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Розділ 1. Загальні положення 

 

1.1. Учнівське самоврядування – добровільна учнівська демократична 

організація, яка є простором для розвитку особистості. Самворядування 

забезпечує участь учнів у різноплановій та глибоко змістовній роботі 

навчального закладу, притягує їх до управління справами учнівського 

колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’зки, формує почуття 

відповідальності та лідерства в колективі. 

1.2. Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України Про освіту, 

Статутом школи, іншими нормативно-правовими актами, що діють у 

загальноосвітньому закладі та цим Положенням. 

1.3. Право бути обраним в органи учнівського самоврядування мають учні 

Черкаської спеціалізованої школи №27 ім. М. К. Путейка, що навчаються в 8-

11 класах. Брати участь в голосуванні мають право учні ЧСШ №27 5-11 

класів. 

1.4. Учнівське самоврядування класу – добровільна учнівська демократична 

організація, яка виконує функції самоуправління класного колективу та сприяє 

розвитку учнів. Органи класного самоврядування підпорядковуються органам 

загальношкільного самоврядування. 

1.5. Метою організації учнівського самоврядування в Черкаській 

спеціалізованій школі №27 є формування та розвиток соціально активної, 

духовно розвиненої особистості  з глибоко усвідомленою громадянською 

позицією, почуттям національної самосвідомості. 

1.6. Головними завданнями організації самоврядування є : 

 забезпечення та захист прав та інтересів учнів навчального закладу на 

основі Статуту школи, поширення серед учнів інформації про шляхи 

захисту своїх прав та свобод; 
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 розвиток, самовдосконалення, самореалізація на благо собі, своїм 

ровесникам, своїй родині, народу України; 

 створення умов для самореалізації дітей та підлітків,залучення їх до 

участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу; 

 формування почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі 

кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння 

мистецтвом управління; 

 сприяння всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, 

здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей. 

 формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної 

відповідальності у процесі практичної громадської діяльності; 

 згуртовування учнів навчального закладу для добрих, корисних, цікавих 

справ,розвитку їх творчих здібностей; 

 сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та 

учнівської молоді. 

 виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху; 

 формування навичок самоврядування, соціальної активності й 

соціальної відповідальності в процесі практичної громадської діяльності 

учнівської молоді; 

 привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у 

вільний від навчання час; 

 розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, 

ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, 

винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику, а також 

розширення кругозору; 

 затвердження здорового способу життя; 

 формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння 

вести дискусію, висловлювати свою думку; 

 об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ; 
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 пошук нових нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями. 

Розділ 2. Структура та діяльність органів учнівського самоврядування 

2.1. Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні 

форми роботи, спираються на запити, інтереси, творчість та ініцітиву учнів, 

батьків, вчителів. 

2.2. Функціонування органу учнівського самоврядування здійснюється 

згідно зі структурою: 

 Загальношкільний учнівський парламент, який в свою чергу має в 

своєму складі 5 Міністерств: 

 Міністерство науки 

 Міністерство культури та дозвілля 

 Міністерство інформації 

 Міністерство охорони здоров’я 

 Міністерство милосердя 

 Президент школи 

 Прем’єр-міністр школи 

2.3. Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільна 

учнівська конференція. 

2.4. Засідання шкільного парламенту проводиться за відповідним планом, 

але не рідше одного разу на місяць. При виникненні ситуацій, які потребують 

негайного вирішення, збирається термінове позачергове засідання. 

2.5. Засідання загальношкільного парламенту може бути проведене як в 

очному форматі, так і з використанням дистанційної комунікації. 

Розділ 3. Парламент школи 

3.1. Парламент є найвищим представницьким органом учнів в закладі. 

3.2. Парламент базується на принципах виборності, рівності, пропорційності. 

3.3. Сферою діяльності парламенту є навчання та дозвілля школярів, 

учнівське життя. 

3.4. До парламенту мають право обиратися учні 8-11класів. 
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3.5. Формою роботи парламенту є засідання, які проводяться не рідше, ніж 

раз на місяць. 

3.6. Парламент приймає ухвали, рішення, резолюції обов’язкові для всього 

учнівського колективу. 

3.7. Парламент затверджує голів міністерств, які були обрані шляхом 

таємного голосування членами міністерств терміном на 1 рік. 

