
ПОЛОЖЕННЯ 

про учнівське самоврядування загальноосвітньої школи № 22 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Шкільна президентсько-парламентська Республіка «Дивосвіт» (далі Республіка 

«Дивосвіт») є виконавчим органом шкільного самоврядування, який виконує функції 

з питань, які стосуються діяльності класних колективів, сприяння розвитку соціальної 

компетентності кожного учня, організації дозвілля та оздоровлення школярів.Повна 

назва організації – Шкільна президентсько-парламентська республіка «Дивосвіт», 

скорочена назва Республіка «Дивосвіт». 

2. У своїй діяльності Республіка «Дивосвіт» взаємодіє з педагогічним колективом 

середньої загальноосвітньої школи № 22,а також керується Конституцією України, 

Законами України, Положеннями про діяльність учнівського самоврядування школи, 

планами роботи Міністерств та правилами внутрішнього розпорядку школи. 

3. Республіка «Дивосвіт» середньої загальноосвітньої школи № 22 не володіє 

правами юридичної особи. 

4. Республіка «Дивосвіт» – добровільне об’єднання учнів 1-4 класів СЗШ № 22, 

що працюють за 5 напрямками (роботи кожного напрямку реалізує міністерство) 

5. Республіка «Дивосвіт» існує на принципах демократії, загального 

оприлюднення, творчого підходу до вирішення питань внутрішкільного життя. 

6. Організація діє на засадах рівноправності усіх її членів, самоврядування, 

законності та гласності. 

7. Організація здійснює свою діяльність на території м. Кам’янське 

8. Юридична адреса організації: Дніпропетровська обл.,  м.Кам’янське, 

вул.Глаголєва, 21 

  

2. ЗАВДАННЯ I ЗМIСТ РОБОТИ РЕСПУБЛІКИ «СУЗІР’Я» 

1. Основне завдання Республіки «Дивосвіт» всебiчно сприяти керiвництву школи, 

педагогiчному колективу. Учнівське самоврядування школи бере активну участь в 

органiзацiї трудового виховання, позаурочної виховної роботи, розвитку 

самообслуговування i виробленнi в учнiв бережливого ставлення до 

шкiльноївласностi, у вихованні свiдомоїдисциплiни i культури поведінки школярiв. 

2.Учнівська Республіка «Дивосвіт» активно взаємодіє та співпрацює з 

Республікою старшої школи «Сузір’я»(5-11 клас), підтримує та впроваджує іх ідеї в 

молодшій школі.  



3. Учнівське самоврядування школи органiзовує самообслуговування: 

прибирання класiв, кабiнетiв та інших примiщень школи, впорядкування шкiльної 

території, забезпечує участь школярiв у ремонтi, пiдручникiв та інших посiбникiв. 

4. Учнівське самоврядування школи сприяє вихованню свiдомоїдисциплiни i 

культури поведінки учнiв у школi i поза нею, виконання всiма школярами Правил 

для учнiв, Правил внутрiшнього розпорядку школи, контролює зовнiшнiй вигляд 

учнiв, організовує вiдпочинок школярів пiд час перерв. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ РЕСПУБЛІКИ «ДИВОСВІТ» 

1. Члени Республіки «Дивосвіт» обираються на один рік за власним бажанням з 

правом подовження повноважень. 

2.  Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і 

затверджують на учнівській конференції учнівський колектив шляхом відкритого 

голосування. Педагогічний колектив та адміністрація школи можуть вносити свої 

рекомендації. 

3.Форми діяльності міністерств, клубів, учнівських об’єднань, малих ініціативних 

груп визначаються на засіданнях Республіки «Дивосвіт». 

4.До складу активу Республіки «Дивосвіт»  входять: Президент Парламенту, 

заступник президента, голови та заступники 5 міністерств: Міністерство інформації,  

Міністерство навчання та дисципліни, Міністерство дозвілля, Міністерство спорту, 

Міністерство Добрих справ. 

  

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕСПУБЛІКИ «ДИВОСВІТ» 

1. Члени Республіки «Дивосвіт»  мають право: 

 брати участь у розробленні та вдосконаленні локальних актів школи, що 

стосуються інтересів учнів; 

 брати участь у розробленні та реалізації системи заохочень учнів за досягнення в 

різних сферах навчальної та позакласної діяльності, зокрема таких, які беруть 

активну участь у діяльності  парламенту школи та суспільному житті школи; 

 розглядати заяви та скарги учнів школи; 

 отримувати в установленому порядку від адміністрації школи необхідну для 

діяльності парламенту школи інформацію; 

 брати безпосередню участь у плануванні, підготовці, проведенні й аналізі 

позакласних заходів школи; 

 брати участь у роботі рад ( комітетів,секторів тощо), що створюються у школі.   



 обирати і бути обраними у виборні органи та на посади органів учнівського 

самоврядування; 

 дотримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органів 

учнівського самоврядування від виборних осіб; 

 рівних прав та можливостей у роботі органів учнівського самоврядування. 

2. Члени Республіки «Дивосвіт»  зобов’язані: 

 проводити роботу, спрямовану на підвищення свідомості учнів та вимогливості 

до рівня своїх знань, виховання дбайливого ставлення до майна школи, 

зміцнення навчальної дисципліни, підвищення громадянської самосвідомості 

учнів і відповідальності; 

 своєчасно в установленому порядку розглядати всі заяви та звернення учнів, що 

надходять до Парламенту школи; 

 сприяти поліпшенню умов навчання та позакласної діяльності учнів; 

 представляти та захищати інтереси учнів перед адміністрацією навчального 

закладу, місцевими органами влади, громадськими об’єднаннями ,іншими 

організаціями та установами; 

 інформувати адміністрацію навчального закладу про свою діяльність. 

 збиратися на засідання кожної неділі для обговорення важливих питань у роботі 

Республіки «Сузір’я». Присутні: Президент, 1 віце-прем’єр (від 9-11 класу), спікер 

(від 5-8 класу) , голови та заступники 5 міністерств: Міністерство інформації,  

Міністерство навчання та дисципліни, Міністерство дозвілля, Міністерство 

спорту, здоров’я та туризму, Міністерство Добрих справ. 

   

5.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Права, свободи учнів та вчителів, закріплені цим Положенням, не є 

вичерпними. 

 


