
Шановні керівники навчальних закладів міста! 

 

Доводимо до вашого відома, що 16 грудня 2016 року у Черкаській 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка відбудеться збір 

лідерів учнівського самоврядування «Лідерство -крок до досконалості», 

присвячений 20-річному ювілею дитячої громадської організації «ЮНІКС». 

Запрошуємо взяти участь у заході делегації від вашого закладу у складі 

3 лідерів та одного супроводжуючого педагога.  

У програмі заходу:  секційне засідання для лідерів, секційне засідання 

для керівників делегацій, панельна дискусія «Учнівське самоврядування: за і 

проти», Святковий концерт «ЮНІКСУ» - 20».  

Програма заходу додається. 

 

Голова оргкомітету                                                              Скорик Т.А. 

Методист ММК                                                                    Деркач Л.М 

  



Програма  

збору лідерів учнівського самоврядування  

«Лідерство - крок до досконалості», 

 присвяченого 20-річному ювілею дитячої громадської 

організації «ЮНІКС» Черкаської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка 

 

 

16 грудня 2016 року 

 

11.00 – 11.30 – реєстрація учасників 

11.30 – 12.00 – перегляд відеоматеріалів «Життєвий калейдоскоп 

«ЮНІКС - life» 

12.00 – 12.20 – урочисте відкриття збору лідерів учнівського 

самоврядування «Лідерство – крок до досконалості» 

12.30 – 13.30 – секційне засідання 

Для лідерів:«Структура органів самоврядування та інноваційні 

форми роботи» (з досвіду роботи) 

Для керівників:Панельна дискусія «Учнівське самоврядування: за і 

проти» 

13.30 – 13.40 – перехід до актового залу 

13.40 – 14.20 – інтерактивний діалог «Через лідерство до власного 

успіху» 

14.20 – 14.50 – перерва на каву 

15.00 – 16.00 – Святковий концерт «ЮНІКСУ» - 20» 

16.20 – 17.00 – спілкування «У колі друзів» 

19.30 – 21.30 –  святкова дискотека  

  



Анкета  

учасника збору лідерів учнівського самоврядування  

«Лідерство-крок до досконалості», присвяченого 20-річному ювілею  

дитячої громадської організації «ЮНІКС»  

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка 

 

 

1. Навчальний заклад ……………………………………………….. 

 

2. Назва дитячої організації (учнівського самоврядування) ………….  

 

………………………………………………………………………….. 

 

3. Модель учнівського самоврядування (наприклад: президентська, 

парламентська, державний устрій, республіка і т.д.) 

…………………………………………………………………………… 

4. Делегати: 

 
№ 

п/п 

ПІП Клас Посада в органах 

самоврядування 

1    

2    

3    

 

5. Керівник: 

 
ПІП посада Контактний телефон 

   

 

6. Чи готові ви презентувати з власного досвіду діючу модель учнівського 

самоврядування.(підкреслити)  Так  Ні 

 

7. Якщо так: назва та прес-реліз виступу. 

8. Заявки надіслати за адресою: LBorisovna@ukr.net 

 

Консультація за телефоном (096) 213 79 05 (Людмила Борисівна) 

 

 

За бажанням учасники можуть взяти участь у концерті з 

вітальним номером.  

Про участь у концерті слід повідомити у заявці, або за  вказаним 

телефоном. 

Для делегацій з інших міст України вказати про необхідність 

житла на ночівлю та дати. 

Анкети приймаються до 16.00.год. 14 грудня 2016 року. 



 


