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Звіт про роботу педагога-організатора у КЗ «Тимошівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів» Гура А. І. за І семестр 2021-2022 н.р. 

Головна мета шкільного учнівського самоврядування – об’єднання 

зусиль у справі створення умов для вільного розвитку учнівської молоді та 

демократизації учнівського життя. Учнівське самоврядування в школі має 

велике значення. Учні набувають передового досвіду самоорганізації та 

співпраці, у них формується життєва позиція та світогляд, основою якого є 

загальнолюдські цінності. При цьому розвивається терпимість до різних ідей 

і точок зору, вміння слухати і чути, дивитися і бачити, спостерігати й 

аналізувати, систематизувати і робити правильні висновки. Під час засідань 

школярі набувають навичок відстоювати власну думку, співпрацювати з 

іншими людьми. До роботи в органах учнівського самоврядування залучені 

учні 5-11 класи, також сформована ініціативна шкільна група.  

Цього року у КЗ « Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» було створено усі 

сприятливі умови для розвитку та формування особистісних здібностей 

кожної дитини. Реалізація основних завдань і принципів виховання 

здійснювалась шляхом планової організації органів учнівського 

самоврядування школи. В період з вересня по грудень органам учнівського 

самоврядування були залучені до наступних заходів: 

 БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ: «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ» ПІД ГАСЛОМ «ЗДОРОВІ НЕМОВЛЯТА», 

ТА «ТАБЛЕТОЧКА» (1 ПО 30 ВЕРЕСНЯ 2021) 

 ДЕНЬ «УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 01.10.2021 

 ПЕРЕДАЧА СОЛОДКИХ ПОДАРУНКІВ ЗЕМЛЯКАМ НА ПЕРЕДОВУ 13.10.2021 

 ПРОВЕЛИ  ІНФОРМАЦІЙНУ ЛІНІЙКУ ДЛЯ УЧНІВ 5-11 У КЗ”ТИМОШІВСЬКА ЗОШ І-

ІІІ СТУПЕНІВ” (14. 12. 2021) 

 ПРОВЕЛИ ТЕМАТИЧНУ ЛІНІЙКУ ДО ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ РАДІ, ДЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У 

ОБГОВОРЕННІ ТА ПОГОДЖЕННІ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ОСТВІТИ» 

https://timoshivska.ukr.school/samovryaduvannya/blagodijni-aktsiyi-sertse-do-sertsya-pid-gaslom-zdorovi-nemovlyata-ta-tabletochka-1-po-30-veresnya/
https://timoshivska.ukr.school/samovryaduvannya/blagodijni-aktsiyi-sertse-do-sertsya-pid-gaslom-zdorovi-nemovlyata-ta-tabletochka-1-po-30-veresnya/
https://timoshivska.ukr.school/samovryaduvannya/den-uchnivskogo-samovryaduvannya/
https://timoshivska.ukr.school/samovryaduvannya/peredacha-solodkyh-podarunkiv-zemlyakamna-peredovu-13-10-2021/
https://timoshivska.ukr.school/samovryaduvannya/informatsijna-linijka-dlya-uchniv-5-11-u-kz-tymoshivska-zosh-i-iii-stupeniv/
https://timoshivska.ukr.school/samovryaduvannya/informatsijna-linijka-dlya-uchniv-5-11-u-kz-tymoshivska-zosh-i-iii-stupeniv/


2 
 

 ОРГАНІЗУВАЛИ ПРОВЕДЕННЯ НОВОРІЧНОЇ СВЯТКОВОЇ НЕДІЛІ 

 РОЗРОБИЛИ ТА ЗАТВЕРДИЛИ «ПРАВИЛА КОЖНОГО УЧНЯ КЗ «ТИМОШІВСЬКОЇ 

ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ» 

Протягом першого семестру, в учбовий процес,  регулярно проводились 

зібрання органів учнівського самоврядування. На засіданнях розглядались та 

затверджувались основні організаційні моменти, всі зібрання мають письмові 

протоколи та фото звіт(у відкритому доступі на сайті школи).   

Протягом першого семестру реалізовувалися завдання:  

На протязі першого семестру було проведено 8 нарад органів 

самоврядування, основними завданнями яких були наступні: 

- спрямовування підлітків на роботу над собою, на здійснення своїх 

намірів щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції; 

- формування навичок співпраці в команді; 

- стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи; 

- формування творчості, креативності;  

- значна увага приділялася мотиваційному аспекту.  

 

 

 

 


