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Виражаючи суверенну волю учнів, їх батьків та педагогічного колективу 

школи, дбаючи про дотримання прав та свобод дитини, про її всебічний 

розвиток, прагнучи до демократизації освітнього середовища, спираючись на 

традиції самоврядування в українському суспільстві, керуючись нормами 

Конституції України, Законів України, Конвенції ООН Про права дитини та 

інших міжнародно-правових актів, ратифікованих Державою Україна, 

Учнівський Парламент приймає цю Конституцію – Основний Закон 

Учнівського самоврядування Загальноосвітньої Школи №6 м.Чорноморськ 

Р О З Д І Л І. 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

Стаття 1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 (далі - Школа) є закладом 

середньої освіти, в якому відносини між учнями, адміністрацією, батьками, 

педагогічними та технічними працівниками будуються на основі Конституції 

та законів України, міжнародно-правових актів, ратифікованих Державою 

Україна, а також на основі Статуту та Конституції Школи і базуються на 

взаємній відповідальності, демократичності та толерантності. 

Стаття 2. Школа є простором життя дитини. Дитина, її життя і здоров’я, 

честь, гідність та недоторканість визначаються найвищою цінністю. 

Стаття 3. Школа є республікою, в якій проголошується єдине шкільне 

громадянство. Громадянин – учень школи. Дія Конституції поширюється на 

всіх громадян Школи. 

Стаття 4. Влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу 

та правозахисну органами шкільного самоврядування. Правозахисна влада 

здійснюється за окремим Положенням про шкільне Право. 

Стаття 5. Шкільними символами є Гімн, Герб, Прапор, які визначаються 

спеціальним  Положенням «Про шкільну символіку». 

Стаття 6. У Школі визнається і діє принцип верховенства права та 

гарантовані рівні права усім громадянам. Школа гарантує свободу діяльності, 

не забороненої Конституцією і законами України, а також цією 

Конституцією та іншими внутрішніми нормативними актами Школи. 
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Р О З Д І Л IІ 

ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

ГРОМАДЯН ШКОЛИ 

Стаття 7. Права і свободи громадян Школи, закріплені цією Конституцією, не 

є вичерпними. 

Стаття 8. Кожен громадянин Школи має право на вільний розвиток своєї 

особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.  

Стаття 9. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути 

підданий булінгу, жорстокому, або такому, що принижує його гідність, 

поводженню. 

Стаття 10. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, якщо тільки вони не завдають 

моральної чи матеріальної шкоди іншим особам. 

Стаття 11. Громадяни Школи мають право брати участь у роботі шкільного 

самоврядування, вільно обирати і бути обраними до керівніх органів 

шкільного самоврядування. 

Стаття 12. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Особиста 

власність громадян школи є недоторканою. 

Стаття 13. Кожен учень школи має право на здобуття освіти. Повна загальна 

середня освіта є обов'язковою. 

Стаття 14. Кожен учень має право обирати, відвідувати мистецькі, творчі 

гуртки, студії за інтересами – на свій вибір, а також ініціювати їх створення в 

Школі. 

Стаття 15. Кожен громадянин школи має право на безпечні і нешкідливі 

умови навчання, на користування навчально-виробничою, науковою, 

матеріально-технічною, культурно-спортивною базою школи. 

Стаття 16. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. 

Стаття 17. Кожен громадянин Школи зобов'язаний неухильно дотримуватися 

Конституції та законів України, цієї Конституції, шкільного Статуту, не 

посягати на права і свободи, честь і гідність інших громадян. 
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Стаття 18. Кожен громадянин Школи зобов'язаний не заподіювати шкоди 

матеріально-технічній базі Школи, відшкодовувати завдані ним збитки. 

Стаття 19. Учні можуть дотримуватись шкільного дрескоду. 

Р О З Д І Л IІI 

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ 

Стаття 20. Волевиявлення громадян Школи здійснюється через вибори, 

Референдум та інші форми безпосередньої демократії. 

