Учнівське самоврядування
Починаючи з 2001 року в закладі діє учнівське самоврядування добровільна дитяча громадська доброчинна організація, яка сприяє
вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров'я, культурного
та фізичного виховання, згуртованості колективу школи, формування в усіх
учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків.
Самоврядування слід розглядати як соціальне начало діяльності учнівського
колективу, яке допомагає розвинути організаторські якості особистості,
виробляє в учнів прийоми організаторської діяльності, вміння планувати,
правильно розподіляти доручення, налагоджувати облік і контроль.
Метою організації самоврядування є розвиток соціальної та
організаторської активності учнівської молоді шляхом залучення до дієвої
участі в демократичному управлінні.
Завданням організації самоврядування є:
■ формування навичок самоврядування, соціальної активності і
відповідальності в процесі громадської діяльності учнівської молоді;
■ розвиток творчих рис характеру , а саме: цілеспрямованості,
ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності;
■ залучення учнів до участі у вирішенні будь-яких потреб суспільства;
■ об'єднання старшокласників для добрих, корисних справ, розвиток
їхніх творчих здібностей.
Самоврядування спонукає до осмислення власної ролі у житті колективу і є
реальним фактором формування демократичних, правових засад і традицій у
спілкуванні старшокласників. Учнівське самоврядування є організацією, яка
складається з учнів, створена учнями й існує для учнів. Головне те, що через
розвиток соціальної активності учнів виховується у них почуття гідності, уміння
реалізувати себе.
В школі створена і активно працює рада школи, що налічує 15 учнів 6-10
класів.
Раду школи складають комісії:
 Навчальна
 Дисципліни і порядку
 Організаційно-побутова
 Культурно-масова
 Прес-центр
В органи самоврядування нашої школи обираються найактивніші учні, які
виконують конкретну роботу, допомагають організовувати і проводити
різноманітні заходи, впливають на громадське життя, беруть участь у
плануванні й розробці спільних справ. Учні, що входять у шкільну раду,
контролюють відвідування учнями уроків, підтримують зв’язок з вчителями,

здійснюють рейд-перевірки книг, шкільного майна, ведуть облік успішності, а
також відповідають за порядок та дисципліну в школі. Контролюють
санітарний стан класних приміщень, допомагають слабшим учням у навчанні.
Зусиллями учкому організовується ряд свят, конкурсів, турнірів, що робить
учнівське дозвілля цікавим і змістовним.
Вся інформація про здійснену роботу стікається в прес-центр, на сторінках
якого висвітлюються події школи.
Учнівський комітет має право визначати найактивніші класи у різних видах
діяльності за навчальний рік методом рейтингу. Нагородження проводить
голова учкому на святі останнього дзвоника.
Учнівський комітет працює над добором цікавих форм роботи, триває
пошук нетрадиційних ідей організації дозвілля, які зроблять життя школи
цікавішим.

Правила, яких повинні дотримуватись члени учкому.
Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного
рішення.
2.
Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей виберемо золоті.
3.
Ідею іншого не маєш права критикувати, покритикуєш — не буде ідей.
4.
Думку викладай розважливо, якщо потрібно — повтори.
5.
Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно.
6.
Погодився легко — не означає сприйняв глибоко.
7.
Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів, і не смій здаватися.
8.
Довіру треба розуміти так: усе перевіряється ділом, турботою і
дружбою.
9.
Перш ніж приймати рішення, навчись бездоганно його виконувати.
10.Будь-яке діло вінчає результат. Не соромно помилятися. Соромно не
вміти і не бажати виправитися.
11.Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.
12.Твори,
фантазуй сміливіше — шукай шляхів виконання рішень.
13.Не відкладай на завтра вирішення питання, яке необхідно і можна
вирішити сьогодні.
14.Прийняв
рішення — виконуй! Доручив іншим — довіряй! Довіряючи перевіряй! Перевіряючи — допомагай!
1.

