
Cтатут учнівського                

самоврядування 

ЗЗСОІ-ІІІ ступенів №3 
НАШ ДЕВІЗ : «САМІ ПЛАНУЄМО, 

                                      САМІ ОРГАНІЗОВУЄМО,  
                                               САМІ АНАЛІЗУЄМО…» 

    «ШКОЛА НАШ ДІМ – НАМ ХОРОШЕ В НІМ!» 
 

Мета: впроваджувати ідею демократизації шкільного  
            життя, виховувати в учнів почуття патріотизму і  
            розвивати відповідальність за свій клас, школу,  

            Україну, розвивати екологічне виховання,  
            виховувати громадянина. 

     Завдання: 
        1.   Сприяти навчальній та творчій діяльності учнів; 

2.   Формувати особистість з глибоко усвідомленою 
громадянською позицією; 

        3.   Забезпечувати захист прав й інтересів учнів; 
   4.   Відвертати дітей від асоціальних форм поведінки; 

       5.   Виховувати почуття власної гідності, вчити досягати 
індивідуальної та суспільної мети; 

        6.   Привчати дітей до дисципліни й порядку. 

 

Правління учнівського самоврядування, 

від імені учнів, виражаючи суверенну 

волю учнів, дбаючи про забезпечення 

прав і свобод людини – учня та ширших 

умов її життя піклуючись про зміцнення 



учнівського самоврядування в школі, 

прагнучи розвивати і зміцнювати 

демократію в суспільстві, усвідомлюючи 

відповідальність перед Богом, власною 

совістю, попереднім, нинішнім та 

майбутнім поколінням учнів, приймає цей 

статут – основний закон учнівського 

самоврядування. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Статут 
 

Стаття 1 
Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів. Мета 

якого – сформувати в дітей 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 
Державною мовою є українська. Учнівське самоврядування 

сприятиме вивченню мов міжнародного спілкування 

(англійська,російська, французька і т.д.) 

 

Стаття 4 
Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: 

Прапор, Герб, Гімн школи. 

                                        Стаття 5 
Бориславський ЗЗСО І-ІІІ ст.№3 є демократичний, 

Правовий заклад. 

 

     Стаття 6 
Ця Конституція поширюється на всіх учнів школи, незалежно від    

класу, віку, посадового становища. 

 

  Стаття 7 
Дитина її життя і здоров’я, честь, гідність та недоторканність 

визнано найвищою цінністю в школі. 

                                        Стаття 8 

 

Учнівське самоврядування відповідає структурі: 
 

                             Загальні учнівські збори школи 

Правління учнівського самоврядування 

 

 



ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛИ 

 
Юзифович Софія – 10-А КЛАС 

 
Віце-президент 

Рентюк      

Владислав 

10-Б кл. 

Прем’єр-міністр 

Кугівчак 

Христина  

 10-А кл. 

Секретар 

парламента 

Яцуляк 

Соломія 

    10-А кл. 

Прес-центр 

Савка Анна 10-А  

                           МІНІСТЕРСТВА 

Науки 

Петрів Володимир 

9-Б кл. 

Дисципліни і 

порядку 

Кнестяпіна Христина 

10-Б кл. 

Інформації  

       Халус Юрій  

             10-Б кл. 

Червоного Хреста 

Микулич Олеся  

10-А кл. 

Культури 

 Столяр Юлія 11кл.   

Господарства  

Валага Назар 10-А 

Спорту 

Буківська Вероніка11 кл. 



Розділ 2 

 
Права, свободи, обов’язки 

 

Стаття 1 

 
    Кожен, хто навчається в школі має право: 

•  Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.         
•  Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є 

недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров'ю 

людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.        
• Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в 

школі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність 
іншої людини. 

•  Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, 
якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей. 

• Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою. 
• Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка 

на перерву.      
• Учень має право на свободу думки та слова, на вільне 

вираження своїх поглядів та переконань.        

• Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати та поширювати інформацію усно, письмово 
або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна 
порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи 
працює в школі.        

• Кожен учень має право обирати профіль навчання, 
факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії — 
на свій вибір.       

