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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 

Аналіз роботи за минулий навчальний рік та 

завдання на 2021-2022 н.р. 

Вересень Гаркавенко Анна, 

президент 

учнівського 

самоврядування 

2 

Поновити склад ради учнівського 

самоврядування.  

До 

20.10.2021 

Метелін Денис, 

інформаційний 

центр 

3 

Обговорити та затвердити план роботи 

учнівського самоврядування ліцею та ради 

гуртожитку. 

13.10.2021 Члени 

учнівського 

самоврядування 

та ради 

гуртожитку 

4 

Провести  вибори активу груп та поновлення 

складу учнівського  самоврядування на 2021-

2022н.р. 

До 

30.09.2021 

Члени 

учнівського 

самоврядування 

5 

Робота старост по організації самоврядування 

в групах. 

 

Жовтень-

березень 

Степаненко 

Крістіна, 

навчальний центр 

6 

Проводити засідання членів учнівського 

самоврядування. 

Розподілити обов’язки:  

- Волонтерський центр  

- Центр здорового способу життя  

- Інформаційний центр  

- Центр культурно-масового дозвілля  

- Навчальний  центр  

- Центр дисципліни і порядку  

- Житлово-побутовий центр 

Розглянути плани роботи центрів.  

Кожного 

місяця 
(перший 

понеділок 

місяця) 

 

 

 

 

 

20.10.2021 

Ісаєнко Дмитро, 

І-ий Віце-

президент 

учнівського 

самоврядування 

7 

Організувати збір інформації на сайт для 

систематичного висвітлювання життя ліцею. 

Жовтень- 

червень 

Метелін Денис, 

інформаційний 

центр 

8 

Взяти участь у виборах обласної Ради лідерів 

учнівського самоврядування закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Харківської області.  

Листопад Гаркавенко Анна, 

президент 

учнівського 

самоврядування 

9 

Взяти участь в обласній школі лідерів 

«Розвиток творчого потенціалу лідерів – шлях 

до успіху: нові умови – нові можливості». 

Листопад Гаркавенко Анна, 

президент 

учнівського 

самоврядування 

10 

Підготувати статтю в обласну газету «Вісник 

самоврядування». 

Грудень Гаркавенко Анна, 

президент 

учнівського 

самоврядування 
 



11 

Взяти участь у засіданні стипендійної комісії. Січень, 

червень 

Члени 

учнівського 

самоврядування 

12 

Оновлювати банк даних «Палітра творчої 

молоді» на сайті ліцею. 

Постійно Навчальний та 

інформаційний 

центри 

13 

Організувати проведення Дня учнівського 

самоврядування (до Дня працівників освіти). 

Жовтень Мірошниченко 

Катерина, центр 

культурно-

масового дозвілля 

14 

Взяти участь у розробці положення  про 

внутрішньо ліцейний конкурс «Учень року» 

Листопад Гаркавенко Анна, 

президент 

учнівського 

самоврядування, 

старости груп 

15 
Випускати тематичні стіннівки, інформаційні 

листи, буклети, створювати декорації до свят. 

Протягом 

року 

Метелін Денис, 

інформаційний 

центр 

16 

Організовувати контроль за збереженням 

обладнання ліцею, прибиранням та 

озелененням ліцейної території, підтримувати 

чистоту в кабінетах. 

Протягом 

року 

Завада Максим, 

житлово-

побутовий центр 

17 

Організовувати контроль за успішністю та 

пропусками занять здобувачів освіти. 

Перевіряти  рапорти відвідування здобувачами 

освіти занять та їх поведінку. 

Протягом 

року 

Степаненко 

Крістіна, 

навчальний центр 

18 
Контролювати відвідування уроків, поведінку 

здобувачів освіти на уроках та перервах.  

Протягом 

року 

Ковальчук 

Катерина, центр 

дисципліни і 

порядку 

19 Організовувати спортивні змагання у ліцеї.  
Протягом 

року 

Вдовенко 

Григорій, центр 

здорового 

способу життя 

20 Координувати роботу всіх Центрів. 
Протягом 

року 

Гаркавенко Анна, 

президент 

учнівського 

самоврядування 

21 
Брати участь в обласних, Всеукраїнських та 

Міжнародних конкурсах, проєктах тощо. 

Протягом 

року 

Гаркавенко Анна, 

президент 

учнівського 

самоврядування 

22 

Вести Viber-групу  «Учнівське самоврядування 

ЛПЛЗТ»  для ознайомлення із новинами та 

виконання окремих завдань. 

Протягом 

року 

Гаркавенко Анна, 

президент 

учнівського 

самоврядування 



23 

Організувати роботу в гуртожитку, залучати 

мешканців до управління гуртожитком, 

допомогати головам рад і секторів, старшим по 

боксах в організації роботи щодо покращення 

життя в гуртожитку. 

Протягом 

року 

Марченко Аліна, 

голова ради 

гуртожитку 

24 

Проводити профорієнтаційну роботу та 

залучати здобувачів освіти  

Протягом 

року 

Гаркавенко Анна, 

президент 

учнівського 

самоврядування 

25 

Провести підсумкове засідання учнівського 

самоврядування з виконання планів за І 

семестр. 

Січень Члени 

учнівського 

самоврядування 

26 

1. Провести підсумкове засідання учнівського 

самоврядування з виконання планів за ІІ 

семестр.  

2. Визначити завдання щодо роботи центрів 

на наступний   навчальний рік. 

Травень Рада учнівського 

самоврядування 

27 

Висвітлювати інформацію про діяльність 

учнівського самоврядування на сторінці веб-

сайту ліцею. 

Постійно Заступник 

директора з 

НВихР  

Дякунчак Н.Я. 

 

Президент учнівського самоврядування           Анна ГАРКАВЕНКО 


