Догляд за учнями, які схильні до правопорушень у школі. 

8. Контроль за дотриманням дисципліни і порядку під час відвідування 

шкільної їдальні, проведення всіх виховних заходів (вечорів, КВК, свят). 

 

Комісія із спортивно-масової роботи: 

 

1. Контроль за виконанням учнями ранкової зарядки. 

2. Допомога вчителю фізичної культури у проведені тижня фізичної 

культури та спорту. 

3. Надання допомоги в організації і проведенні днів здоров'я . 

4. Надання допомоги вчителеві фізичної культури в організації і 

проведенні спортивних змагань та конкурсів. 

5. Участь у змаганнях, які проводитимуться в школі. 