3.8. У випадку прийнятя рішень, резолюцій, ухвал, чи інших нормативних 

документів, які суперечать Статуту закладу та іншим документам, президент 

або адміністрація мають право накласти вето на таке рішення. 

3.9. Мінімальний склад шкільного парламенту – 10 учнів. 

3.10. Обов’язки членів парламенту: 

 складати план роботи загальношкільного парламенту на 

навчальний рік; 

 в кінці навчального року робити звіт діяльності шкільного 

парламенту; 

 брати активну участь у підготовці та проведенні Дня 

самоврядування; 

 збиратися на загальношкільну учнівську конференцію не рідше 

одного разу на рік; 

 сприяти злагодженій роботі всіх міністреств; 

 сприяти розвитку та підвищенню іміджу ЧСШ №27. 

3.11. Обов’язки членів Міністерства науки: 

 заохочувати учнів до участі в роботі предметних гуртків, брати 

активну участь у підготовці та проведенні предметних олімпіад, тижнів, 

вечорів; 

 організовувати конкурси, вікторини, проводити інтелектуальні 

ігри; 

 заохочення учнів до участі у шкільному дебат-клубі; 
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 проводити спільно з бібліотекарем школи заходи щодо збереження 

підручників у класах; 

 сприяти участі школярів у роботі МАН та інших наукових 

об’єднаннях і конференціях. 

3.12. Обов’язки членів Міністерства культури та дозвілля: 

 брати участь у проведенні та організації класних та шкільних 

заходів; 

 проводити цікаві, змістовні форми відпочинку: розважальні ігри, 

танцювальні батли,конкурси краси та талантів, квести, концерти 

тощо; 

 організовувати перегляди фільмів, вечори відпочинку, години 

спілкування в різноманітних форматах, дискотеки; 

 брати участь у художньому оформленні закладу, створенні 

фотозон до різних святкових подій. 

3.13. Обов’язки членів Міністерства інформації: 

 Збирати та оприлюднювати на сайті та в соціальних мережах 

закладу (Instagram, Facebook) інформацію про події шкільного життя; 

 Займатися фото- та відеозйомкою усіх виховних та позакласних 

заходів; 

 Знімати та монтувати відео на конкурси та свята; 

 Вести соціальні мережі закладу. 

3.14. Обов’язки членів Міністерства охорони здоров’я: 

 Допомагати в організації загальношкільних спортивно-оздоровчих 

заходів; 

 Пропагувати здоровий спосіб життя; 

 Проводити виховні години, тренінги, лекції на тему здорового 

способу життя. 

3.15. Обов’язки членів Міністерства милосердя: 

 Допомагати в організації благодіних акцій, ярмарків; 
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 Здійснювати привітання до свят та посильну допомогу тим, хто її 

потребує; 

 Співпрацювати з різними волонтерськими органзаціями; 

 Пропагувати ідеї благодійності, волонтерства, милосердя серед 

учнівської молоді; 

 Брати участь у різних всеукраїнських благодійних акціях. 

Розділ 4. Президент школи 

4.1. Президент є гарантом прав та представником усіх учнів ЧСШ №27 у 

взаємовідносинах з іншими структурами освітнього закладу та його 

адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких 

представлений освітній заклад. 

4.2. Президент обирається терміном на 1 рік з числа учнів 10 класу, який на 

момент початку виборчої кампанії провчився у ЧСШ №27 не менше 2 років. 

Президент школи має право бути обраним на другий термін. 

4.3. Президент обирається шляхом таємного голосування простою більшістю 

голосів. 

4.4. Для того, щоб взяти участь у виборах, кандидат в президенти має 

презентувати власну програму розвитку школи на найближчий навчальний 

рік. 

4.5. Президент має право та зобов’язаний: 

 Дотримуватися Статуту навчального закладу; 

 Допомагати членам парламенту у виконанні річного плану; 

 Відвідувати збори педагогічного колективу; 

 Висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя 

та діяльності колективу навчального закладу; 

 Вносити пропозиції і побажання щодо покращення комфортного 

освітнього середовища та вдосконалення освітнього процесу; 

 Співпрацювати з адміністрацією закладу задля вдосконалення 

роботи школи; 
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 Брати участь в Учнівській міжпарламентській асамблеї; 

 Спрівпрацювати з міськими, обласними та всеукраїнськими 

організаціями різноманітних напрямків діяльності; 

 Сприяти зростанню авторитету школи на міському та 

всеукраїнському рівнях; 

 Затверджувати річний план роботи парламенту; 

4.6. Президент звітує про виконану роботу наприкінці своєї каденції 

парламенту та педагогічному колективу. 

