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 «Розширення рольового простору дитини за рахунок її включення у систему 

суспільно-корисних справ, шкільного самоврядування» 

Присутні: адміністрація та педколектив: 72 особи 

Черга денна 

1. Розширення рольового простору дитини за рахунок її включення у систему 

суспільно-корисних справ, шкільного самоврядування.   

Педагог-організатор Бугир Л.М. 

2. Розширення рольового простору учнів 8-х класів.  

Класний керівник  8-В класу Решта І.В.  

3. Розширення рольового простору дитини.  

Класний керівник 9-В класу Тереб Л.В. 

4. Справи учнівського самоврядування.  

Класний керівник 10 класу Агалакова С.М. 

СЛУХАЛИ:  

1. Педагога-організатора Бугир Л.М., яка наголосила на необхідності 

розширення рольового простору дитини за рахунок її включення у систему 

суспільно-корисних справ, шкільного самоврядування.   

2. Класного керівника  8-В класу Решту І.В., яка познайомила присутніх з 

роботою, яка проводиться в класному колективі для розширення рольового 

простору учнів 8-х класів та наголосила, що під час нетрадиційних уроків та заходів 

учні краще розкриваються і проявляють себе. 

3. Класного керівника 9-В класу Тереб Л.В., яка познайомила присутніх з 

заходами, які проводяться в класному колективі для розширення рольового 

простору дітей. 

 4. Класного керівника 10 класу Агалакову С.М., яка ознайомила присутніх з 

проектами, через реалізацію яких діти проявляють свої лідерські якості, 

організаторські здібності, зацікавленість кінцевим результатом. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Класним керівникам: 



1.1. Продовжити роботу з виявлення лідерських якостей учнів, налагодження 

дієвої системи учнівського самоврядування в навчальному закладі  

постійно 

1.2. Через розвиток соціальної активності учнів виховувати в них почуття 

власної гідності, відповідальності, толерантності, критичності та конструктивності 

мислення, поваги до власної та чужої праці, оптимізму, гуманізму, здатності до 

самоаналізу і самовиховання 

постійно 

1.3. Удосконалювати систему виховної роботи та створювати належні умови 

для виявлення, підтримки та розвитку здібностей та обдарувань школярів, 

задоволення їх інтересів, духовних запитів, потреб у професійному визначенні, 

вихованні інтелектуальної еліти нації  

постійно 

2. Педагогам-організаторам продовжити координацію діяльності учнівського 

самоврядування Ради лідерів 

постійно 

3. Практичному психологу провести анкетування  учнів 8-10 класів, для 

виявлення лідерських якостей  

протягом року 
 

 

 

 

 

 

 