Стаття 21. Громадяни Школи обирають Президента Школи та представників 

органів шкільного самоврядування. 

Стаття 22. Вибори Президента Школи є вільними і відбуваються на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування 

учнями 5-11 класів включно. 

Стаття 23. Вибори депутатів Учнівського Парламенту є вільними і 

відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом відкритого голосування членів класних колективів 5-11 класів. 

Стаття 24. З метою забезпечення виборчого процесу Учнівський Парламент 

за поданням Президента Школи призначає Голову Шкільної виборчої комісії, 

який виносить на затвердження Учнівського Парламенту персональний склад 

Шкільної Виборчої комісії. Процедура формування та діяльності Шкільної 

Виборчої комісії, організації та проведення виборів Президента Школи 

визначається окремим Положенням. 

Стаття 25. Загальношкільний референдум призначається Учнівським 

Парламентом або Президентом Школи відповідно до їхніх повноважень, 

встановлених цією Конституцією. 

Стаття 26. Загальношкільний Референдум існує для з’ясування думки 

громадян з приводу важливих питань функціонування Школи. Рішення 

Референдуму не мають прямої дії. Рішення Референдуму підлягають 

обов’язковому розгляду Радою Школи в двотижневий термін від дати 

встановлення його результатів. 

Стаття 27. Процедура проведення Референдуму та коло питань, щодо яких 

допускається його проведення, визначаються окремим Положенням. 
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РОЗДІЛ IV 

УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

Стаття 28. Учнівський Парламент є вищим представницьким органом 

учнівського самоврядування. В системі учнівського самоврядування на 

Учнівський Парламент покладаються функції Законодавчого органу, що 

створює нормативну базу діяльності учнів та їх взаємодії з іншими 

громадянами школи, та діє за Регламентом Учнівського Парламенту. 

Стаття 29. Діяльність Учнівського Парламенту сприяє розвитку елементів 

громадянського суспільства в школі, підвищенню правової культури учнів, 

формування у них громадянської позиції, розвитку громадської активності та 

виявлення лідерів учнівського колективу. 

Стаття 30. Формування Учнівського Парламенту: 

- Учнівський Парламент формується з 2 представників від кожного класного 

колективу 5-11 класів шляхом класних виборів. 

- Чергові вибори депутатів Учнівського Парламенту проводяться один раз на 

рік в першу декаду вересня. 

- Строк повноважень Учнівського Парламенту становить один рік. 

- Класні колективи мають право відкликати свого депутата до закінчення 

терміну повноважень, якщо він не виправдав довіри виборців, і обрати 

нового депутата. 

Стаття 31. Повноваження депутата Учнівського Парламенту припиняються 

достроково у разі: 

- складення повноважень за його особистою заявою; 

- прийняття класним колективом, що його обрав, рішення про відкликання 

депутата. 

Стаття 32. Учнівський Парламент збирається на перше засідання не пізніше 

ніж на десятий день після офіційного оголошення результатів виборів 

Президента. 

Стаття 33. Чергові засідання Учнівського Парламенту відбуваються не рідше 

одного разу на місяць. 
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Позачергові засідання Учнівського Парламенту із зазначенням порядку 

денного, скликаються Президентом Школи або на письмову вимогу не менш 

як третини депутатів розрахункового складу Учнівського Парламенту. 

Стаття 34. Засідання Учнівського Парламенту проводяться відкрито. Рішення 

Учнівського Парламенту приймаються на його пленарних засіданнях шляхом 

голосування. 

Голосування на засіданнях Учнівського Парламенту здійснюється депутатом 

особисто. 

