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I.3azanwti nonoucerurua

1.1. V.{HiBcbKe caMoBp{AyBaHHs - rle cnoci6 sanyveHHf, a4o6ynauis ocsirz

.{o cr4creMarrurrrHoi y.racri y HaBqarbHo-Br4xoBHoMy upoqeci. cauoepxAyBaHHfl -
cauocrifiHa Ai.snrHicu y.triB, qKa ei46yeaerbes. 3a KoopArrHaqii silnoniAalruoro
rleaafofa.

, 1.2.MoAeJrb Y.rniscrxoi pa4u no6yAoBaHa 3a rIpI4KJIaAoM crpyKrypl4

3anopi:rroi vicrxoi pagu 3 Meroro coqianigaqii sao6yea.rin oceiru ra BHXoBaHH-x

aKrueHoi rpoMaA-sHcbKoi uosnllii yuacuraxie oceirHloro npoqecy .

l.3.BianoeiAHo Ao 3axony VrpaiHIa "llpo ocniry",

rpoMaAcbKe caMoBp.flAyBaHHr B sarnagi oceiru - qe rpaBo yuacnuxin ocsirHroro

rpoqecy rK 6e:nocepeAHbo, raK i uepee opraHl4rpoMaAcbKoro caMoBp{AyBaHH.u

KoJreKTr4Bno eupiruyBurkr rrr4TaHH.rr oprauisaqii ra sa6e3reqeHHt oceirHroro npouecy

B sar$raAi ocniru, 3axr4cry ixuix npaB ra inrepecir, opranisaqii Aossirrs ra
o3AopoBJreHH-f,, 6paru fracrb y rpoMaAcbKoMy saus.qi ra B ynpaeriuHi 3aKiIaAoM

oceiru y Mexax rIoBHoBa)KeHb, BrI3HarreHI4x 3aKoHoM Ta ycraHoBr{I4M}I AoKyMeHTaMI4

3aKnaAy ocsiru. Y.rHiecrKe caMoBp{AyBaHH-f, e oAniero s Sopvr fpoMaAcbKoro
caMoBprAyBaHHf B IuKOJrl.

1.4. llepelir urzraHb, rrlo H€ure)Karb Ao KoMnereHqii opraHin yrHincrxoro

caMoBpr.qyBaHH.rr Ta rroJroxeHH.rr y3fo.qxyrcTbc{ Ha saciAaHHi nelarori.Iuoi pa,{u

3aKJraAy oceirn.

1.5. I-{e llono)KeHH-s poapoSneHo ei4nosiAHo Ao Koucrrzryuii VxpaiHu, 3arony

Yxpainr.r dlpo ocniry>>, dlpo noBHy 3araJlbHy cepeAHlo ocniry>>, Craryry rilraHasii ra

npaBrrJr euyrp i uruboro rpyAoBofo po3rrop{AKy.

II. Mems il ssedannn VqHiecuxoi padu

2.1. Meroro Aisnrnocri V.{}iincrxoi pa4ra rirraHasii e npeAcraBHLIIIrBo ra

orpr4MaHHr peanrHoi Moxnueocri ilnfl Aiesoro BrInHBy Ha snauyui acrIeKTLI

SyuxuioHyBaHH{ 3aKJIaAy.

2.2. Y'ffiiscrKa para crpr{f,e rapuouifiHoMy po3BrlrKy oco6ucrocri yrnr,

$ opnayeaHHro y Hboro opraui:aropc bKI4x .sxocreft .



2.3. Головними завданнями Учнівської ради гімназії є: 

 сприяння виявленню громадської активності та ініціативи учасників 

освітнього процесу, їх участі в житті закладу освіти; 

 представництво та отримання реальної можливості для дієвого впливу 

на значущі аспекти функціонування закладу; 

 залучення  лідерів учнівського самоврядування до розробки 

важливих документів закладу освіти ,які визначають його освітню діяльність 

(«Правила поведінки під час освітнього процесу», «Правила внутрішнього 

розпорядку», Положення про академічну доброчесність, Медіа та контент 

планів та інше) 

 налагодження комунікацій між керівництвом закладу та всіма 

учасниками освітнього процесу;  

 підтримання ініціатив лідерів учнівського самоврядування задля 

сталого розвитку закладу освіти; 

 сприяння розвитку клубного руху гімназії; 

               захист прав та інтересів здобувачів освіти; 

               реалізація інтересів здобувачів освіти, підтримка їхніх 

здібностей, прав та свобод. 

