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І. Загальні положення 

1.1.Учнівське самоврядування Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст.. №5 

регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: 

Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів 

України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи. 

1.2.Учнівське самоврядування для реалізації своїх статутних завдань 

взаємодіє з адміністрацією гімназії, органами державної влади, громадськими 

об’єднаннями, навчальними закладами, творчими спілками тощо. 

1.3.Учнівське самоврядування призначено активно сприяти становленню 

згуртованого колективу як діючого засобу виховання учнів, формування у 

кожного з них свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та 

обов’язків. 

ІІ. Мета та завдання шкільного  органу самоврядування 

2.1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися на 

благо собі, своїм ровесникам, гімназії, своїй родині, малій батьківщині, 

народові України.  

2.2.Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання 

правил і законів школи. 

2.3.Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі 

кожного у вирішенні важливих справ гімназійного життя, оволодівати 

наукою управління. 

2.4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.  

2.5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.  

 

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування 

3.1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є загальношкільна 

конференція , яка проходить двічі на рік (на початку та в кінці навчального 

року).  

3.2. Конференція вирішує важливі поточні справи шкільного  життя. 



3.3. Найвищим виконавчим органом є Президентська Рада, яка 

підпорядковується загальношкільній конференції. 

3.4.Президентська Рада обирається на засадах вільного і рівноправного 

висування кандидатів на загальношкільній конференції шляхом відкритого 

голосування.  Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього 

проголосувала більшість . 

3.5. До складу Президентської Ради входить Президент, віце-президент, 

шість міністрів , лідери класних колективів. 

3.6. Президентська Рада організовує роботу гімназійного  самоврядування, 

сприяє виконанню учнями Статуту. 

3.7. Засідання Президентської Ради  проводиться щомісяця. На засіданні 

міністри звітують за попередній місяць та планують заходи, акції на 

наступний місяць (у разі потреби засідання відбувається позачергово).  

Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи  Президентської Ради 

секретарем. 

3.8. Зв'язок Президентської Ради із класними  колективами  здійснюється  

через лідерів класів (присутніх на засіданнях), яких обирають на початку 

навчального року. 

ІV. Президент школи 

4.1. Президент очолює Президентську Раду школи, виступає гарантом прав 

учнів. 

4.2.Президент виконує функцію зв’язку між учнями та адміністрацією 

школи, педагогами-консультантами , громадськими організаціями  та 

громадою. 

4.3.Президент розподіляє завдання між членами Ради, планує та проводить 

засідання Ради. Президент координує роботу окремих міністерств. 

4.4. Президент відповідає за підготовку майбутніх керівників, лідерів 

учнівського самоврядування в школі. 

4.5. . Президент звітує перед учнями школи на учнівській конференції. 

 



4.6 Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного 

Президента. Повноваження Президента  самоврядування припиняються  

достроково у разі відставки або випуску зі школи (переходу в інший 

навчальний заклад). 

4.7. Рада може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання 

Президентом своїх обов'язків і порушень Статуту школи. 

V. Вибори Президента 

5.1.Президент школи обирається простою більшістю голосів учнів школи за 

принципом загального, рівного , прямого виборчого права, шляхом таємного  

голосуванням на загально шкільних   виборах строком на  2  роки. 

5.2. Обов’язки кандидата у Президенти :  

а) зареєструватися;  

б) підготувати передвиборчу програму ; 

в) провести передвиборчу агітацію. 

5.3. Для проведення голосування утворюється Центральна виборча комісія . 

Обов’язки ЦВК:  

а) скласти списки виборців;  

б) встановити час і дату виборів;  

в) підготувати приміщення для проведення виборів;  

г) видати виборчі бюлетені;  

д) прослідкувати, щоб кожен виборець підписався за отримання бюлетеня;  

е) підрахувати голоси;  

є) оголосити результати на загальношкільній лінійці.  

5.4.Офіційне оголошення результатів виборів Президента учнівського 

самоврядування проводиться на наступний день після виборів на урочистій 

інавгурації. 

5.5. Новообраний Президент Учнівського самоврядування вступає на пост з 

моменту складання присяги на інавгурації. 

5.6.На пост Президента мають право балотуватися учні 9-10 класів.  

5.7. Голосувати мають право учні 5-11 класів. 



VI. Повноваження членів Президентської  ради 

 

6.1.Віце-президент є правою рукою Президента (за відсутності Президента 

виконує його обов’язки ). 

