
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗНВК № 19 

І. Загальні положення 

 

1.1. Учнівське самоврядування – це управління діяльністю шкільного колективу, яке здійснюється учнями та базується 

на ініціативі, самостійності, творчості, почутті відповідальності, взаємодопомоги та організаторських здібностях 

школярів. 

1.2. У своїй діяльності учнівське самоврядування керується Законом України «Про освіту», Конвенцією ООН «Про 

права дитини», Статутом школи. 

1.3. Діяльність шкільного учнівського самоврядування спрямована на: 

• досягнення школярами відповідної освіти та культурного рівня; 

• виховання в школярів патріотизму, працелюбності, любові до довкілля, толерантності. 

 

ІІ. Основна мета та завдання 

 

2.1. Метою створення та діяльності органів учнівського самоврядування є забезпечення умов щодо творчої 

самореалізації школярів у відповідності до їх потреб. 

2.2. Для досягнення мети учнівське самоврядування вирішує такі завдання: 



-  сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів; 

-  сприяння в організації суспільно-корисної діяльності учнів; 

- здобуття навичок організації шкільного дозвілля учнів. 

ІІІ. Організація діяльності 

 

3.1. Організація діяльності учнівського самоврядування будується на інтересах учнів та не виходить в протиріччя зі 

Статутом школи. 

3.2. З метою здійснення взаємодії учнів та педагогічного колективу, активізації навчально-виховного процесу 

створюються органи учнівського самоврядування, котрі поділяються на загально шкільні та класні. 

 Діяльність органів учнівського самоврядування охоплює всі сфери урочної та позаурочної життєдіяльності учнів: 

- організація навчального процесу; 

- дотримання порядку та дисципліни в школі; 

- організація позаурочної та позашкільної діяльності. 

3.3. Органи учнівського самоврядування співвідносять свою діяльність з напрямками освітньої програми та планом 

виховної роботи школи. 

3.4. Періодично, не менш одного разу на півріччя, звітують про роботу класні органи учнівського самоврядування; не 

менш одного разу на рік звітують шкільні органи учнівського самоврядування. 

 



IV. Структура органів учнівського самоврядування та управління 

 

4.1. Учні 2 -11 класів є членами дитячо-юнацької громадської організації «Республіка Мрія». Основою учнівського 

самоврядування є класне учнівське самоврядування. Кожний класний колектив – це місто, в якому є мер та актив. 

4.2. Вищим органом учнівського самоврядування є загально шкільна конференція учнів, котра скликається не рідше 

одного разу на рік та приймає рішення з усіх питань діяльності шкільного учнівського самоврядування більшістю 

голосів представників. 

4.3. Загальне керівництво діяльністю учнівського самоврядування в період між роботою конференції здійснюється 

Парламентом та Кабінетом Міністрів «Республіки Мрія», які очолює Президент. 

4.4. До компетенції Парламенту та Кабінету Міністрів Республіки Мрія відноситься: 

- ініціювання всіх справ, запланованих та затверджених на рік на загально шкільній конференції; 

- залучення учнів усіх класних колективів до заходів, які проводяться згідно з планом, після представлення програми дій 

Парламенту та Кабінету Міністрів «Республіки Мрія». 

4.5. Президент та Кабінет Міністрів «Республіки Мрія» співпрацює з адміністрацією, педагогами та класними 

керівниками школи. Адміністрація, педагоги та класні керівники є учасниками суспільної роботи, керуються у своїй 

діяльності методами непрямого впливу (порада, прохання, рекомендація, творча взаємодія). 

 

 

 



V. Права та обов’язки 

 

5.1. Органи учнівського самоврядування мають реальні права  та обов′язки  відповідно своїм повноваженням. 

5.2. Органи учнівського самоврядування мають право: 

- висловлювати та відстоювати інтереси своїх класів, мати  підтримку з боку шкільної адміністрації та вчителів; 

- брати участь в управлінні шкільними справами; 

- об’єднуватись в будь - які творчі групи, клуби, які не суперечать своєю діяльністю меті та завданням шкільного 

самоврядування,  Статуту школи; 

- представляти свої інтереси в учнівському самоврядуванні школи та вимагати їх розгляду. 

5.3. Органи учнівського самоврядування зобов’язані: 

- турбуватися про авторитет своєї школи; 

- інформувати учнів про свою діяльність; 

- виконувати Статут школи, розпорядження адміністрації школи. 

 

 

 

 


