
Завдання, що вирішує учнівське 

самоврядування 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів. 

2. Формує особистість з глибоко усвідомленою 

громадянською позицією. 

3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів 

шляхом їх залучення до усвідомленої і 

систематичної участі у вирішенні важливих 

питань життя класу та закладу. 

4. Формує ініціативну, здатну приймати 

нестандартні рішення особистість. 

5. Забезпечує захист прав та інтересів учнів. 

6. Створює широке поле можливотей для 

самореалізації школярів у конкретних справах. 

7. Виховує почуття власної гідності, вчить 

досягати індивідуальної та суспільної мети. 

8. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки. 

9. Прищеплює повагу до традицій закладу освіт 

10. Організовує дозвілля учнів у закладі освіти; 

11. Пропагує здоровий спосіб життя; 

12. Налагоджує та зміцнює зв’язки з іншими 

закладами освіти України. 



 

 

Кожен, хто навчається в закладі, має право: 

-діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою 

думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи 

інших; 

-за образу його честі і гідності подати заяву в суд 

честі; 

-подати свою пропозицію, вимогу голові Учнівської 

громади закладу; 

-висувати кандидатуру, а також самовисуватися і 

бути обраним в будь-який орган закладу; 

-брати участь в будь-яких сферах шкільного 

життя, ініціювати будь-які форми цього життя 

(клуби, гуртки.);  

-вибирати профіль навчання, факультативи і 

додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії; 

-не з'явитися на урок тільки за домовленістю з 

учителем і за згодою з вихователем в 

встановленому порядку; 

-достроково здати програму за навчальний рік і 

перейти в наступний клас; 

- вимагати, щоб урок закінчувався відразу після 

дзвінка на перерву; 

 

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.  

 

Учнівське самоврядування не є формальним 

органом шкільного життя. Це можливість 

навчитися жити і працювати за законами 

демократичного суспільства. Діяльність 

шкільної ради самоврядування різноманітна і 

насичена. У центрі уваги – різноманітні заходи: 

 навчання лідерів, 

 шефство над учнями початкових класів; 

 благодійні  ярмарки; 

 предметні тижні; 

 дні учнівського самоврядування; 

 акції «Серце до серця», «Подаруй надію», 

«Просто так!», «Живи, книго!»; 

 спортивні змагання, турніри; 

 виховні години; 

 анкетування; 

 загальношкільні свята, вечори розваг; 

 чергування по закладу; 

 свята, конкурси, ігротеки. 


