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Розділ 1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого
сформувати в дітей вміння господарювати у школі, класі, вміння співпрацювати
на принципах партнерства, гласності, демократизму з учнівським, педагогічним
та батьківським колективом школи.
1.2. Невід’ємними атрибутами учнівського самоврядування є:
- герб
- прапор
- гімн.
1.3. Учнівське самоврядування має свій друкований орган – газета «Вхід у
змінному взутті». Газета випускається щомісячно.
1.4. Діяльність органів учнівського самоврядування в школі сприяє
згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської позиції, процесу
соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя.
1.5. Учнівське самоврядування розвиває такі якості школярів, як
самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність,
відповідальність, обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізовувати
заплановане.
1.6. Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільна
учнівська конференція. Це представницький орган керівництва та прийняття
рішень.
1.7. Загальношкільна учнівська конференція скликається не рідше одного
разу на семестр і виконує такі функції:
- делегати конференції приймають рішення з усіх питань організації
навчання та дозвілля учнів в межах її компетенції;

- виносить на розгляд певну проблему із життя колективу, аналізують її
та знаходять шляхи її вирішення;
- приймає звіт Президента та членів Президентської ради;
- підбиває підсумки роботи, заслуховує звіти про виконання рішень.

Розділ 2. Завдання i структура учнівського самоврядування школи:

2.1. Основні завдання учнівського самоврядування:
- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків, Правил для учнів,
Правил внутрішнього розпорядку школи, сприяння керiвництву
школи, педагогічному колективу;
- сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
- сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей;
- прагнення до узгодженості й балансу інтересів між учнями та дорослими;
- організація трудового виховання i профорієнтації;
- розвиток самообслуговування i формування в учнів шанобливого
ставлення до шкільної власності;
- виховання свідомої дисципліни i культури поведінки школярів.
2.2. Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру –
загальношкільну і класну – з чітким взаємозв’язком органів учнівського
самоврядування класів із загальношкільним: перші підпорядковуються останнім,
а педагогічний колектив школи здійснює консультативне педагогічне
самоврядування обох рівнів.
2.3. Учнівське самоврядування здійснюється через такі структурні
підрозділи:
- Президент школи;
- Заступники президента;

- Дитяче об’єднання «Веселка»;
- Президентська рада, яка об’єднує координаторів центрів:
-

«Знання»;

-

«Порядок»;

-

«Репортер»;

-

«Здоров’я і спорт»;

-

«Культура»;

-

«Милосердя»;

-

«Лідер» (старостат).

2.4. Кураторами центрів учнівського самоврядування є заступники
директора школи з виховної, навчально-виховної роботи, педагог-організатор,
педагоги школи.

Атрибути учнівського самоврядування
Прапор школи

Герб школи

Схема учнівського самоврядування
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Вінницької міської ради»
«Учнівська співдружність»
Загальноучнівська конференція

Заступники президента по школі
ІІ-ІІІ ступенів

Заступники президента по школі І
ступеня

Президент
Дитяче об’єднання веселка

Президентська рада

Подорож у світ прекрасного

«Культура» - центр дозвілля

До кришталевих джерел

«Порядок» - центр внутрішніх справ та праці

Моя родина – краплина України
«Милосердя» - центр доброчинних справ
Юні ерудити
«Здоров’я і спорт» - спортивно-оздоровчий
центр
«Репортер» - центр зв’язків із громадськістю
«Знання» - навчально-пізнавальний центр
«Лідер» - старостат