• Кожному гарантується знати свої права та обов'язки.        
• Учні мають право брати участь в управлінні справами 

Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути 
обраними до органів Учнівського самоврядування школи, 
подати свою пропозицію, вимогу Президентові Учнівського са-
моврядування школи.       
 

• Не допускається збирання, зберігання, використання та 
поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. 

• Кожному гарантується таємниця листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.       



• Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких 
сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього 

життя. 
 

Стаття 2 

 
     Кожен учень зобов’язаний: 
 

• пройти курс навчання в школі; 

• подати документ, що пояснює його відсутність на уроках; 

• виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків; 

• дотримуватись норм статуту та законів школи. 

 

 

Стаття 3 

 

Закон «Про захист честі та гідності учня, 

 викладача і працівника школи» 

 

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. 

    Образою честі і гідності людини є: 

• нанесення побоїв, побиття; 

• загроза, залякування і шантаж; 

• вживання образливих слів, кличок; 

• дискримінація за національними і соціальними ознаками; 

• глузування з фізичних недоліків; 

• поява в стані сп’яніння; 

• добровільне прийняття на себе функції раба ("шістки”); 

• здирство, вимагання; 

• крадіжка; 

• псування особистих речей інших людей; 

• брудні наклепи, плітки; 

• будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність інших 

людей. 

 



Розділ 4. Вибори 

  
• Кандидат в президенти висувається як групою учнів, так і 

шляхом самоврядування.       
• Кандидатура має бути підтверджена не менше, як десятьма 

підписами представників, не менше чотирьох класних 
колективів школи.       

• Президент обирається таємним голосуванням на перервах, до і 
після уроків у присутності директора школи.       

• Президент обирається терміном не більше ніж на три 

роки. (Президент складає таку присягу: «Я, (ім’я та прізвище), 

волею учнів школи обраний Президентом Учнівського 
самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи 

свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно 
служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися 

Конституції України та Статуту школи, сприяти втіленню їх у 

життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і 
законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання 

Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати 
свої обов’язки».) 

• Днем виборів слід вважати третій вівторок травня.  
• Президент обирається більшістю голосів учнів класів школи 

шляхом таємного голосування.      
• Право бути обраним має право кожен учень 8—11 класів 

школи.     
• Офіційне оголошення результатів виборів президента 

Учнівського самоврядування проводиться на наступний день 
після Виборів — третя середа травня.      

• Новообраний Президент Учнівського самоврядування вступає 
на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні. 

• Президенту вручається посвідчення Президента Учнівського 
самоврядування.    

• День оголошення результатів виборів слід вважати святом — 

Днем Президента. День Президента святкується кожного року 
у третю середу травня.    

 

 

Стаття 4 
Повноваження президента 

    планує і веде збори правління; підписує її протоколи; 

• розподіляє завдання між членами Правління; 



• співпряцює з адміністрацією школи та радником Правління 

Самоврядування; 

• виконує функцію зв’язку між учнями і адміністрацією школи, 

учителями; 

• відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування 

в школі; Є лідером! 

• слідкує за виконанням статуту школи; 

• координує роботу депутатів парлементу. 

 

 

Стаття 5 

Повноваження віце-президента 

• є його правою рукою; 
• за відсутності президента виконує його обов’язки; 
• відповідає за реалізацію усіх затверджених сесією програм та 

проектів за своєчасне виконання плану роботи органу 
самоврядування; 

• разом з радником президента організовує навчання активу; 
• проводить засідання організаційного комітету; 
• відповідає за систематичне висвітлення життя і діяльності 

колективу у внутрішньому і зовнішньому середовищі. 

 

Стаття 6 
Повноваження прем`єра міністра 

 
• формує команду-колектив комітету; 
• знайомить усіх членів комітету з обсягом роботи, правами та 

обовязками; 
• сприяє створенню теплого, доброзичливого клімату в 

колективі; 
• організовує планування роботи та розподіляє доручення між 

членами колективу; 
• разом з командою розробляє та подає на розгляд 

парламентської комісії нові проекти та програми; 
• надає необхідну допомогу у вирішенні запланованих справ; 
• слідкує, щоб всі справи комісії були висвітлені в засобах 

масової інформації різних рівнів. 
 

