
Учнівське самоврядування 
 

     Учнівське самоврядування у школі існує  вже багато років. У його 

основу було покладено волевиявлення старшокласників. 

     Дійове, реальне, ефективне - воно забезпечує діловий ритм життя учнів, 

створює умови для розкриття їхнього творчого потенціалу. Основним 

законом для нинішнього та майбутнього покоління слугує Статут, який 

визнали учні 1-11 класів. 

    Фундаментом самоврядування є класні колективи, які делегують 

чотирьох представників класу до виконавчого органу — Учнівського 

комітету. 

    Обираються вони на період навчального року і, як свідчить досвід, - це 

авторитетні, з пристойним рівнем успішності та позаурочною активністю 

учні.У комітеті представники об'єднуються у міністерства за напрямками 

роботи. Їх у нас 8. 

    На перших засіданнях обираються міністри, які проводять подальші 

засідання, відповідають за роботу міністерства відповідно зі Статутом.  

     За кожним міністерством  закріплені радники (заступники директора,  

вчителі  вищої категорії, соціальний педагог, психолог, педагог – 

організатор, бібліотекар…). Лідери учнівського самоврядування плідно 

співпрацюють із старостатом школи. 

     Засідання Шкільної республіки «Лідер» проводиться 1 раз на місяць. 

Робота з міністерствами    -  1 раз на місяць. 

Робота із старостатом школи  - 1 раз на тиждень (середа). 

Робота з лідерами 5-7 класів - 1 раз на місяць. 

Робота з молодшими школярами - 1 раз на тиждень (четвер). 

      Без допомоги, турботи і підтримки дорослих неможлива організація 

дієвого самоврядування. Тому у школі працює «трикутник»: « Президент 

— адміністрація — батьківський комітет». 

       Законодавчим органом влади у школі виступає Правління шкільної 

республіки «Лідер». До його складу входять міністерства  на чолі з 

лідером школи - Президентом. 

      Правління обирає секретаря, а Президент свого заступника (спікера). 

Обирається Президент на розширеному засіданні та шляхом виборів.  

     Учнівське самоврядування - це співпраця вчителів, учнів та батьків. 

     Найвищім органом самоврядування учнів Шкільної республіки «Лідер» 

є загальношкільна Конференція учнів, яка скликається раз на рік, де 

присутні лідери учнівського самоврядування, вчителі та батьки.  

Постійно відбуваються вибори до учнівського самоврядування та 

загальношкільна учнівська конференція, на якій обирається і 

затверджується Президент школи.  



      

Згідно Статуту Шкільної республіки «Лідер»: 

         Шкільну республіку «Лідер» КУ Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №25 очолює Президент учнівського самоврядування і 

обирається на 2 роки. 

  Президенту підпорядковуються  секретар, прем'єр - міністр,  

міністри. 

Президенту учнівського самоврядування підпорядковується 

старостат школи.  

До складу учнівського самоврядування входить 8 міністерств: 

Міністерство освіти та науки  займається допомогою за 

контролем  навчання учнів, проведенням конкурсів, турнірів, олімпіад; 

пропагандує досягнення школярів у навчанні; бере активну участь у 

формуванні внутрішньої потреби кожного до постійного поповнення 

знань;організовує групи взаємодопомоги в навчанні і роботу 

консультантів за предметами;  вивчає нахили та здібності учнів, 

проводить анкетування та вивчення пропозицій учнів щодо шкільного 
життя, співпрацює з бібліотекою.  

 Організацією змістовного дозвілля дітей та молоді з урахуванням 

їхніх інтересів на основі ініціативи та самодіяльності, організовує 

роботу гуртків та культурно - масове дозвілля школярів, координує 

роботу дитячої організації «Козачата»  Міністерство культури та 

відпочинку.  

Міністерство праці займається підготовкою школярів до 

господарсько-трудової діяльності, відповідає за чистоту школи та її 

території ,залучення учнів до трудової діяльності, формування творчої 
працелюбної особистості.  

Міністерство внутрішніх справ займається допомогою у  

контролі за відвідуванням уроків, шкільної форми, організацією 

діяльності учнівських об’єднань, захистом прав та інтересів учнів, 

відповідає за чергування по школі, веде пропаганду здорового способу 
життя, організує всі види суспільно корисної діяльності.  



        Міністр охорони здоров’я та спорту  займається залученням 

дітей, підлітків до участі у спортивних секціях, організацією спортивних 

заходів, відповідає за спортивно - масову та оздоровчу роботу, аналізує 
роботу спортивних секцій. 

Міністр інформації – працює над організацією інформаційно-

просвітницької роботи серед учнів через шкільну пресу, створює 
мультимедійні презентації, фото та відео звіти.. 

Міністерство милосердя здійснює соціальний захист і організовує 

допомогу учням з неблагополучних сімей, піклується про молодших 

школярів, про ветеранів, займається проведенням доброчинних заходів. 

Міністерство фінансів слідкує за обігом шкільної грошової одиниці 

«Смайлів», розробляє документи та бізнес-план.  

       01.10.2018р  відбулися  вибори президента учнівського самоврядування 

до Шкільної республіки «Лідер». 

      Кандидатами на пост президента були Нехаєнко Софія (9-В), 

 Сагайдак Аліна(9-А), Воскобойник Марія (9-А).  

     У голосуванні прийняли участь 579 учнів 5-11 класів. 

За результатами голосування: Нехаєнко Софія (9-В) -272, 

Сагайдак Аліна (9-А) – 153, Воскобойник Марія (9-А) -153. 

     Президентом Шкільної республіки «Лідер» стала Нехаєнко Софія (9-В). 

Прем'єр - міністр - Сагайдак Аліна (9-А). 

Секретар –Коломієць Дар'я (9-В). 

Міністр освіти і науки – Буряс Василь (9-В). 

Міністр милосердя - Лисянський Павло (9-Б). 

Міністр праці - Бондаренко Діана (9-В). 

Міністр внутрішніх справ «Дисципліни і порядку» - Євтушенко Анастасія 

Міністр культури і відпочинку – Новгородська Альона (9-А). 

Міністр інформації – Колесніченко Софія (9-В). 

Міністр здоров'я та спорту – Желуденко Єлізавета (9-В). 

Міністр фінансів – Кальченко Анжела (9-А). 

     Також, у жовтні був проведений День учнівського самоврядування, де 

лідери учнівського самоврядування мали змогу провести уроки та  

проявити свої лідерські якості. 

    Учнівське самоврядування працює за окремим шкільним планом та  

планом проведення занять у Палаці дітей та юнацтва (МОСТ). 

    

 

 



У вересні 2019 р. на засіданні учнівського самоврядування відбулися 

перевибори міністрів Шкільної республіки «Лідер». 

           Президентом Шкільної республіки «Лідер» є  Нехаєнко Софія 

(10-Б). 

Прем'єр - міністр -  Желуденко Єлізавета (10-Б).  

Секретар – Коломієць Дар'я (10-Б).. 

Міністр освіти і науки – Буряс Василь (10-Б). 

Міністр милосердя – Гусєва Софія  (9-Б). 

Міністр праці - Бондаренко Діана (10-Б). 

Міністр внутрішніх справ «Дисципліни і порядку» -  

Євтушенко Анастасія (10-Б) 

Міністр культури і відпочинку – Шабанова Анастасія (8-В) . 

Міністр інформації – Колесніченко Софія (10-Б) . 

Міністр здоров'я та спорту – Іщенко Ярина(10-А). 

Міністр фінансів – Кальченко Анжела (10-А). 

 
 


