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В школі  налічується 15 класів, 

в яких навчається  287  учнів.

Діє добровільна організація учнівського 

самоврядування «Учнівська Рада»
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Учнівське самоврядування -

організація учнів навчального закладу, яка

забезпечує право і надає можливість у межах

Статуту здійснювати регулювання й

управління значною частиною громадських

справ, які належать до їхньої компетенції в

інтересах учнів навчального закладу
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Мета: 

формування в дітях почуття господаря школи, 

участь у вирішенні важливих справ шкільного життя, 

вміння співпрацювати на принципах партнерства, 

гласності, демократизму;

Завдання: 

Різносторонньо розвиватися, 

самовдосконалюватися, реалізовуватися на благо 

собі, ровесникам, школі, родині, Батьківщині та 

народові України;

Формувати почуття відповідальності, свідомого 

ставлення до участі у вирішенні важливих справ 

шкільного життя, оволодіти наукою управління.



Учасники процесу самоврядування
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Структура 

учнівського самоврядування



Гімн Учнівської Ради 

І. Наша школа – храм науки!

Дружно взявшись всі за руки,

Ми вчимося і зростаєм,

І нових вершин сягаєм!

Приспів

Для України виростаєм,

У кожну справу для добра,

Любов і теплоту вкладаєм

Щоб Україна розцвіла!

ІІ. Ми – завзяті, дружні, щирі,

Творчі, спритні і сміливі.

Всім нам добре разом вчитись,

Працювати й веселитись.

Приспів

ІІІ. Відкриті серцем і думками.

В житті шкільному разом з нами:

І дорослі, й малюки –

Всіх згуртуєм залюбки.
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Форма правління учнівського 

самоврядування

ПРЕЗЕДЕНТСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКА

Вибори президента школи і склад 

міністерств проводяться учнями 

таємним голосуванням
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Президент школи: 

Галів Оксана 

Ярославівна –
організатор 

шкільного та 

позашкільного 

життя учнів, 

неодноразовий 

переможець 

конкурсів, автор 

шкільних рубрик, 

президент районної 

школи лідерів 
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Учнівське самоврядування допомагає 

реалізувати творчі та лідерські 

здібності учнів
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Міністерство освіти

надає допомогу учням, яким складно у

навчанні, залучає учнів до участі в шкільних

та районних олімпіадах, в конкурсах,

інтелектуальних іграх
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Міністерство охорони 

здоров’я

залучає учнів до спортивних гуртків та секцій, до

участі у змаганнях, організовує активний

відпочинок школярів під час перерв,

консультується з медичною сестрою, веде

пропаганду здорового способу життя.
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Міністерство інформації

організовує виставки стіннівок та малюнків,

присвячених визначним календарним датам.
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Міністерство чистоти і 

порядку

надає допомогу у вихованні свідомої дисципліни,

дотриманні учнями Правил для учнів, організовує

чергування класних колективів по школі, виховує в

учнів бережливе ставлення до збереження шкільного

майна та довкілля.
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Міністерство внутрішніх 
справ

надає допомогу педагогічному колективу школи у

виконанні свідомої дисципліни, дотримання учнями

Правил для учнів, захищає права та гідність учнів.
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Міністерство Червоного 
хреста

допомагає одиноким людям, проводить доброчинні

заходи, благодійні ярмарки, акції милосердя.
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Міністерство фінансів

проводить збір коштів на виховні заходи, свята,

благодійну допомогу, звітує про стан каси на

засіданні ради.
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Міністерство культури і 
дозвілля

організовує проведення 

культурно-масових 

справ, шкільних і 

класних вечорів, свят, 

готує творчі виставки 

учнів.



Сторінками 

життя 

учнівського 

самоврядування

20



21

День учителя –

День учнівського самоврядування, 

де кожен одинадцятикласник проявляє свої 

лідерські якості та творчі здібності
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Учасники учнівського 

самоврядування беруть участь

у загальношкільних 

лінійках 

та заходах



Учнівське самоврядування 

організовує різноманітні акції 

доброти і милосердя
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Ярмарка-продаж солодощів по 

збору грошей для АТО
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Комісія доброти і милосердя проводить

акції «Милосердя», періодично відвідує

Вигодський будинок опіки з концертною

програмою
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Учнівський актив 

допомагає у проведенні 

виховних заходів. 

“Паняночка

Мізуняночка” –

традиційне шоу, що 

відбувається восени



27

Зустріч з поетом 

Ярославом Савчин
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Посвята в РІД 

традиційно на день 

Покрови
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Рейди по стану 

ведення 

щоденників, 

зошитів, а також 

профілактики 

шкідливих звичок 
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Агітбригада 

інформує про 

історію виникнення 

писемності та 

української мови
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Проведення 

спортивних змагань 

та днів здоров’я 
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•



Активна участь в учнівському 

самоврядуванні сприяє 

розвитку творчих здібностей 

учнів, проявляє їхню 

громадську позицію як патріота 

України, допомагає реалізувати 

лідерські якості 
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