6.2.Віце-президент очолює важливі комісії, журі, керує рейдами; координує 

роботу міністерств, спрямовує  роботу учнів в рамках міських, класних 

проектів . 

6.3.Віце-президент займає посаду Президента у разі дострокового звільнення 

того з посади. 

6.4.Віце-президент несе відповідальність за підготовку майбутніх керівників 

самоврядування. 

6.5. Секретар Президентської Ради веде протоколи засідань, в разі потреби 

виступає з повідомленнями про виконання рішень. 

6.6.Секретар від імені Президента повідомляє про засідання Ради; 

розповсюджує інформацію, необхідну для роботи міністерств та комісій; 

разом з Президентом планує порядок денний засідань Ради; протоколює 

збори та розсилає протоколи зацікавленим особам; збирає письмові 

пропозиції учнів, що надходять до органів самоврядування; веде листування 

(у разі потреби). 

6.7.Міністри Президентської Ради керують, координують роботу окремих 

міністерств і особисто відповідають за основні напрямки роботи та строки 

виконання обов’язків.      

 Міністри приймають пропозиції, збирають ідеї учнів, що входять до складу 

певного міністерства і представляють їх на засіданнях Президентської Ради.  

6.7. Лідер класу обирається на класних зборах на початку навчального року 

шляхом відкритого, таємного голосування більшою кількістю голосів. Лідер 

представляє інтереси класного колективу в рамках  загальношкільній 

самоврядування, є безпосереднім зв’язком між учнівської Радою, колективом  

класу та класним керівником (доводить до їхнього відома плани, засідання, 

рішення учнівської Ради, міністерств самоврядування).  

 



VІІ. Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування 

 

7.1. Міністерство преси та інформації висвітлює роботу учнівського 

самоврядування в шкільній газеті та окремих оголошеннях; організовує 

роботу по збору інформації для шкільної газети «П’ята хвиля»; проводить 

анкетування та опитування серед учнів і вчителів школи, висвітлює їхні 

результати; веде облік рейтингу класів та протоколи оцінювання конкурсів, 

що проводяться в школі. 

7.2. Міністерство соціальної політики  організовує та проводить благодійні 

акції, веде волонтерську роботу; встановлює та підтримує зв’язки з 

організаціями Червоного Хреста та іншими благодійними організаціями. 

7.3. Міністерство спорту та здоров’я  веде пропаганду здорового способу 

життя, залучається до організації лекторіїв та зустрічей з лікарями, членами 

туристсько-краєзнавчих гуртків  тощо; веде пропаганду та облік спортивних 

досягнень учнів школи; організовує та проводить спортивні заходи та 

змагання; відповідає за роботу загонів ДЮРП, ЮІР, екологічної агітбригади. 

7.4. Міністерство  порядку і збереження прав учнів веде роз’яснювальну роботу 

серед школярів щодо захисту їх прав та інтересів; контролює дотримання 

школярами Статуту школи, організовує правову освіту; організовує роботу по 

захисту прав учнів. 
7.5. Міністерство культури та дозвілля керує проведенням культурно-

масових справ, організацією шкільних та класних вечорів; розподіляє між 

класами і окремими учнями доручення по підготовці, організації та 

проведенню цих заходів; організовує оформлення школи під час свят; 

підтримує зв’язки з кінотеатрами, клубами, Будинками творчості, музеями  

тощо; організовує культпоходи та екскурсії з урахуванням заявок класних 

колективів; вивчає інтереси учнів та залучає їх до участі в культурно-масових 

заходах. 

 

 

 



VІІІ. Зміст педагогічного керівництва 

8.1.Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність у співробітництві з 

адміністрацією та колективом вчителів. 

8.2.За кожним міністерством  закріплено педагогів-консультантів, які 

допомагають органам самоврядування: сприяють визначенню мети 

діяльності окремих міністерств, плануванню роботи, вирішенню складних 

ситуацій, управлінських завдань, поступово розширюють  функції 

самоврядування в різних сферах діяльності; рекомендують органам 

самоврядування суспільно значущі й цікаві колективні справи.     

8.3. Педагоги-консультанти обираються з числа вчителів, які дають на це 

згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися учнівським 

самоврядуванням школи. 

 

IX.    Прикінцеві положення     
   

9.1.Президентська Рада коригує Статут самоврядування в залежності від 

вимог сучасності. 

9.2.Положення Статуту можуть бути змінені з ініціативи загальношкільної 

конференції,  якщо за це проголосує не менше 2/3 всіх учасників. 

 9.3.Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.  

  