Стаття 35. До повноважень Учнівського Парламенту належать: 

- внесення змін до Конституції Школи в межах і порядку, передбачених 

розділом ІX цієї Конституції;  

- прийняття рішень нормативного характеру з обов’язковим подальшим їх 

затвердженням Радою Школи; 

- призначення загальношкільного референдуму, згідно з розділом ІІІ цієї 

Конституції; 

- призначення виборів Президента Школи; 

- розгляд, внесення доповнень та схвалення плану роботи, складеного згідно 

Програми діяльності Президента Школи, внесення його спільно з 

адміністрацією та Радою школи до річного плану роботи; 

- заслуховування послань та звітів Президента Школи; 

- затвердження бюджету Учнівського самоврядування, та внесення змін до 

нього, контроль за його виконанням, прийняття рішення щодо звіту про його 

виконання; 

- ініціювання та затвердження загальношкільних програм науково-

освітнього, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 

здоров’я та довкілля; 

- призначення на посади та звільнення з посад членів Шкільної виборчої 

комісії; 

- створення з числа депутатів постійно діючих та тимчасових комітетів 

Учнівського Парламенту для здійснення своїх функцій, підготовки і 

попереднього розгляду питань, віднесених до його повноважень, обрання 

голів цих комітетів. Порядок формування, повноваження, принципи та 
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процедури діяльності комітетів визначаються Регламентом Учнівського 

Парламенту; 

- затвердження персонального складу всіх керівних органів учнівського 

самоврядування (законотворчої, виконавчої та правозахисної гілок влади); 

- створення власних друкованих та електронних ЗМІ 

Учнівський Парламент здійснює також інші функції та повноваження, які, 

відповідно до Конституції та Регламенту учнівського парламенту, віднесені 

до його відання. 

Стаття 36. В процесі здійснення своїх повноважень депутати Учнівського 

Парламенту мають право на: 

- ознайомлення з нормативними документами школи та їх проектами; 

- направлення до адміністрації школи письмових запитів та звернень та 

отримання письмових відповідей на них; 

- отримання від адміністрації інформації, що стосується діяльності Школи 

- проведення на території школи зібрань та інших заходів; 

- розповсюдження на території школи через власні ЗМІ та в інший законний 

спосіб інформації, що пов’язана з діяльністю учнівського самоврядування; 

- направлення своїх представників для роботи в Раді школи; 

- підняття проблем, що цікавлять школярів, перед адміністрацією та Радою 

школи; 

- отримування допомоги адміністрації школи в здійсненні своєї діяльності; 

- внесення пропозицій до адміністрації та Ради школи щодо заохочення та 

притягнення до відповідальності громадян школи 

- оскарження рішень адміністрації та посадових осіб школи, які стосуються 

діяльності учнівського самоврядування або суперечать Статуту, цій 

Конституції або були прийняті без погодження з органами учнівського 

самоврядування; 

Стаття 37. Право законодавчої ініціативи належить Президентові Школи, 

депутатам Учнівського Парламенту та Голові Ради Школи. 
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Стаття 38. Учнівський Парламент приймає постанови та інші акти більшістю 

від кількості присутніх депутатів, крім випадків, передбачених цією 

Конституцією та регламентом учнівського парламенту.  

Стаття 39. Прийняті документи підписує Президент Школи та, в разі 

процесуальної необхідності, негайно передає їх на затвердження Ради 

Школи. Рада Школи або її уповноважений орган протягом п'ятнадцяти днів 

після отримання документу затверджує його та офіційно оприлюднює, або 

повертає зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до 

Учнівського парламенту для повторного розгляду. 

Стаття 40. Повноваження Учнівського Парламенту припиняються у день 

відкриття першого засідання Учнівського Парламенту нового скликання. 

Р О З Д І Л V 

ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛИ 

Стаття 41. Президент Школи є головою учнівського самоврядування та 

виступає від його імені. 

Стаття 42. Президентом Школи може бути обраний учень Школи, з 8-10 

класу, який навчається в Школі протягом одного останнього перед днем 

виборів навчального року та не має семестрових та річних балів початкового 

рівня. 

Одна й та сама особа не може бути Президентом Школи більше ніж два 

строки поспіль. 

