
  

 

 

Вижницька міська рада Чернівецької області 

ВИЖНИЦЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І – ІІІ СТУПЕНІВ 

ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 
НАКАЗ 

 

      11.09.2020                                                                                           №286 

 

Про організацію шкільного 

парламенту у 2020-2021 н.р. 

 

 Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» ст. 36, з 
метою сприяння розвитку і розширенню ролі шкільного парламенту у школі, 

залучення учнів до активної діяльності в шкільному колективі, надання 

представникам учнівського активу досвіду організаторської роботи та 
навчально-методичної допомоги,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В.: 
1.1. Організувати роботу шкільного парламенту у 2020/2021 н.р. 

1.2. Провести учнівську конференцію щодо вибору президента шкільного 

парламенту та представників міністерств шкільного парламенту.  

      До 20.09.2020 р. 

1.3. Удосконалювати систему роботи шкільного парламенту. 

                                                                                                       Постійно  

1.4. Обговорювати питання вдосконалення роботи шкільного парламенту на 

нарадах класних керівників, засіданнях педагогічної ради. 

    Впродовж року 

1.5. Залучати до активної роботи в шкільному парламенті учнів схильних до 

правопорушень. 

       Впродовж року 

1.6. Висвітлювати роботу шкільного парламенту на соціальній сторінці 
школи Facebook. 

      Постійно  

2. Призначити консультантами міністерств шкільного парламенту таких 
вчителів: 

Міністерство з питань партнерства та міжнародних відносин – Козак Н.Д., 
практичний психолог. 

Міністерство з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних 

ситуаціях – Козачук А. Д., заступник директора з виховної роботи. 
Міністерство з питань культури та дозвілля – Беженар С. І., вчитель музики. 



Міністерство з питань роботи з дітьми молодшого шкільного віку – 

Федорощак Р. Д., вчитель початкових класів. 

Міністерство з питань спорту та здорового способу життя – Іванюк Д.М., 
вчитель фізкультури. 

Міністерство з питань екології та краєзнавства – Фочук О.Д., вчитель 

біології. 
Міністерство з питань преси та інформації – Юрійчук Р.В., педагог-

організатор. 
3. Вчителям-координаторам надавати консультативну та методичну 

допомогу шкільному активу, учням-лідерам, учням-волонтерам з проблем 

організації цікавих справ, акцій, випуску шкільної газети, навчання активу.  
4. Класним керівникам: 

4.1. Удосконалювати систему роботи шкільного парламенту у класах. 

                                                                                                     Постійно  

4.2. Обговорювати питання вдосконалення роботи шкільного парламенту на 

нарадах класних керівників, засіданнях педагогічної ради  

Протягом року 

4.3. Залучати до активної роботи в шкільному парламенті учнів схильних до 

правопорушень. 

    Протягом року 

4.4.Залучати учнів до участі в шкільних акціях, предметних тижнях, годинах 
спілкування, святах, змаганнях з метою розширення співробітництва дорослих і 

дітей.  

5. Практичному психологу Козак Н.Д. організувати психолого-педагогічний 
супровід шкільного парламенту. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

 
Директор школи                                    Сичова О.Ю. 

 

 
 

 

З наказом ознайомлено:_________ Юрійчук Р. В. 
                                          _________Козак Н. Д. 

                                         _________ Козачук А. Д. 
                                         _________ Беженар С.І. 

                                         _________ Федорощак Р.Д. 

                                         _________ Іванюк Д.М. 
                                         _________ Фочук О.Д. 


