ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
№ 205

10.09.2012
Про організацію роботи органів
учнівського самоврядування
в комунальному закладі «Кочетоцька
загальноосвітня санаторна школа-інтернат
І-ІІІ ступенів» Харківської обласної ради у
2012/2013 навчальному році

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну

освіту»,

Положення

про

учнівське

самоврядування

в

загальноосвітній школі, з метою формування в учнів навичок самопізнання,
самовизначення, самореалізації, активної життєвої позиції, адекватної оцінки
своїх здібностей і можливостей, світогляду, моралі, підготовки їх до праці,
свідомого вибору професії, розвитку громадської та соціальної активності,
організаторських здібностей і творчої самодіяльності

НАКАЗУЮ:
1.Педагогу-організатору Прасол І.В.:
1.1.

Затвердити структуру учнівського самоврядування школи-інтернату на

загальних учнівських зборах учнів 5-11 класів.
До 30.09.2012
1.2.

Створити Верховну Раду учнів школи-інтернату на 2012/2013
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навчальний рік закритим голосуванням на загальних учнівських зборах учнів
5-11 класів.
До 30.09.2012
1.3.

Розробити Положення про Верховну Раду учнів школи-інтернату на

основі Положення про учнівське самоврядування шкільної республіки
«Гармонія» та Положення про Президента школи-інтернату на першому
засіданні Верховної Ради учнів.
До 07.10.2012
1.4.

Скласти план роботи Верховної Ради учнів на 2012/2013 навчальний

рік.
До 07.10.2012
2.Призначити координаторами роботи органів учнівського самоврядування
таких педагогічних працівників:
Президент школи-інтернату

Степанова О.М., заступник директора по
виховній роботі

Прем’єр-міністр

школи- Прасол І.В., педагог-організатор

інтернату
Секретар Верховної Ради учнів

Мелет Т.С., учитель української мови

Міністерство «Освіта»

Чоломбитько О.В., заступник директора по
навчальній роботі

Міністерство «Турбота»

Усевич Т.В., учитель історії

Міністерство «Право і порядок» Степанова О.М., заступник директора по
виховній роботі
Кащавцев К.К., соціальний педагог
Міністерство «Здоров’я»

Пугачева О.Л., практичний психолог
Чоломбитько

С.Л.,

учитель

культури
Міністерство «Творчість»

Міщенко А.О., керівник гуртка

Міністерство «Екологія.

Недавня В.В., учитель географії

фізичної
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Краєзнавство»

Даниленко Н.М., учитель біології

Міністерство «Інформація»

Василевська І.О., вчитель української мови

2. Педагогам-координаторам:
2.1.

Спрямовувати роботу закріпленої ланки органу учнівського

самоврядування на згуртування шкільного і класних колективів, розвиток
громадської активності та ініціативи учнів.
Постійно
2.2.

Надавати допомогу у підготовці та проведенні заходів певного

напряму.
Протягом 2012/2013 навчального року
3.Призначити

відповідальними

за

роботу

органів

учнівського

самоврядування у класах класних керівників 5-11 класів.
4.Класним керівникам 5-11 класів спрямовувати роботу класних зборів,
відповідних міністерств та губернатора класу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора по
виховній роботі Степанову О.М.

Директор школи

Н.І.Пенкіна
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