              створення умов для самореалізації учнів. 

              налагодження контактів та реалізація спільних проектів, 

ініційованих лідерами учнівського самоврядування; 

 запобігання проявам булінгу; 

 ефективне функціонування шкільної служби Порозуміння 

 

2.4.  Учнівське самоврядування здійснюється на принципах: 

 пріоритету прав і свобод людини і громадянина; 

 добровільності « за ініціативою учасників освітнього процесу»; 

 верховенства права; 

 взаємної поваги та партнерства; 

 пріоритету узгоджувальних сторін; 

 пріоритету прозорості, відкритості та гласності; 

 пріоритету обов’язковості дотримання досягнутих 

домовленостей; 

 пріоритету взаємовідповідальності; 

 

ІІІ. Структура органів самоврядування гімназії та їх повноваження                        

3.1. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори або 

учнівська конференція. Виконавчий орган (департаменти) є підзвітним 

загальним зборам. Рішення органів учнівського самоврядування мають дорадчий 

характер. 



3.2. Вибори депутатів до Учнівської ради проходять по класах: 

 кандидати пропонують свою передвиборчу програму; 

 кандидати мають право додавати до голосів виборців бали 

активності за участь у справах гімназії, попередньо отримані від адміністрації;  

 в закритому голосуванні здобувачі освіти обирають більшістю 

голосів кандидатів від класу; 

 кандидати від класів ,в свою чергу також в закритому голосуванні 

обирають  секретаря Учнівської ради та інших членів виконавчого комітету а 

також призначаються Координатор служби Порозуміння. 

3.3. Головною посадовою особою Учнівської ради є голова учнівської 

ради. Він має заступників та секретаря Учнівської ради.  

3.4. Депутати інформують виборців свого класу з різних питань та 

входять до складу департаментів. До складу департаментів також можуть 

входити учні, які не є депутатами. 

3.5 Кожне засідання виконавчого органу 

учнівського самоврядування  фіксується протоколом, який підписується  

секретарем Учнівської ради.   Засідання Учнівської ради відбувається чотири 

(або 3 –  якщо голова залишається на посаді і непотрібні перевибори) рази на рік: 

- установче засідання (вересень); 

- засідання за підсумками першого семестру (грудень); 

- засідання за підсумками навчального року (травень). 

3.6. Організація  роботи департаментів ради покладається на голову 

департаменту.  Голова департаменту скликає і веде засідання, дає  доручення 

членам департаменту. У разі відсутності голови департаменту або неможливості 

ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює 

заступник  директора  департаменту  або секретар департаменту. 

Департаменти учнівської ради: 

1. департамент правового забезпечення; 

2. департамент економічного розвитку; 

3. департамент інфраструктури, благоустрою та екологічної безпеки; 

4. департамент охорони здоров’я; 

5. департамент культури; 

6. управління внутрішньої політики, преси та інформації; 

7. Служба Порозуміння. 



 
 

 

3.7 Функціонал департаментів 

 

Департамент правового забезпечення 

- Чергування (згідно Положення) 

- контроль відповідності часу на годинниках 

( своєчасне сповіщення працівників гімназії)  

- контроль актуальності оголошень  

- оновлення стендів 

- фотофіксація пошкодженого майна гімназії (повідомлення чергового 

заступника директора) 

- складання списків іменинників та подання для привітання; 

- фотофіксація змін у розкладі та розміщення на сторінках у соціальних мережах 

гімназії; 

- шкільна служба знахідок; 

- співпраця зі шкільною бібліотекою; 



Департамент економічного розвитку 

-Анонсування соціальних акцій (складання оголошення про акцію та розміщення 

на сторінках у соціальних мережах) 

- пошук в інтернет-ресурсах громадських організація та прихістків для тварин 

щодо передачі зібраних речей, передача даних соціальному педагогу для 

подальшої домовленості та успішної реалізації умов акції; 

- роз’яснення умов та актуальності акції учням, 

 - підведення підсумків, 

-подання списків на  нагородження; 

-участь в організації збору  макулатури –підрахунок зібраних кілограмів, 

визначення  переможців серед класів та лідерів збору за кількістю кілограмів, 

підготовка проекту рішення щодо витрат зібраних коштів. 

