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Перелік запитань для інтерв’ю з представником учнівського 

самоврядування 

Заклад освіти  

Заставнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

Роль у шкільному самоврядуванні  
Голова  учнівської ради старшокласників 

П.І.Б. __Волчук Евеліна  Ігорівна 

Дата проведення  06.10.2020 

Час проведення (початок / завершення) 10год 30хв / 12 год 15 хв  

 

1. До вирішення яких питань діяльності закладу освіти залучалось 

учнівське самоврядування? Чи врахована позиція учнівського 

самоврядування при вирішенні цих питань?  

Учнівське самоврядування залучалося до вирішення питань: 

 Організація дозвілля; 

 Чергування по школі; 

 Дизайн шкільного подвір‘я; 

 Співпраця (бібліотека, БДЮТ, школа мистецтв, ДЮСШ, ЕНЦ) 

  Проект «Школа без домашніх завдань» 

 Акція «Стоп, булінг!» 

2. Чи залучаються члени учнівського самоврядування до розроблення 

річного плану роботи школи? (якщо так, то у який спосіб?) 

 Рада школи вносить пропозиції до  річного плану роботи школи; 

-         контролює створення належних умов для навчання та  дозвілля учнів; 

-         приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї 

компетентності; 

-         вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань 

навчання та виховання. 

3. Чи вивчалась потреба здобувачів освіти щодо забезпечення 

комфортного освітнього середовища та необхідного обладнання? 

 Так, радою старшокласників вносились пропозиції щодо забезпечення: 

 -інтернетом; 

- спортивним інвентарем; 

- облаштування  ще одного кабінету інформатики; 

- створення спортивного майданчика(штучного футбольного поля, вуличних 

тенісних столів, тренажерів, дитячого майданчика) 

- відновлення роботи шкільної їдальні 



Державна служба якості освіти України      Перелік запитань для інтерв’ю з представником учнівського самоврядування  Сторінка 2 

4. Як враховується думка учнівства у процесі розроблення розкладу 

навчальних занять? Чи вважають учні, що розклад складений 

оптимально, враховує їхні вікові можливості? 

Вносилося питання на розгляд адміністрації школи про те, щоб основні 

предмети були першими уроками.  

 

5. Чи бере участь учнівська громада у плануванні та проведенні 

культурно-спортивних заходів? 

 Акція «Подаруй дитині українську книгу» 

 Олімпійський тиждень 

 Участь у проведенні свята до Дня працівника освіти. Вітання вчителів – 

пенсіонерів. 

 День козацької слави. Вечір козацьких традицій «Козацькі забави» 

  Акція «Напиши лист солдату»  

 Участь у проведенні Дня пам’яті  жертв голодомору 1932-1933 років 

«Минуле стукає у наші серця» 

 День ЗСУ«Нумо, хлопці!»Військово-спортивне свято 

 Участь у проведенні  свята Святого Миколая Чудотворця «У Миколая 

багато роботи» для учнів 1-4 кл. 

 Конкурс-виставка малюнків «Різдвяне надвечір‘я» 

 Участь у проведенні заходів до Дня вшанування героїв Небесної сотні. 

 Участь  у проведенні свята до Міжнародного жіночого дня «Жінка – 

богиня» 

 Участь у проведенні  Дня здоров’я  «Здорова дитина – здорова родина – 

здорова  нація». 

 Участь у відзначенні річниці Чорнобильської трагедії «Чорнобиль – краса 

та біль України» 

 Участь у проведенні свята до Дня Перемоги. 

 Організація та проведення тематичних вечорів та дискотек 

 

6. Чи залучалось учнівське самоврядування до розроблення Плану заходів з 

протидії булінгу (цькуванню)?  

Комісія захисту прав дітей у проблемних ситуаціях, була залучена до 

розроблення плану заходів протидії булінгу та входить до складу ради 

профілактики правопорушень. 

7.   Чи залучалось учнівське самоврядування до розроблення правил 

поведінки у закладі? Яка роль самоврядування у забезпеченні виконання 

цих правил? 

Члени учнівської ради залучалися до розробки правил поведінки здобувачів 

освіти у закладі. Здійснюється чергування по школі з метою дотримання правил 

поведінки, виявлення учнів, які запізнюються, рейд-перевірки чистоти в класах 

та збереження шкільного майна «Ревізор», «Бережи підручник», заходи з метою 

профілактики проявів булінгу в учнівському середовищі. 
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8. Які проекти, ініційовані учнівським самоврядуванням, запроваджені у 

закладі освіти? 

 Проект «Ми господарі школи» 

 Проект « Моя Батьківщина» 

 Проект «Твори добро» 

 Проект «Збережемо природу» 

 

9. Чи залучались члени учнівського самоврядування до розроблення 

Положення про академічну доброчесність у закладі освіти? Якщо так, то в 

який спосіб? 

Обговорення деяких пунктів з положення, які стосуються нас, учнів. 

 Види відповідальності за порушення академічної доброчесності 

 

10. Як реалізуються у закладі освіти технології дистанційного і 

змішаного навчання? Чи задовольняють вони учнів? Якщо ні, то чому? 

Дистанційне навчання проводиться в декількох програмах: 

 Class room 

 Zoom 

 Viber 

 Відео уроки 

Дистанційне навчання  має певні недоліки:  

 відсутність соціального контакту з  однокласниками(немає живого 

спілкування),  

 відсутність якісного інтернету 

 немає технічних можливості. 

 

11. Якого запитання не вистачає у цьому інтерв’ю? 

Поставте, будь ласка, собі це запитання …  

 і надайте на нього відповідь 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