 

 

 



Стаття 7 
Повноваження секретаря 

 
      разом з Президентом опрацьовує порядок зборів  
Самоврядування; 

• перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути 
Правління; 

• протоколює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам; 
• веде листування; 
• збирає письмові пропозиції учнів,що надходять до 

Самоврядування. 

Стаття 7 
Повноваження прес-центру 

 
• Залучення учнів до творчого процесу, навчання зацікавлених 

учнів основам журналістської діяльності. ... 
• Своєчасне інформування учнів, учителів, батьків про 

діяльність школи, її успіхи, про важливі події, що відбуваються 
в школі. ... 

• Популяризація педагогічного досвіду й педагогічної діяльності. 
 

Розділ 5 

 
Спеціальні міністерства 

 

Стаття 1 

 

Міністерство науки 
 

• 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 в 
шкільних умовах; 



• Проводить заходи, направлені на підвищення якості знань 
учнів  ( предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, 

огляди підручників); 
• Члени міністерства беруть участь в підготовці і прорведенні 

бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, 
користь читання). 

 

Стаття 2 

 

Міністерство дисципліни і порядку 

 
• надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні 

свідомої дисципліни; 
•  Використовує заходи виховного впливу до порушників 

дисципліни; 
• організовує чергування класів по школі, на вечорах, призначає 

та інструктує відповідальних чергових, оцінює якість 
виконання цієї роботи; 

• контролює зовнішній вигляд школярів; 
• проводить роботи з формуванням навичок здорового способу 

життя. 
 

 

Стаття 3 
 

Міністерство інформації 
 

• організовує та здійснює художнє  оформлення шкільного 

інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань; 

• випускає стіннівки, газети, рекламні оголошення; 

• організовує виставки дитячих малюнків; 

• працює над створенням банку інформації; 

 

Стаття 4 

 

Міністерство Червоного Хреста 
 

• Піклується про молодших школярів; 
• Організовує та проводить доброчинні заходи; 
• Допомагає одиноким літнім людям, ветеранам, інвалідам; 
• Приймає участь в організації місячника «Милосердя»; 
• Організовує благодійні акції. 



 

Стаття 5 

 

Міністерство культури 
 

• організовує дозвілля на перервах та в позаурочний час; 
• бере участь в підготовці й проведенні вечорів відпочинку; 
• організовує оформлення школи та класних кімнат; 
• організовує загально шкільні заходи; 
• організовує екскурсії, вечори, спортивні змагання; 
• вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків, 

організовує огляд художньої самодіяльності. 

 

Стаття 6 

 

Міністерство господарства 
 

• здійснює контроль за збереженням шкільного майна та 
підручників; 

• виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного 
майна; 

• займається благоустроєм території; 

• створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного 
інвентарю. 

 
 

Стаття 7 

 

Міністерство спорту 
 
 

Робота цього міністерства полягає в проведенні різних спортивних 

акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова міністерства 

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. 



УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ засідає 2 рази на місяць - у перший й 

останній вівторок місяця. 

Золоте правило учнівського комітету: 

 “Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо! 

 

Розділ 6 
Перехідні статті 

  

1.  Правління коригує Статут Учнівського самоврядування для  

нинішніх та майбутніх поколінь учнів.     
2.  Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.    
3.  Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування 
та директором школи.     
4.  Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника школи 
— без винятків.    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Двадцять « золотих» правил управлінської культури членів 
Учнівської Ради 
 

1. Сміливіше внось свої пропозиції для ухвалення колективного рішення. 

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

 
3. Думку викладай чітко, якщо потрібно – повтори. 

 
4. Часу не марнуй, пропозиції внось стисло і чітко. 

 
5. Добре зрозумієш – краще зробиш. 

 

6. Погодився легко – не означає сприйняв глибоко. 
 

7. Не соромся помилитися. Соромно не вміти і не бажати виправитись. 
 

8. Будь-яку справу вінчає результат. 
 