Стаття 43. Чергові вибори Президента Школи проводяться щороку в останню 

п’ятницю квітня. У разі дострокового припинення повноважень Президента 

Школи вибори Президента Школи проводяться в період визначений 

рішенням Парламенту. 

Стаття 44. Порядок проведення виборів Президента Школи встановлюється 

Положенням про вибори. 

Стаття 45. Новообраний Президент Школи вступає на посаду не пізніше, ніж 

через десять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з 

моменту складення присяги громадянам на урочистому засіданні 

Учнівського Парламенту. 
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Приведення Президента Школи до присяги здійснює найстарший депутат 

Учнівського Парламенту. 

Президент Школи складає таку присягу: 

"Я, (ім'я та прізвище), волею шкільної громади обраний Президентом Школи, 

заступаючи на цю високу посаду, урочисто зобов’язуюсь бути вірним Школі, 

усіма своїми справами сприяти зростанню її авторитету, дбати про 

добробут усіх її громадян, стояти на сторожі їх прав та свобод, 

додержуватися Конституції та законів Школи, виконувати свої обов'язки в 

інтересах усіх громадян Школи". 

Стаття 46. Президент Школи: 

- звертається з посланнями до громадян Школи та із семестровими і 

позачерговими посланнями до Парламенту про стан справ у Школі; 

- представляє Школу в міжшкільних відносинах, здійснює керівництво 

зовнішніми відносинами Школи, веде переговори та укладає договори з 

органами учнівського самоврядування інших шкіл, з органами місцевого 

самоврядування, з державними органами та посадовими особами, з 

громадськими організаціями та об’єднаннями; 

- вносить подання на затвердження Парламентом персонального складу 

керівних органів учнівського самоврядування; 

- представляє інтереси учнів перед адміністрацією школи, на педагогічних 

радах, в Раді школи та її органах, на зібраннях, присвячених вирішенню 

питань діяльності Школи; 

- проводить регулярні зустрічі з директором та адміністрацією школи не 

рідше одного разу на місяць; 

- виступає співголовою Шкільної ради профілактики; 

- від імені Учнівського самоврядування нагороджує Шкільними нагородами; 

- підписує постанови та інші документи, прийняті Учнівським Парламентом; 

- від імені учнівського самоврядування підписує акти та постанови Ради 

Школи; 

- координує та скеровує роботу учнівського парламенту, пропонує 

кандидатуру Спікера Парламенту, повноваження якого позначаються в 

Регламенті Учнівського Парламенту; 
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- очолює виконавчі органи учнівського самоврядування, проводить його 

засідання, координує та скеровує його роботу, вносить пропозицію 

кандидатури Прем’єр-міністру , повноваження якого визначаються 

Положенням про Кабінет міністрів ; 

- вносить пропозицію кандидатур Шкільних органів правопорядку від 

Учнівського самоврядування. 

Стаття 47. Повноваження президента школи припиняються достроково у 

разі: 

- Відставки 

- Неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я 

- Усунення з поста в порядку імпічменту 

Стаття 48. Відставка Президента Школи набуває чинності з моменту 

проголошення ним особисто заяви про відставку або рішення про імпічмент 

на засіданні Учнівського Парламенту. 

Стаття 49. В разі дострокового припинення повноважень Президента Школи 

до вступу на посаду новообраного Президента Школи його обов’язки 

покладаються на Спікера та Прем’ер-Міністра. 

Р О З Д І Л VI 

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 50. Кабінет міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої 

влади учнівського самоврядування. Кабінет міністрів у своїй діяльності 

керується цією Конституцією, Положенням про Кабінет міністрів, а також 

указами Президента Школи та постановами Учнівського Парламенту. 

Стаття 51. Кабінет міністрів очолюється Президентом Школи та є 

відповідальним і підзвітним Учнівському Парламенту у межах, передбачених 

цією Конституцією. 

Стаття 52. До складу Кабінету міністрів входять Президент Школи, Прем’єр-

міністр та міністри. 