Розділ 3. Учнівське самоврядування в початковій школі

3.1. Учнівське самоврядування в початковій школі реалізується через дитяче
об’єднання «ВЕСЕЛКА», створене на добровільній основі.
3.2. Мета об’єднання: згуртування членів об’єднання для добрих і корисних
справ, створення умов для розвитку здібностей підростаючого покоління, захист
прав та інтересів своїх членів.
3.3. «Веселка» включає Веселкові промені класів, кожен з яких має свою
назву, девіз, геральдику. «Веселковий промінчик» обирає напрямок роботи,
враховуючи творчі здібності, нахили та можливості дітей. Класні керівники
планують виховну роботу відповідно до обраного напрямку.
3.4. Класи очолюють командири загонів. Кожний загін ідентифікується за
допомогою кольорових галстуків.
3.5. Символіка дитячого об’єднання «Веселка»:
3.5.1. Девіз «Посміхнись сьогодні світу і завтра світ посміхнеться тобі»
промовляється на лінійках, зборах.
Емблемою є веселка, що символізує чисте, життєрадісне, щасливе
дитинство
Прапор, як символ честі і згуртованості, символ вірності
Батьківщині, ідеалам добра і справедливості є семиколірним, веселковим.
Кожен веселковий промінчик має свій прапор.
Галстуки за кольорами веселки має кожен веселковий промінчик. Його
вручають на церемонії вступу до дитячого об’єднання.
Пісня – «Веселкова пісня» (слова М. Ясакова, музика О. Янушкевич)

3.5.2. Сім кольорів веселки символізують настрій членів об’єднання:
Червоний – прагнення приносити користь людям.

Помаранчевий – символ достатку і надії;
Жовтий – світлий, сонячний, радісний настрій;
Зелений – символ неба і надії, духовності та вірності, прагнення жити в
мирі та злагоді;
Блакитний – глибока духовність;
Синій – витончений розум;
Фіолетовий – невгамовна енергія, любов і солідарність

3.5.3. Координатором роботи дитячого об’єднання «Веселка» є заступник
президента школи І ступеня.

Схема учнівського самоврядування
в початковій школі
Президент
Заступник президента І ст
Веселкова країна

1 класи

2 класи

3 класи

4 класи

"Ми -діти твої,
Україно"

Юні волонтери

Цікаве дозвілля

"Юні
інтелектуали"

Патріотичний
принцип

Співпраця з
психологом

Доцільний
відпочинок

РІзнобічний
розвиток

Розділ 4. Функції Президентської ради школи
4.1. Президентська Рада є законодавчо-контролюючим органом учнівського
самоврядування комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№16 Вінницької міської ради».
4.2. Президентська рада покликана активно сприяти створенню
згуртованого колективу як дієвого засобу морального виховання особистості,
формуванню в учнів свідомого й відповідального ставлення до своїх прав i
обов’язків.
4.3. Склад Президентської ради оновлюється кожного нового навчального
року і створюється з координаторів центрів учнівського самоврядування та голів
класних колективів 5-11-х класів, які обираються на загальних зборах класного
колективу з числа учнів-лідерів простою більшістю голосів.
4.4. Головою Президентської ради є Президент школи. З числа членів
Президентської ради обирається секретар, який веде протоколи її засідань,
організовує контроль за виконанням рішень Президентської ради.
4.5. Засідання Президентської ради проводяться кожного першого тижня
місяця.
4.6. Президентська рада школи:
- координує роботу старост класу та керівників центрів учнівського
самоврядування, доводить до їх відома рішення президента;
- проводить свої засідання щомісяця, може збирати позачергові засідання для
вирішення питань, які виникають у процесі роботи;
- організовує і сприяє організації різноманітних загальношкільних заходів,
спрямованих на покращення умов життя школи;
- висуває пропозиції адміністрації школи з питань навчання і організації вільного
часу учнів;

- заслуховує на своїх засіданнях питання щодо порушення дисципліни окремими
учнями, невиконання домашніх завдань, невідповідального відношення до
навчання;
- бере участь у річному плануванні школи;
- сприяє та організовує роботу з молодшими школярами;
- організовує роботу загальношкільних акцій, які проводяться згідно з планом з
виховної роботи ;
- контролює чергування класних колективів у школі;
- керує роботою загальношкільного прес-центру, контролює доведення
інформації до відома учнів школи.
4.7. Центр «Знання і освіта»
- організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;
- залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за
інтересами;
- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні
лекторських груп тощо;
- бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення
навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і
збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів
шкільних умовах;
- проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні
олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);
- члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим
дня, виконання домашніх завдань, користь читання).
4.8. Центр «Культура»
- керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних
вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та
учнями доручення по підготовці цих заходів;
- організовує оформлення школи та класних кімнат;
- несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і
програму дозвілля;

- встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубам, Будинками культури, Будинками
дітей та молоді, музеями;
- домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;
- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої
самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки;
- організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.
4.9. Центр «Здоров’я і спорт»
Робота цього центру полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів,
туристичних змагань і походів. Голова центру повинен мати організаційні
здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени
міністерства повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних
акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я.
Пропагувати здоровий спосіб життя.
4.10. Центр «Репортер»
Члени центру являються частиною редколегії шкільної газети «Вхід у змінному
взутті» та займаються її інформаційним наповненням. Організовують та
здійснюють художнє оформлення шкільного інтер’єру, готують і проводять
інформаційні хвилинки з різних питань. Висвітлюють цікаві шкільні традиції.
Інформаційна комісія. Інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які
відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні
оголошення).
4.11. Центр «Милосердя»:
- піклуються про молодших школярів;
- інформують учнів про благочинні акції та заохочують до участі у них;
- залучають дітей до вступу до благочинних організацій;
- допомагають дітям, що позбавлені батьківської турботи;
4.12. Центр «Порядок»:
- надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої
дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;
- організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та
інструктує відповідальних чергових, оцінює якість виконання цієї роботи;
- виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

- створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю;
- призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування
учнями школи;
- бере учать у рейдах-перевірках шкільної форми;
- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань
поведінки учнів;
- здійснює контроль за діяльністю старостату;
- здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

4.13. Центр «Лідер»
Центр «Лідер» - це старостат, що вирішує питання організації виховної роботи
в класі та частково в школі. Збирається раз в тиждень за участі педагога
організатора та заступника директора з виховної роботи.
Старостат розглядає роботу в класах, учать у конкурсах та загальношкільних
заходах. Розглядає проведення змагань між класами. Рішення старостату є
обов’язковими для виконання.

Розділ 5. Вибори

5.1. Кандидат в президенти висувається як групою учнів, так і шляхом
самоврядування.
5.2. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як десятьма підписами
представників, не менше чотирьох класних колективів школи.
5.3. Президент обирається таємним голосуванням на перервах, до і після
уроків
у
присутності
директора
школи.
5.4. Вибори проводяться на другий рік повноважень президента.
5.5. Днем виборів слід вважати третій вівторок травня.
5.6. Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів школи
шляхом
таємного
голосування.
5.7. Право бути обраним має право кожен учень 8—11 класів школи.
5.8. Офіційне оголошення результатів виборів президента Учнівського
самоврядування проводиться на наступний день після Виборів — третя середа
травня.
5.9. Новообраний Президент Учнівського самоврядування вступає на пост з

моменту
складання
присяги
на
урочистому
засіданні.
5.10. Президенту вручається посвідчення Президента Учнівського
самоврядування.
5.11. День оголошення результатів виборів слід вважати святом — Днем
Президента. День Президента святкується кожного року у третю середу травня.
Розділ 6. Функції Президента школи:
Президент школи:
- затверджує старост класних колективів та контролює їхню роботу;
- приймає звіт про роботу голів класних колективів;
- затверджує голів центрів учнівського самоврядування;
- контролює роботу центрів учнівського самоврядування;
- здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною;
- проводить засідання Президентської ради не рідше одного разу на місяць.

Розділ 7. Облік роботи

- Президентська рада проводять з учнями роботу, використовуючи
колективні та індивідуальні форми.
- Облік роботи центрів проводиться згідно форми, а також висвітлюється в
інформаційному віснику і шкільній газеті «Вхід у змінному взутті»
- Президентська рада має право визначити найактивніші класи у різних
видах діяльності школи за навчальний рік методом рейтингування у різних
номінаціях. Нагородження проводить Президент в кінці навчального року.

