
Звіт про роботу 

учнівського самоврядування за 2020-2021 навчальний рік 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 39 

«Школа-родина» Херсонської міської ради 

Президент учнівського самоврядування - Шаталова Анастасія, 

учениця 11-го класу. 

Метою та основним завданням учнівського самоврядування у школі є: 

«Формування і розвиток соціально активної, гуманістично 

спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською 

позицією, почуттям національної самосвідомості. 

Робота учнівського самоврядування у закладі спрямована на 

тісну співпрацю учня, вчителя, та батьків. Велика увага приділяється 

плануванню і організації позаурочної навчально-виховної роботи з 

дітьми, підлітками в школі. Вивчення та врахування індивідуальних 

особливостей учнів сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок, 

самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і 

відпочинку. 

Органи учнівського самоврядування школи-родини велику увагу 

приділяють попередженню бездоглядності та правопорушень серед 

неповнолітніх. Міністерство дисципліни і порядку здійснює 

індивідуальну роботу з учнями схильними до правопорушень. 

Органами учнівського самоврядування проводиться робота по 

попередженню шкідливих звичок у дітей. З цією метою учні спільно з 

вчителями і класними керівниками проводяться години класного 

керівника («Шкідливі звички і здоров’я – не сумісні», «Здоровий 

спосіб життя – основа розвитку особистості», «Правова 

відповідальність школярів за правопорушення» і т. д.), конкурс 



плакатів «Модель здорового способу життя», проводяться зустрічі з та 

працівниками  ювенальної поліції. 

Члени учнівського самоврядування традиційно приймають 

активну участь у проведенні загальношкільних свят: свято першого 

дзвоника, день Здоров’я, День працівників освіти, День захисника 

України, свято Миколая, День Соборності України, День пам’яті 

героїв Крут, свято 8-го березня, День Пам’яті та примирення, День 

матері, свято Останнього дзвоника , випускний вечір . За участі членів 

учнівського самоврядування були підготовлені та проведені заходи: 

флешмоб до «Зустрічаємо весну», оформлення інформаційних стендів 

та тематичних виставок. 

Активно учнівське самоврядування взяли участь у благодійних 

акціях  «Ветеран поруч», «Від серця до серця», «Яблучко», допомагали 

дітям-сиротам та позбавленим батьківської опіки канцтоварами, 

вихованцям Олешківського дитячого будинку-інтернату. 

Під час підготовки даних свят проводилася тісна співпраця 

органів учнівського самоврядування з учнями, класними керівниками, 

адміністрацією школи, батьками . 

Систематично здійснюється контроль за відвідуванням учнями 

всіх уроків. Шкільне самоврядування брало активну участь у контролі 

за санітарним станом школи, дотриманні учнями норм етичної 

поведінки, зовнішнім виглядом школярів, слідкуванні за збереженням 

всього шкільного майна. 

До Ради лідерів учнівського самоврядування та Президентської 

ради входять 12 учнів 7-11 класів. 

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування відбуваються 

кожного другого вівторка місяця. 



Протягом 2020-2021 н.р. члени Ради та лідери учнівського 

самоврядування приймали участь у районних та міських акціях: 

✓ «Щаслива лапа»; 

✓ «Турбота про тих, - переможець хто поруч» (до дня людей 

похилого віку); 

✓ «Аптечка для солдата» ; 

✓ «Подарунок від Св. Миколая» (збір коштів для дітей сиріт і 

позбавлених батьківського піклування»; 

✓ «Від серця до серця»; 

✓ «Великодній кошик»; 

✓ «16 днів проти насильства» 

Рада лідерів учнівського самоврядування є учасниками 

учнівського парламенту міського екологічного клубу «Ерудит», 

правового клубу «Феміда», Медіа клубу (бібліотека ім. Дніпрової 

Чайки), клубу «Юний журналіст». 

Учениця учнівського самоврядування Головченко Наталія 

приймала участь у міському конкурсі на краще журналістське 

розслідування «Один раз на все життя» та у районному конкурсі 

«Лідер року- 2021». 

Учениця Прохіна Олександра до Всесвітнього Дня БЕЗ Інтернету 

отримала Сертифікат учасника коучинг-марафону «Offine», проводила 

виховну годину з учнями 4-го класу «Один день без 

інтернету».ОГОЛОШЕННЯ 