Департамент інфраструктури ,благоустрою та екологічної безпеки 

- Допомога в створенні фотоматеріалів для щорічних рейтингових 

конкурсів; 

- Контроль температурного режиму; 

- допомога в підготовці до участі у міських та районних заходах тощо. 

- Контроль наявності ламп у робочому стані та вчасне сповіщення 

заступника директора з АГЧ. 

- «Весняна толока» на шкільному подвір’ї; 

 

Департамент охорони здоров’я 

- допомога в організації та проведенні заходів з фізичної культури та підведення 

підсумків; 

 -підготовка та проведення виступів  

-агітбригади  з правил дорожнього руху, з пожежної безпеки, з профілактики 

здорового способу життя –  

- Проведення інформаційної роботи щодо запобіганню палінню та заборону 

тютюновмісних виробів, систем нагріву тютюну та електронних сигарет. 

Департамент культури 

- Допомога в організації та проведення концертів, шкільних свят,  змагань,  

конкурсів – визначення теми заходу, написання сценарію, визначення 

необхідності реквізиту свята, фотозона, репетиції, підготовка апаратури, 

реклама події, нагородження; 

 

 



Управління внутрішньої політики ,преси та інформації 

- створення контенту для соціальних мереж; 

- технічний супровід радіо ефірів; 

- фото супровід всіх шкільних заходів; 

- висвітлення на сторінках соціальних мереж всіх шкільних подій  

Служба порозуміння 

Попередження проявів насильства в закладах освіти допомагає медіація 

однолітків та відновні практики через запровадження діяльності Служби 

порозуміння. 

-Розв’язання  конфліктів та непорозумінь між учнями, учнями та педагогами за 

участю практичного психолога ,заступника директора з виховної роботи 

,медіаторів служби.  

- складання договору примирення. 

- підготовка профілактичних заходів, челенджей та постів у соціальних мережах 

щодо протидії булінгу; 

- при виявленні випадків булінгу своєчасне сповіщення працівників гімназії. 

 

IV. Правовий статус Учнівської ради гімназії 

4.1. Учнівська рада гімназії починає свою діяльність з моменту 

затвердження директором цього Положення.  

4.2. Учнівська рада гімназії для виконання покладених на неї завдань має 

право: 

- розповсюджувати серед учнів інформацію про цілі та мету 

діяльності Учнівської ради гімназії; 

- організовувати лекції, доповіді, бесіди та консультації з кола 

питань, що випливають з мети та завдань діяльності ради; 

- одержувати від адміністрації інформацію, необхідну для реалізації 

своїх цілей та завдань; 

- здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності 

шкільної ради та не заборонені Статутом гімназії; 

- утворювати в разі потреби тимчасові та постійні комісії, залучати в 

установленому порядку до роботи в них активістів учнівського самоврядування, 

посадових осіб гімназії; 

- зняти з посади голови шкільної ради (в разі невиконання ним своїх 

обов’язків та при порушенні законів гімназії) шляхом голосування; 



- проводити наукові конференції, семінари, наради з питань, що 

належать до її компетенції тощо. 

4.3. Учнівська рада зобов’язана інформувати про свою діяльність 

адміністрацію, педагога-організатора, вчителів, класних керівників, учнів 

гімназії. 

4.4. Голова Учнівської ради обирається строком на 2 роки учнями 5-11 

класів за участю адміністрації та педагогічного колективу на основі загального 

вільного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Обов’язки 

мера (відповідно до п.4.4. Статуту гімназії): 

- дотримання Статуту гімназії, правил поведінки учнів; 

- ведення засідань і конференцій Шкільної ради; 

-  розгляд  Учнівською радою питань, які хвилюють учнів гімназії, 

звітів директорів департаментів та оприлюднення мониторингів  ; 

- співпраця зі всіма учасниками освітнього процесу; 

- виконання функції зв’язку між учнями та  адміністрацією гімназії, 

вчителями та батьківським комітетом; 

- відповідальність та ініціативність при введенні змін, які 

покращують навчання та дозвілля учнів; 

- координування діяльності всіх комісій; 

- внесення змін та доповнень в положення про  учнівське 

самоврядування. 

