
Проект учнівського самоврядування ДЮО «Віртуал» Супрунівського НВК 

Вибори адміністратора школи 2014 

Мета проекту: сприяти організації виборчого процесу у навчально-виховному об’єднання, шляхом 

активізації та просвіти учнівської молоді під час шкільних виборів адміністратора, а саме: 

- навчити учнів дотримуватися проводити процедуру виборів; 

- зробити гідний вибір адміністратора дитячо-юнацького об’єднання «Віртуал»; 

- сприяти виробленню свідомого ставлення до виборів та значимості особистої участі в них; 

- Завдання проекту: переконати учнів в тому, що брати участь у виборах – це  обов’язок  перед  

суспільством та шкільним самоврядуванням, у якому вони навчаються, діють і живуть. 

Прогнозований результат:  
- широко розвинена система органів учнівського самоврядування забезпечена залученням учнів до 

діяльності колективу, суспільства; 

- сформовані в учнів високі гуманні та моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, 

гласності, демократизму; 

- сформоване толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань; 

- сформоване почуття патріотизму, лідера, та національної гідності. 

Передвиборча агітація 

Я Бажан Надія, мені 15 років. Навчаюся в 10 класі Супрунівського НВК. Я –  

оптимістична, дружелюбна і працьовита людина. Своєю найкращою рисою вважаю 

наполегливість. У вільний час займаюсь всім, що подобається, а саме: співаю, 

малюю, допомагаю батькам.  

Програмою своїх дій вважаю такі пункти: 

- на мою думку, що не тільки вчителі, а й учні повинні прагнути змінити і 

покращити життя школи; 

- потрібно проводити більше цікавих класних і шкільних заходів. Коли ти чимось 

займаєшся в команді, мені здається, що відразу всі гуртуються; 

- влаштовувати Дні Самоврядування, щоб старшокласники могли вести уроки і 

пристосовуватися до дорослого життя. Адже це так цікаво, самим скласти програму 

на урок, все пояснити і розповісти; 

- також пропоную створити конкурс «Кращий фотограф школи», у якому діти 

змогли б спробувати себе в якості фотографа; 

- організація нових шкільних свят: Дня дружби старших і молодших класів, Дня учня, Дня ввічливості і 

толерантності; 

- проведення різноманітних квестів, спортивних змагань, та творчих конкурсів для учнів; 

- для піднесення українського духу запроваджу «Свято Вишиванки». 

Буду сподіватись на вашу підтримку, дякую за увагу! 

 

Школа – мов друга домівка, 

 Вчителі в ній – це другі батьки, 

Школа – це наша мандрівка, 

 Тут всім цікаво завжди. 

Позиція: 

 Подолавши шлях від молодших класів до старших, точно знаю що цікавить 

нас, учнів школи, які проблеми турбують, та які питання в нас виникають. 

Посада адміністратора школи надасть мені змогу втілити бажання в життя. 

Бажання поліпшити умови школярів, зробити шкільне життя комфортнішим. 

На мою думку ці фактори  поліпшать шкільну атмосферу. Я знаю, що робота 

адміністратора не з легких, забирає багато сил та часу, але ця праця не 

даремна.  

Моя головна задача в тому, аби кожен учень йшов до школи із задоволенням і гарним настроєм. Адже шкільні 

роки пов’язані з найприємнішими згадками з дитинства, тож давайте разом зробимо їх незабутніми! 

План дій: 

 Зробити шкільне життя яскравішим та різноманітнішим: 

 введення номінацій «Найбільш дружний клас», «Найчистіший клас», «Найкращий клас» - мені б дуже 

хотілось хоча б спробувати здійснити цю ідею. Вся суть ідеї полягає у змаганнях між класами. Весь навчальній 

рік клас заробляє бали, а в кінці року визначається клас-переможець; 

 організувати оформлення школи дитячими малюнками, фотографіями й іншими витворами мистецтва, 

які власноруч створюватимуть учні нашої школи; 

 «Місяць кращих оцінок» (учні, які досягнуть гарних результатів в навчанні будуть нагородженні 

грамотами урочисто на лінійці). 

 збільшити культурно-масові заходи, з умовою, що старшокласники прийматимуть активну участь у 

підготовці та проведенні, дати змогу учням висловлювати бажання щодо зміни у школі!·  

 



Давайте знайомитися! Я Кравцова Маргарита, мені 12 років. Навчаюся в 7 класі Супрунівського НВК. 

Люблю багато читати, віддаю перевагу книгам про історичні події.  

Дуже ціную дружбу. Мені до вподоби спілкуватися з цікавими людьми і 

переймати досвід талановитих людей. З 1класу займаюся спортивно-

бальними танцями. Постійно маю призові місця. Маючи любов до 

танцю, з великим задоволенням приймаю участь в концертних 

програмах нашого села та за його межами. В позашкільний час мрію 

всіх бажаючих об’єднати танцями. Я справедлива і відкрита, 

добродушна і весела, нікого не залишу в біді. Старатимуся 

підтримувати і дружнім словом, і ділом. В майбутньому мрію 

продовжити свою творчу діяльність. 

Як адміністратор школи планую: 

1. Внести пропозицію запрошувати до учнів випускних класів 

колишніх випускників-фахівців (для обрання своєї майбутньої 

професії). 

2. Намагатимуся надавати допомогу учням, які  потребуватимуть додаткової уваги. 

3. Створю Таємну скриньку бажань, щоб кожен учень мав можливість висловити своє бажання . 

4. В галузі дозвілля створю проект «Супрунівка має талант», який допоможе учням реалізовувати свої 

таланти. 

5. Долучати якомога більше учнів до інтелектуальних ігор. 

6. Буду ініціатором організації та проведення виставок поробок «Другий подих».  

 

Програма «Ми-це майбутнє України!» 

Я активно проводжу свій вільний час, люблю спілкуватися з людьми. Як і кожен учень 

і учениця Супрунівського НВК люблю свою школу і прагну, щоб вона була 

найкращою не тільки в районі чи області, а й в Україні. Такою її можемо зробити 

тільки ми – її вихованці. Я вважаю, школа потребує нових ідей і тому пропоную свою 

кандидатуру на посаду адміністратора школи. Я людина з активною життєвою 

позицією. Моє життєве кредо: «Не зупиняючись перед труднощами, йти до мети, йти 

вперед!». Моя мета зробити школу кращою при підтримці вчителів та учнів. 

План дій:  

Школа повинна святкувати свій День Народження. 

Потрібно проводити більше цікавих класних і шкільних заходів 

Частіше влаштовувати Дні Самоврядування, щоб старшокласники могли вести 

уроки і пристосовуватися до дорослого життя. 

Організовувати благодійну допомогу дитячому садку.(збирати iграшки, книги, та 

дарувати дiтям радiсть). 

Приділяти особливу увагу учням молодших класів. 

Випускати газету із висвітленням проблем шкільного життя. 

Ініціювати відновлення в школі радіовузла, із залученням коштів спонсорів. 

Утворення “відпочивального дня” для учнів, коли вони могли б приходити у вільній формі одягу. 

Удосконалити систему чергувань на перервах та намагатися підтримувати порядок у школі. 

ФОТОЗВІТ 

 
 

 


