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ЗАТВЕРДЖУЮ  

директор СШ №252  

імені Василя Симоненка 

 

-------------------   Олена ПРЕПОДОБНА 



Розділ І  

Загальні засади 

Стаття 1. Учнівське самоврядування - це спосіб та принципи організації учнівського 

колективу, що забезпечує комплексний підхід до виховання здобувачів освіти шляхом їх 

залучення до систематичної участі у освітньому процесі. 

Стаття 2. Учнівське самоврядування спеціалізованої школи №252 імені Василя Симоненка - 

добровільне дитяче об'єднання «Райдуга», що складається із здобувачів освіти  5-11 класів. 

Стаття 3. Учнівське самоврядування закладу освіти діє на принципах  добровільності, 

ініціативності, виборності, згуртованості. 

Стаття 4. Метою і завданням учнівського самоврядування є створення загальношкільного 

учнівського колективу для заохочення здобувачів освіти до активної діяльності у житті закладу. 

Стаття 5. Учнівське самоврядування бере активну участь у громадській діяльності закладу 

освіти. 

 Стаття 6. Компетенція учнівського самоврядування визначається цим Положенням, схваленим 

педагогічною радою закладу та погодженим директором школи. 

Стаття 7. Символами учнівського самоврядування закладу освіти є Гімн та Емблема 

учнівського самоврядування. 

Стаття 8. Учнівське самоврядування закладу освіти поділяється на органи, які виконують 

розпорядчі функції, та органи, які здійснюють виконавчі функції. 

Стаття 9. Учнівське самоврядування закладу освіти виступає в особі усіх здобувачів освіти 

закладу і є представником їх інтересів. 

Розділ ІІ 

Президент учнівського самоврядування закладу освіти 

Стаття 10. Президент учнівського самоврядування  (далі Президент) виступає від імені всіх 

здобувачів  освіти. 

Стаття 11. Президент учнівського самоврядування дає розпорядження органам учнівського 

самоврядування, які здійснюють виконавчі функції. 

Стаття 12. Президентові підпорядковані і підзвітні усі органи учнівського самоврядування, які 

здійснюють виконавчі функції. 

Стаття 13. Президент обирається здобувачами освіти   7 - 11 класів  закладу освіти шляхом 

таємного голосування строком до кінця його навчання у закладі освіти. 

Стаття 14. Право балотуватись у Президенти учнівського самоврядування має кожен за 

наявності одночасно таких умов:  

➢ здобувач освіти , який вчиться у даному закладі освіти не менше двох років; 

➢ здобувач освіти 9,10 класів; 

➢ здобувач освіти, який не є старостою класу. 

При відсутності цих умов кандидат не допускається до виборів. 

Стаття 15. Порядок проведення виборів Президента встановлюється і регулюється 

адміністрацією закладу освіти. 

Стаття 16. Компетенція Президента учнівського самоврядування визначається адміністрацією і 

Положенням про учнівське самоврядування. 

Стаття 17. Відставка Президента закладу освіти набуває чинності за таких обставин: 

➢ подання ним особисто заяви про відставку; 

➢ проголошення імпічменту Президентові адміністрацією закладу освіти за наявності 

аргументованих причин. 



Стаття 18. Президент закладу освіти має право виносити будь-яке питання на голосування 

серед учнів, які входять до складу ДДО «Райдуга». 

Рішення приймається за наявності ⅔ позитивних голосів. 

У голосуванні повинно брати участь не менше ½ учнів від загальної кількості , які входять до 

складу  ДДО «Райдуга». 

 

Розділ ІІІ 

Заступник Президента учнівського самоврядування 

Стаття 19. Заступник Президента закладу освіти є головним помічником у діяльності 

Президента. 

Стаття 20. Заступник Президента закладу освіти є органом учнівського самоврядування, який 

здійснює виконавчі функції. 

Стаття 21. Компетенція та обов'язки заступника визначаються Президентом закладу освіти. 

Стаття 22. Заступник обирається Президентом закладу освіти строком до кінця навчання 

заступника у закладі освіти. 

Стаття 23.  Заступником Президента закладу освіти може бути лише здобувач освіти 9,10 

класів. 

Стаття 24. Дострокове припинення повноважень заступника Президента закладу освіти може 

відбутися за розпорядженням Президента закладу освіти за наявності аргументованих причин. 

 

Розділ  IV 

Старостат 

Стаття 25. Старостат - орган учнівського самоврядування, який здійснює виконавчі функції, 

контролює і відповідає за діяльність усіх класів закладу освіти та їх старост. 

Стаття 26. До компетенції Старостату входить контроль за діяльністю всіх класів закладу 

освіти. 

Стаття 27. Метою Старостату є регулювання діяльності всіх класів закладу освіти. 

Стаття 28. Голова Старостату обирається Президентом закладу освіти строком до кінця 

навчання Голови у цьому закладі освіти. 

Стаття 29. Головою Старостату може бути здобувач освіти лише 9,10 класів. 

Стаття 30. Голова Старостату має право обирати собі заступників для допомоги у своїй 

діяльності. 

Стаття 31. Голова Старостату відповідає перед Президентом закладу освіти за діяльність усіх 

класів закладу освіти. 

Стаття 32. Дострокове припинення повноважень голови Старостату може відбутися за 

розпорядженням Президента закладу освіти за наявності аргументованих причин. 

 

Розділ V 

Рада учнівського самоврядування 

Частина 1  ( Загальні засади ) 

Стаття 33. Рада учнівського самоврядування - орган самоврядування, який здійснює виконавчі 

функції. 

  



Стаття 34. Рада учнівського самоврядування веде громадську діяльність у закладі освіти за 

сферами, поділеними на Міністерства. 