9. Довіру треба розуміти так: усе перевіряється ділом, дружбою й турботою. 
 

10. До товаришів стався справедливо, суди про них за роботою, а не за 
словами або твоїми особистими симпатіями. 

 
11. Будь тактовним, увічливим; не поводься зверхньо. 

 
12. Зауваження бери до уваги, пропозиції виконуй. 

 

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

14. Не гарячкуй, коли вирішуєш важливі питання. У такому стані легко 
припуститися помилки. 

 
15. Не вішай носа, коли важко. 

 
16. На пам'ять сподівайся, але краще мати записничок. 

 
17. Пам’ятай: отримав  завданя - зрозуміло поясни його товаришам. 

 
18. Не берися за все сам: один ніколи не зробить того, що може добре 

організований колектив, але не сиди, склавши руки, коли інші працюють. 
 

19. Не відкладай на завтра вирішення такого питання, яке можна вирішити 

сьогодні. 
 

20. Прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй! Довіряючи 
перевіряй! Допомагаючи – не підміняй! 

 
 

 



Кольористика Парламентської 

Республіки 

 
 

 

- Президент 

 

- Віце-президент, Прем’єр-міністр, 

Секретар 

 

-  Міністерство науки 

 

- Міністерство дисципліни і 

порядку 

 

- Міністерство інформації 

 

- Міністерство Червоного Хреста 

 

- Міністерство культури 

 

- Міністерство господарства 
 

- Міністерство спорту 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Стаття 5 
 

Учнівське самоврядування відповідає структурі: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М і н і с т е р с т в а 

Науки 

 

Культури 

 
Інформації 

 

Спорту 

 

Господарства 

 

Червоного 

Хреста 
 

 

Дисциплі 

ни 

і порядку 

 

Прем`єр 

міністр 

 

 

Секретар 

 

Віце-

президент 

 

 П Р Е З И Д Е Н Т 

 

Прес-ценр 



                                                                       Стаття 5 
 

Учнівське самоврядування відповідає структурі: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М і н і с т е р с т в а 

Науки 
Гол. Петрів Володимир 

Заст. Тарновецька Яна 

Культури 
Гол. Столяр 

Юлія 

Заст. Шкіль 

Вікторія 

Дисципліни 

і порядку 
Гол. Кнестяпіна Христина 

Заст. Смірнова Анастасія 

Прем`єр 

міністр 

Кугівчак Христина 

 

Секретар 

 

Яцуляк Соломія 

Віце-

президент 

Рентюк 

Владислав 

 П Р Е З И Д Е Н Т 

Юзефович Софія 

 

Прес-центр 
Гол. Савка Анна 

Заст. Берездецька  

Анна-Марія 

Інформації 
 

 Халус Юрій 

Спорту 
Гол. Буківська 

Вероніка 

Заст. Деленкевич 

Ілана 

 

Господарства 
Гол. Валага Назар 

Заст. Періг Юрій 

 

Червоного 

Хреста 
Гол. Микулич 

Олеся 

Заст. Яцуляк Ірина 
 



                                                             Гімн школи 
 
 

У кожної людини є свій шлях, 
І радості і навіть у сльозах, 

Ідемо стрімко до мети, 
Спалюєм мости, 

Тільки не здавайся! 
 

З народженням живемо лиш одним, 
Щоб стать на ноги й збудувати дім, 

І віримо лише в одне – 
І воно святе: 

Дружбу треба зберегти! 
 

Приспів 
Школа №3 - ми покажем вам, ми докажем, що 

Ми найпрекрасніші учні на всій землі! 
Мрія нас несе десь в далеку даль. 

В житті таланти всім нам дано, ти це знай! 
 

Всіх вчителів ми дуже любимо, 
Ніколи їх ми не забудемо. 

Бо всі знання, що маєм ми  це усе вони. 
Всього ми  навчились в вас! 

 
Ми пам’ятатимемо шкільний наш час, 
Бо був він найпрекраснішим для нас! 

І третя школа перш за все 
Наче другий дім, 

Жаль, що це минає все!  



 
 

 

 
 


