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УВАГА! ГОТУЄМОСЬ ДО ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА ШКІЛЬНОГО 
УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 19-20 ТРАВНЯ 2016.  

Школа – маленька держава-республіка. Її громадяни – учні, батьки, вчителі, а отже, за визначенням, 

вони є рівними в своїх правах. Батьки та вчителі – дорослі. Вони добре знають, чи мають знати свої 

права, навіть вміють їх захищати. Учні – неповнолітні. Значна частина з них своїх прав не знає, не вміє 

їх захистити.  

Для того, щоб учні моглити брати активну участь у житті своєї школи організовується учнівське 

самоврядування.   

Яка мета самоврядування учнів у навчальному закладі? 
- надати можливість учням самостійно організувати шкільне життя, зробити позакласне життя 

цікавим, а навчання – більш ефективним; 

- навчитися жити за принципами та законами демократії; 

- підготуватися до майбутнього суспільного громадянського життя дієздатного дорослого 

громадянина. 
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   НОВИНИ 

Положення про вибори президента та членів шкільного парламенту 

І. Загальні засади 
1. Вибори президента учнівського парламенту проводяться за принципом виборчого права при таємному 

голосуванні. 

2. Вибори президента є рівними: кожен учень має право голосу. 

3. Голосування є таємним. 

4. Президент обирається строком на 1 рік. 

5. Президентом стає той кандидат, який набрав більшість голосів. 

Кандидат, який посів друге місце під час виборів, стає віце-президентом учнівського парламенту. 

6.Президент починає виконувати обов'язки наступного дня після оголошення результатів. 

ІІ Організація та проведення виборів 

7. Створення виборчої комісії: 
            Складання списків виборців. 

            Установлення форми виборчого бюлетеня. 

            Проведення реєстрації кандидатів у Президенти. 

            Установлення результатів виборів та їх оголошення. 

ІІІ Передвиборча програма 

8. Кандидати в президенти мають право вести передвиборчу агітацію: 
            випуск газети з власним фото (гаслом); 

            написання передвиборчої програми; 

            інші агітаційні заходи; 

9. Під час передвиборчої програми кандидат має право на: 

 

 розповсюдження передвиборчих програм, газет з власним фото 

             в позаурочний час і під час перерв; 

виступ кандидатів на загальношкільній лінійці  04.05.2016 в актовій залі.  

 

 10. Оголошення про результати виборів президента відбувається на святі «Сходинки  до   Олімпу». 
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Готуємось до виборів Президента  шкільного 

учнівського парламенту, 

                                           які відбудуться 20 травня 2016 

Положення про учнівську виборчу комісію 

        Кожен кандидат на посаду президента має зареєструватися до  

виборчої комісії до 30. 03. 2016, написати передвиборчу програму та 

провести інші агітаційні заходи: листівки, плакати. 04.05 – виступити на 

загальношкільній лінійці. У день виборів учні школи  отримують виборчі 

бюлетені, де ставлять відмітки за  одного з кандидатів. 

Голоси підраховуються членами виборчої комісії у присутності спостерігачів кандидатів на 

посаду президента школи. Голова учнівської виборчої комісії оголошує підсумки виборів. 

Президент приступає до своїх обов'язків до своїх обов'язків наступного дня після оголошення 

результатів виборів. 

 Вибори Президента 
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          Президент 

-  Президент учнівського самоврядування є головою учнівського колективу і виступає від його 

імені. 

-  Президент обирається учнями на основі рівного та прямого виборчого права при таємному го-

лосуванні. 

-  Президентом може бути учень, якому виповнилось 14 років, який має добрі результати в на-

вчанні та є активним учасником шкільних справ 

Президент: 

Виносить питання на розгляд старостату; 

Скликає чергові засідання шкільного парламенту; 

Координує діяльність парламентських комісій; 

Має право "вето" щодо рішень парламенту. 

Повноваження президента припиняються в разі: відставки, закінчення школи. 

 

Герб Шкільного учнівського парламенту НВК №12 м. Рівного 

          Основу герба складає блакитне тло, що символізує собою ми-

рне небо. З боків зображено лавровий вінець, що символізує пере-

могу, а його колір (зелений) – юність та перспективність. В основі 

герба зображені елементи, що відображають наявні комісії у струк-

турі ШУП. А саме комісія милосердя, дозвілля, дисципліни та по-

рядку, інформаційна комісія та комісія по роботі з молодшими шко-

лярами. Окрім того, герб містить у собі елементи, що зображують 

приналежність до навчального закладу та міста, у якому останній 

функціонує. Герб шкільного учнівського парламенту НВК №12 міс-

тить національний символ у вигляді стрічки кольорів прапора Укра-

їни та підпис назви органу самоврядування. 

 Герб учнівського самоврядування 