4.7. Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам. 

4.8. У разі відсутності президента його обов’язки виконує прем’єр-міністр. 

4.9. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного 

президента. 

4.10. Президент має право призначити двох секретарів з числа учнів школи 9-

11 класів. 

Розділ 5. Прем’єр-міністр школи 

 

5.1. Прем’єр-міністр є заступником президента школи та посередником між 

членами учнівького парламенту та президентом. 

5.2. Прем’єр-міністр дбає про дотримання членами парламенту Статуту 

школи, цього Положення та річного план роботи парламенту. 

5.3. Прем’єр-міністр скликає засідання загальношкільного парламенту не 

менше, ніж 1 раз на місяць. Також має право скликати позачергові термінові 

засідання. 

5.4. Прем’єр-міністр школи має затвердити обраних шляхом голосування 

голів міністерств та вести з ними тісну співпрацю. 

5.5. Прем’єр-міністр та президент школи мають 1 раз на тиждень проводити 

Старостат – збори всіх старост класів закладу задля оголошення завдань та 

планів на тиждень. 
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5.6. Прем’єр-міністр обирається на 1 рік з числа кандидатів в президенти, які 

не були вибрані на пост, або ж з числа кандидатів на пост прем’єр-міністра. 

5.7. Прем’єр-міністр має по закінченню своєї каденції прозвітувати про свою 

роботу парламенту, президенту школи та пеагогічному колективу. 

5.8. Прем’єр-міністр має право бути обаним на свій пост вдруге. 

5.9. Посаду прем’єр-міністра має право обіймати учень 9-10 класу, що на 

момент початку виборчої кампанії провчився в ЧСШ №27 не менше одного 

року. 

5.10. Президент та прем’єр-міністр мають складати план проведення Дня 

самоврядування. 

Розділ 6. Класне учнівське самоврядування 

6.1. Органи класного самоврядування створюються задля підвищення 

ефективності спілкування та роботи з педагогами та членами 

загальношкільного самоврядування. 

6.2. Метою створення самоврядування в класах школи є підвищення почуття 

відповідальності та самоорганізації, лідерських якостей та виявлення талантів 

учнів. 

6.3. Структура класного учнівського самоврядування: 

 Староста класу 

 Замісник старости 

 Комітети класу: науки, спорту, дозвілля, милосердя. 

6.4. Староста класу має відвідувати щотижневі збори старост школи – 

Старостат та повідомляти учнів свого класу про рішення ухваленні на зборах. 

6.5. Староста класу має скласти список чергування учнів в класі та школі та 

має контролювати діяльність чергових. 

6.6. Староста має сприяти позитивному іміджу класу, бути активним та 

відповідальним учнем. 

6.7. Заступник старости допомагає старості класу у виконанні обов’язків. В 

разі відсутності старости, його обов’язки має виконувати замісник. 
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6.8. Старосту обирають учні класу шляхом таємного голосування. Свого 

заступника староста має право призначати самостійно. 

6.9. Інші учні класу мають розподілитися за комітетами. Кожен комітет 

виконує обов’язки за сферами діяльності. 

6.10. Комітети класу мають сприяти роботі старости та його заступника, а 

також органам загальношкільного самоврядування. 

6.11. Учнівське самоврядування має бути створене у всіх 5- 11 класах. 

6.12. Діяльність класного самоврядування має контролювати класний 

керівник, президент та прем’єр-міністр закладу. 

Розділ 7. Старостат 

7.1. Старостат – орган учнівського самоврядування, до якого входять 

старости 5-11 класів і є безпосередньою ланкою між учнівською радою, 

колективом класу та класним керівником. 

7.2. Формою проведення старостату є загальне засідання старост школи, що 

проводяться щотижнево. 

7.3. Право та обов’язок скликати старостат та проводити його покладається 

на прем’єр-міністра та президента закладу. 

7.4. Всі рішення виголошені на старостаті є обов’язковими до виконання. 

7.5. Старости класу мають право виголошувати власні пропозиції, ідеї та 

заперечення на старостаті. 

7.6. За відсутності старости, на засідання має з’явитися його замісник. 