Стаття 53. Кабінет міністрів: 

- у співпраці з адміністрацією та органами шкільного самоврядування 

забезпечує виконання плану роботи учнівського самоврядування, 
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затвердженого Учнівським Парламентом та Радою Школи на поточний рік, 

та плану роботи Школи в межах своїх повноважень; 

- спрямовує і координує роботу класних органів учнівського самоврядування; 

- створює вертикаль виконавчої влади Учнівського самоврядування, 

створюючи, за потребою, власні структурні підрозділи на рівні паралелей та 

окремих класів; 

- організує та проводить загальношкільні заходи. 

Стаття 54. Кабінет міністрів в межах своєї компетенції видає постанови і 

розпорядження, які є обов'язковими до виконання структурним органам 

виконавчої влади учнівського самоврядування рівня паралелей та класів. 

Стаття 55. Повноваження, Організація та порядок діяльності Кабінет 

міністрів та інших органів виконавчої влади учнівського самоврядування 

визначаються окремим Положенням. 

Стаття 56. Виконавчу владу в класах здійснюють органи класного 

самоврядування, що формуються класними колективами. Органи класного 

самоврядування підзвітні і підконтрольні органам учнівського 

самоврядування. 

Р О З Д І Л VIІ 

КЛАСНЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 57. Класне самоврядування є правом окремого класного колективу 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів Школи. Органи класного самоврядування в межах своїх повноважень 

приймають рішення, які є обов'язковими до виконання усіма членами 

відповідного класного колективу. 

Стаття 58. Органи класного самоврядування забезпечують: 

- виконання Конституції та законів Школи, актів Президента Школи, 

Кабінету міністрів; 

- законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 

- виконання плану роботи учнівського самоврядування, затверджених 

Учнівським Парламентом та Радою Школи; 
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- звіт про виконання відповідних програм перед органами учнівського 

самоврядування. 

Стаття 59. Вищим органом класного самоврядування є класне зібрання, що 

збирається не рідше одного разу на місяць. Рішення приймається більшістю 

голосів. В період між зібраннями основні керівні функції виконує актив 

класу та інші, створені відповідно до шкільного законодавства, форми 

самоорганізації учнів. 

Стаття 60. До складу активу класу входять: Голова активу класу та п`ять 

членів активу, які відповідають за різні напрямки роботи, підпорядковано 

відповідним міністерствам Кабінету міністрів. 

Стаття 61. Органи класного самоврядування мають документацію: 

- протоколи класних зібрань; 

- план роботи: 

- звітні та підсумкові матеріали; 

- список членів активу класів та депутатів, їх телефони та електронні адреси; 

- нормативно-правові акти щодо діяльності учнівського самоврядування; 

- щоденник поведінки класу. 

Стаття 62. Органи класного самоврядування з питань здійснення своїх 

повноважень співпрацюють з органами Учнівського самоврядування Школи. 

Р О З Д І Л ІX 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УЧНІВСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 63. Проект постанови про внесення змін до Конституції Школи може 

бути поданий до Учнівського Парламенту Президентом Школи, Головою 

Ради Школи, директором Школи або не менш як третиною депутатів, або 

спеціально створеною депутатською комісією. 

Стаття 64. Проект постанови про внесення змін до Конституції Школи 

вважається прийнятим, якщо в ході засідання Учнівського Парламенту за 

нього проголосувало не менш як дві третини від розрахункового складу 

Учнівського Парламенту 
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Р О З Д І Л X 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 65. Конституція учнівського самоврядування набуває чинності з дня її 

прийняття на засіданні Учнівського Парламенту та Ради Школи, не менше 

ніж двома третинами від розрахункового складу Учнівського Парламенту з 

обов’язковим підписанням Президентом Школи та Головою Ради Школи. 

Стаття 66. День прийняття Конституції учнівського самоврядування 20 

жовтня є шкільним святом - Днем Конституції. 