 

Частина 2 

Прем'єр-міністр Ради учнівського самоврядування 

Стаття 35. Прем’ єр-міністр є головою Рада міністрів шкільного учнівського самоврядування. 

Стаття 36. Прем'єр-міністр керує міністерствами Рада учнівського самоврядування, корегує і 

контролює їх діяльність. 

Стаття 37. Прем'єр-міністр є відповідальним перед Президентом закладу освіти за діяльність 

Ради учнівського самоврядування. 

Стаття 38. Прем'єр-міністр обирається Президентом закладу освіти строком до кінця навчання 

Прем'єр-міністра у цьому закладі освіти. 

Стаття 39. Прем'єр-міністром може бути здобувач освіти лише 9,10 класів. 

Стаття 40. Дострокове припинення повноважень  Прем'єр-міністра може відбутися за 

розпорядженням Президента закладу освіти за наявності аргументованих причин. 

 

Частина 3 

Секретаріат 

Стаття 41. Секретаріат – орган Ради учнівського самоврядування, який контролює і слідкує за 

діяльністю міністерств. 

Стаття 42. Обов'язком і завданням Секретаріату є створення щомісячних звітів щодо діяльності 

міністерств Ради учнівського самоврядування. 

Стаття 43. Секретаріат є відповідальним за звіти щодо діяльності міністерств   перед Прем’єр- 

міністром.  

Стаття 44. Голова Секретаріату призначається Президентом закладу освіти  строком до кінця 

навчання Голови у цьому закладі освіти. 

Стаття 45. Головою Секретаріату може бути лише здобувач освіти 8-10 класів. 

Стаття 46. Голова Секретаріату має право обирати собі заступників для допомоги у  діяльності. 

Стаття 47. Дострокове припинення повноважень Голови Секретаріату може відбутися за 

розпорядженням Президента закладу освіти за наявності аргументованих причин. 

 

Частина 4 

Міністерства 

Стаття 48. Сфера діяльності у закладі освіти  розділена між Міністерствами. 

Стаття 49. Обов язками і завданнями Міністерств є виконання поставлених Прем'єр-міністром 

завдань у різних сферах діяльності у закладі освіти. 

Стаття 50. Міністерства за сферою діяльності поділяються на: 

➢ Міністерство культури та відпочинку; 

➢ Міністерство соціальної політики; 

➢ Міністерство спорту і туризму; 

➢ Міністерство інформаційних зв'язків та журналістики; 

➢ Міністерство екології та охорони довкілля. 



Стаття 51. Складовими Міністерства є Голова Міністерства та міністри. 

Стаття 52. Голова Міністерства призначається Прем'єр- міністром за згодою Президента 

закладу освіти строком на два навчальних роки. 

Стаття 53. Головою Міністерства може бути здобувач освіти лише 7-10 класів. 

Стаття 54. Голова Міністерства є відповідальним перед Прем'єр-міністром за діяльність свого 

Міністерства. 

Стаття 55. Дострокове припинення повноважень Голови Міністерства може відбутися за 

розпорядженням Прем’ єр -міністра та за згодою Президента закладу освіти за наявності 

аргументованих причин. 

Стаття 56. Міністри призначаються Головою Міністерства за згодою Прем'єр-міністра строком 

на три навчальних роки. 

Стаття 57. Міністром може бути здобувач освіти лише 6-10 класів. 

Стаття 58. Міністри є відповідальними за свою діяльність перед Головою Міністерства. 

Стаття 59. Дострокове припинення повноважень міністра може відбутися за розпорядженням 

Голови Міністерства та за згодою Прем'єр-міністра за наявності аргументованих причин. 

Стаття 60. Повноваженням Міністерства культури та відпочинку є діяльність у сфері 

культурного життя закладу освіти, свят та відпочинку. Кількість міністрів повинна бути не 

менша двох та не більше п'яти. 

Стаття 61. Повноваженням Міністерства сосіальної політики є організація заходів, 

спрямованих на протидію булінгу та нетактовної поведінки по відношенню до будь –кого з 

учасників освітнього процесу. Робота міністерства направлена на формування дружного 

колективу всіх учасників освітнього процесу.  Кількість міністрів повинна бути не менше двох 

та не більше чотирьох 

Стаття 62. Повноваженням Міністерства спорту і туризму є діяльність у сфері спортивних та 

туристичних змагань не тільки у закладі освіти, а й за його межами.  Кількість міністрів 

повинна бути не менше двох та не більше чотирьох.  

Стаття 63. Повноваженням Міністерства інформаційних зв'язків та журналістики є діяльність у 

сфері поширення серед здобувачів освіти  закладу шкільних новин, оголошень та іншої 

інформації, проведення радіопередач. Кількість міністрів повинна бути не менше двох та не 

більше чотирьох осіб. 

Стаття 64. Повноваженням Міністерства екології та охорони довкілля є діяльність у сфері 

чистоти та екології у закладі освіти та на його території. Кількість міністрів може бути не 

менше одного та не більше трьох.  

 

Розділ VI 

Положення про учнівське самоврядування 

Частина І   Прийняття Положення 

Стаття 65. Здобувачі освіти, що входять до складу учнівського самоврядування спеціалізованої 

школи №252 імені Василя Симоненка, приймають це Положення ⅔ позитивних голосів від їх 

загальної кількості, який надалі погоджується з адміністрацією закладу освіти та схвалюється 

педагогічною радою. Про прийняття Положення складається відповідний протокол. 

Стаття 66. Внесення змін до Положення про учнівське самоврядування  спеціалізованої школи  

№252 імені Василя Симоненка здійснюються так само, як і прийняття Положення. 

Стаття 67. Зміни, внесені до Положення, оформлюються окремим документом або 

Положенням у новій редакції. 

                                                                                         


