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НАКАЗ
м. Курахове15.09.2021

Про організацію роботи
учнівського самоврядування
на 2021/2022 навчальний рік,

No 160 - од

На виконання Національної доктрини розвитку освіти 13 Україні у ХХІ столітті, :з метою
активізації і підвищення авторитету самоврядування профтехосвіти, розвитку ініціативи та
відповідальності за доручену справу учнів, формування активу і навчання його самостійності

НАКАЗУЮ:
І. Затвердити на 2021/2022 навчальний рік склад ради учнівського самоврядування:

Голова ради учнівського самоврядування - Приступа Іван, учень групи No 12 ;
Заступник Голови ради учнівського самоврядування - Савицька Анастасія , учениця групи N~ 15
Комітет з питань освіти та науки -Дяченко Данило, учень групи № 12;
Спортивно-масовий комітет - Волканов Олександр, учень групи № 22;
Культурно-масовий комітет- Чернобай Інесса, учениця групи No 35;
Комітет з питань дисципліни та порядку -Деншик Євгеній, учень групи No32;
Інформаційний комітет - Панишко Мишко, учень групи № 35;
Комітет з питань соціального захисту - Шептала Влад, учень групи № 22;

.2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи:
2. І Здійснювати загальне керівництво та координацію роботи ради учнівського

самоврядування.
2.2 Надавати постійну практичну допомогу ліцейному активу з питань планування роботи,

проведення засідань, рейдів, акцій, заходів, чергувань тощо.
2.3 Створити умови .для' постійного пошуку цікавих форм організаторської роботи,

вдосконалення методів роботи з учнівським активом, структури органів учнівського
самоврядування ліцею.

3. Закріпити за кожним комітетом викладача-координатора:
Комітет з питань освіти та науки -- Ткаченко., методист ліцею;
Спортивно-масовий комітет.:. Ушань В.А. , керівник викладач фізичного виховання;
Культурно-масовий комітет - Шумінська 0.Г.. бібліотекар;
Комітет :3 питань дисципліни та порядку- Майданов В.О. викладач;
Комітет :з питань соціального захисту - Дуйкова Т.М. заступник директора з заступника директора
з навчально - виховної роботи закладу

4. Викладачам-координаторам:
4.1 Надавати консультативну та методичну допомогу ліцейному активу, учням-лідерам,

учням-волонтерам з проблем організації цікавих справ, акції, випуску ліцейної газети, навчання
активу.., .

5. Викладачам та класним керівникам:
5.1 Залучати учнів із числа ради учнівського самоврядування ліцею до участі в акціях,

предметних тижнях, годинах спілкування, святах, змагапнях, з метою розширення співробітництва
викладачів та учнів.

5.2 Здійснювати співпрацю через І 'олову учнівського самоврядування Приступа Івана, учня
групи J'{~~~с'!у~1ника Голови учнівського самоврядуваппя Савицьку Анастасію , ученицю

~

1/. t;f';: A'!C'f;:;' ·~ ~груі о~ i;.s( кJ21',;1р,е.;тч,.
r)(~~)fтро{іG;:~Q~:,J3~онанням даного наказу покласти 11а Дуйкову Т.М. заступника директора 3

нaв~Nf.§Jf.ЬA,o ,_\· вri~9~j'!6i цФ16отиІ~ ~О\ 1\1,п · .-І
\ • - ' • " ,.,,,' І !./ ·• . - ,\ * '¾С:. \ \: ':\f ./ /~О,\. .'

д "І:.r,.,.,,л -/·~,. ,
Ир'ек.ТОР.t;;---1/,, ~' ¼

Кур~~Jµ~Ь1t~1~/{пА&<Т,fійноrо ліцею ~ Олена ЧОРНА
'~ .:~'.,t",.'\~ І,,~~~, .•:.-- :-:;:"'_... ..


	Page 1
	Images
	Image 1



