
ПРАВИЛА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення. 

2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відберемо золоті. 

3. Думку викладай розважливо, якщо потрібно – повтори. 

4. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно. 

5. Чітко втямиш – краще зробиш.  

6. Погодився легко – не означає, що сприйняв глибоко. 

7. Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів, і не смій задаватись. 

8. Довіру треба розуміти так: все перевіряється ділом, турботою і дружбою. 

9. Перш ніж прийняти рішення, навчись бездоганно його виконувати. 

10. Усяке діло вінчає результат. Не соромно помилятись. Соромно не вміти  

виправлятись. 

11. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються. 

12. Твори, фантазуй сміливіше – шукай шляхів виконання рішень. 

13. Не відкладай на завтра вирішення того питання, яке необхідно і  

можна вирішити сьогодні. 

14. Прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй!  

Перевіряючи допомагай. 

Дозволено: 

• Надихати на справи. 

• Підтримувати будь-яке починання. 

• Поважати думку інших. 

• Довіряти і не поспішати. 

• Переконувати і бути впевненим у правоті. 

• Дивитись на проблеми з точки зору товаришів. 

• Радити, але не нав’язувати. 

• Надихати, а не пригнічувати. 



• Підтримувати, а не критикувати. 

• Поважати, але в жодному разі не принижувати. 

• Не вимагати від інших того, чого не вимагаєш від себе. 

• Справу робити, а не керувати. 

• Створити гарну репутацію своїм товаришам 

• Визнавати свою неправоту швидко і рішуче. 

• Не звинувачуй ні в чому інших. 

• Не сперечатись – супереч – не кращий спосіб з’ясування стосунків. 

• Поважати думку інших. 

Боятися не діла, а бездіяльності та байдужості. 

 

РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ: 

- Спілкування з педагогами та органами місцевої влади 

- Одержання знань і навичок самостійної роботи та корисної інформації 

- Професіоналізм 

- Вирішення важливих питань 

  

КОДЕКС ЧЕСТІ ШКОЛИ 

Ми, вільні та рівні у своїх правах члени педагогічного колективу, учні  

та їхні батьки, заявляємо про створення шкільної громади, пріоритетною  

задачею якої є створення умов для творчого розвитку кожного. 

І. У своєму повсякденному житті, дома й у шкільній громаді ми прагнемо: 

* Поважати гідність особистості кожного; 

* Бути терплячими; 

* Бути ввічливими; 

* Бути щедрими; 



* Берегти та збільшувати шкільні традиції; 

* Бути вірними шкільному братерству. 

ІІ. Засуджується й не приймається шкільною громадою: 

* Паління, наркотики й алкоголь; 

* Лихослів'я; 

* Азартні ігри; 

* Запізнення й прогули; 

* Неділовий стиль одягу на навчальних заняттях. 

 


