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Правління учнівського самоврядування, виражаючи суверенну
волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та
гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського
самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у
суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною
совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає
цей Статут – основний закон учнівського самоврядування КЗ ПРР
«Пустомитівський ЗЗСО №2 І-ІІІ ступенів ім. Василя Кучабського».

Розділ І
Загальні засади
Стаття 1
Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета
якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння
співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
Стаття 2
Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей ,
створена людьми і для людей, а учні є людьми!
Стаття 3
Символом учнівського самоврядування повинен бути герб школи
Стаття 4
Учнівське самоврядування відповідає структурі:

Розділ ІІ
Права, свободи, обов’язки
Стаття 1
Кожен, хто навчається в школі має право:
- вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і
свободи інших;
- за образу честі і гідності подати заяву в актив школи;
- подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

- висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в
будь-який орган школи;
- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя;
- ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той
своїми діями порушує закони школи;
- вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття,
мистецькі гуртки , студії;
- вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.
Стаття 2
Кожен учень зобов’язаний:
- пройти курс навчання в школі;
- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
- виконувати вимоги вчителів на уроках;
- дотримуватись норм Статуту школи.
Стаття 3
Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є
недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини,
обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Стаття 4
Повноваження шкільного президента
Обов’язки президента:
- планує і веде збори;
- розподіляє завдання між активом;
- співпрацює з директором школи.
- виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи,
вчителями і місцевою громадою;
- відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в
школі. Є лідером!
Стаття 5
Заступник
Заступник:
- за відсутності голови виконує його обов’язки;
- допомагає голові у роботі Парламенту;

Стаття 6
Повноваження членів активу
Члени активу:
1. Керують роботою центрів.
2. Відповідають за основні напрями роботи самоврядування;
3.Звітують про роботу центрів.

Розділ ІІІ
Напрями роботи
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Центр навчання і творчості
Центр культури, спорту і відпочинку
Центр дисципліни і порядку
Центр гігієни і здорового способу життя
Інтелектуальний клуб „Що?Де?Коли?”
Центр інформації
Стаття 1
Вищий орган самоврядування – збори

1. Вищим органом самоврядування є загальношкільні збори, які
скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують справи
шкільного життя.
2. Загальні Збори шкільного парламенту проводяться обов’язково раз
на місяць, де обговорюється план роботи на місяць, пріоритетні
напрямки діяльності, розглядаються скарги, прохання, побажання
та ін.
3. Робочі збори членів учнівського самоврядування проводяться раз
на тиждень або частіше.
4. Рішенням ШП або Президента може бути призначене термінове
або позачергове засідання ШП за необхідністю.

Розділ IV
Вибори
Стаття 1
Положення про виборчу комісію
Загальні положення
1. Виборча комісія рбирається за місяць до виборів Президента.
2. Виборча комісія контролює передвиборчу агітацію кандидатів у
Президенти.
3. Кількісний склад виборчої комісії повинен становити не менше 7
осіб.
4. Виборча комісія огбирається з учнів 5-11 класів.
Порядок роботи комісії
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Складання списків виборців.
Підготовка виборчої дільниці.
Підготовка болетенів.
Проведення голосування.
Підрахунок голосів.
Заповнення протоколу.
Оголошення підсумків на загальношкільній лінійці.
Стаття 2

Положення про вибори Президента
Загальні положення
1. Вибори Президента шкільного парламенту проводяться за
принципом загального рівного і прямого виборчого права таємним
голосуванням.
2. Право висувати кандидата в Президенти шкільного парламенту має
кожний класний колектив або самовисування.
3. Право обирати Президента мають учні 5-11 класів.
4. Президент обирається серед учнів 9-10 класів.
Організація та проведення виборів
1. Для проведення голосування утворюється виборча комісія.
2. Виборча комісія:

- складає списки виборців;
- встановлює форму виборчого болетеня;
- провадить реєстрацію кандидатів у Президенти;
- встановлює результати виборів і оголошує їх.
Передвирча агітація
1. Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти має право
вести передвиборчу агітацію.
2. Кандидат за допомогою ініціативеної групи повинен підготувати
передвиборчу програму.
3. Якщо два та більше кандидатів набрали однакову кількість голосів,
проводяться повторні вибори.
4. Повідомлення про обрання Президента оголошується головою
виборчої комісії на загальношкільній лінійці, офіційних ресурсах
або online.
5. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувало більшість
учнів, що взяли участь у голосуванні.
6. Президент приступає до своїх обов”язків на наступний після
оголошення результатів виборів.
Стаття 3
Положення про Президента шкільного парламенту
1. Президента шкільного парламенту обирають учні школи таємним
голосуванням.
2. Президент шкільного парламенту є головою учнівського
колективу.
3. Президент шкільного парламенту є членом Ради школи.
4. Президент має право:
- пропонувати кандидатів у раду парламентських центрів;
- виносити на розгляд членів ради питання, що турбують учнів
школи;
- скликати учнівські збори, засідання ради;
- ухвалювати рішення, які не суперечать Статутові;
- подавати пропозиції про внесення змін і доповнень у Статуті;
- влаштовувати заходи, які суттєво не змінюють річний
навчально-виховний план;
- ініціювати зміни, що сприятимуть поліпшенню стану навчання
і дозвілля;
5.Рішення Президента з питань учнівського
самоврядування
самостійні і незалежні від рішень адміністрації школи.
6.Президент не має права передавати свої повноваження іншим
особам.

7. Президент зобов’язаний:
- дотримуватись Статуту шкільного парламенту;
- контролювати виконання Статуту;
- координувати роботу парламенту;
8. Повноваження Президента припиняються у разі:
- відставки;
- неможливості виконування своїх повноважень за станом
здоров’я;
- усунення з поста в порядку імпічменту. Президент може бути
усунений у порядку імпічменту. Питання про усунення
Президента школи з поста ініціюється більшістю (50%+1 голос)
шкільного парламенту;
- закінчення школи.
Стаття 4
Положення про актив учнівського самоврядування
Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів, що
підпорядковується загальним зборам.
Кожен клас обирає одного представника до активу школи (5-11
класи).
Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в
залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення
(вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне
чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо).
Актив організовує і сприяє організації різноманітних шкільних
заходів, направлених на покращення умов життя школи.
Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім
на засіданні педагогічної Ради школи.
Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями,
викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє
організації життя класного колективу.
Старосту обирає класний колектив або призначає класний
керівник.
Староста звітується перед головою самоврядування, класним
керівником, адміністрацією школи.
Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.
Статут затверджується Парламентом учнівського самоврядування
та директором школи.