4.6. Голова Учнівської ради є гарантом прав учнів гімназії та має право: 

- призначати Голів департаментів, координувати й спрямовувати їх 

роботу; 

- співпрацювати з адміністрацією гімназії; 

- анулювати рішення Ради та наполягати на його перегляді. Рішення 

Голови учнівської ради може призупинити роботу Ради чи скасувати його; 

- Голова учнівської ради поводить себе толерантно, суворо 

дотримується норм культури спілкування. 

4.7. Заступниками голови учнівської ради становиться учені, який за 

результатами виборів набрали менш голосів та здобули друге  та третє місця.  Він 

зобов’язаний: 

- планувати засідання та конференції Учнівської ради;  

- затверджувати план засідання у заступника директора з виховної 

роботи; 

- вести засідання в разі відсутності голови учнівської ради та 

виконувати його зобов’язання; 

- проявляти активність, творчий підхід та відповідальне ставлення до 

творчої праці; 

- з повагою ставитися до особистої позиції інших учнів; 



- бути взірцем поведінки в гімназії та за її межами; 

- оперативно, якісно й об’єктивно розв’язувати питання, які входять 

до їх компетенції, регулярно інформувати учнівський колектив про власну 

діяльність, виконувати їх прохання, захищати інтереси учнів. 

4.8. Секретар учнівської ради  обирається з учнів 7-11 класів. Секретар 

Учнівської ради відповідає: 

- за оголошення про чергове засідання; 

- веде протоколи засідань Учнівської ради; 

- готує інформацію для газети та стенда учнівського самоврядування 

про остаточні рішення на засіданнях; 

- допомагає у підготовці до засідань. 

4.9. Права та обов’язки членів учнівського самоврядування, членів 

департаментів: 

- член Учнівської ради може бути введений до складу УР  за поданням 

любого члену УР та/або представником педагогічного колективу, має право 

одного голосу на засіданні, розгляду свого питання на засіданні Ради; 

- член Учнівської ради зобов’язаний брати участь у засіданнях, 

дотримуватися регламенту Ради, дотримуватися цього Положення та Уставу 

гімназії. У разі відсутності на засіданнях члена учнівського самоврядування 

тричі без поважної причини, йому виноситься догана. Строк повноважень Ради 

– 24 місяці.  

У випадку грубого порушення цього положення членами учнівського 

самоврядування, буде вжито суворих заходів, індивідуальних в кожному 

випадку, які будуть залежати від рішення Ради учнівського самоврядування та 

адміністрації гімназії. 

V.Порядок чергування учнів на перервах . (згідно Положення) 

           5.1 Метою чергування є виховання громадянської позиції, свідомого 

ставлення до оточуючого  простору, створення безпечного середовища, розвиток 

навичок культури поведінки і комунікації, самостійності, відповідальності та 

ініціативності. Також важливим завданням чергування є попередження 

виникнення ситуацій булінгу та насильства в шкільному середовищі. 

       Чергують паралельно два класи в такій послідовності:  

5 +8 кл., 

6+9 кл., 

7+10 кл. на протязі тиждня. 

       - за тиждень чергування клас впроваджує одну із власних ініціатив та проводить 

її 1-2 рази на тиждень : 

˙музичні перерви; 



˙рухливі ігри; 

˙флеш-моб; 

˙танцювальні перерви; 

˙відеопокази. 

-учні гімназії не прибирають сміття чи приміщення, це входить в обов’язки  

технічного персоналу.  

5.2.Завдання, що виконують чергові : 

- огляд своєї локації з метою виявлення загублених речей; 

- довідкова допомога учням та батькам; 

- повідомлення вчителю про ситуацію, що потребує втручання медсестри, 

адміністратора, класного керівника, психолога; 

- полив кімнатних рослин  у коридорах  у рамках проекту «Зелена планета» 

(згідно Закону України «Про освіту» ст.53 п.3 здобувачі освіти зобов’язані 

«відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля»). 

 

VI. Порядок внесення змін в Положення про учнівське                                     

самоврядування гімназії. 

5.3. Зміни та доповнення в Положення про учнівське самоврядування 

вносяться Учнівською радою шляхом голосування на засіданні Ради. 
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