
Передвиборча програма кандидата на посаду 

голови учнівської  ради 

Буряківського Олега  

Привіт, друзі, суперники і просто учні! 

Я мрію очолити шкільне самоврядування, бо до 

цього  маю певний хист. Я комунікабельний, 

енергійний, товариський, добре навчаюсь, але не 

повністю розвинув свої організаторські здібності 

та якості лідера. Сподіваюсь, що на посаді 

голови  учнівського самоврядування я зможу 

розвинути ці якості. 

    Я хочу, щоб наша школа стала для учнів острівцем свободи 

самовираження. Тому буду заохочувати учнів не лише до навчання, але й 

до культмасової роботи, а також допомагати кожному учню знайти себе. А 

для цього пропоную 

- зробити вільний час учнів цікавішим; 

- проводити профорієнтаційну роботу для виявлення найбільш оптимальної 

майбутньої професії; 

- організувати гуртки за захопленнями; 

- постійно проводити творчі виставки чи виступи одного автора чи 

декількох. 

Одним словом,  я буду намагатися, щоб кожен  учень зміг виявити свої 

приховані здібності та таланти. 

Ви хочете вчитися краще? 

Вам подобається добиватися у всьому успіхів? 

Ви хочете мати багато друзів і бути впевненими у собі? 

                               Тоді голосуйте за мене! 

 

 

 

 

 

 



Передвиборча програма кандидата на посаду 

голови учнівської  ради 

Герман Карини 

Мене звати Карина. Мені 16 років. Я навчаюсь в 

11 класі. Щороку досягаю гарних результатів у 

навчанні. Захоплююсь музикою, вокалом. Легко 

знаходжу спільну мову з однолітками. Люблю 

допомагати іншим. У людях ціную чесність та 

щирість. Маю багато вірних друзів. Люблю свою 

школу і клас. 

Мрію очолити  учнівську раду. 

Маю багато серйозних планів та цікавих задумів щодо організації та 

проведення шкільних заходів. 

 Я вважаю, що варто організовувати дні (тижні) спорту для збереження 

і зміцнення здоров’я всіх учнів. 

 Для духовного збагачення школярів пропоную створити клуб 

книголюбів, де усі бажаючі зможуть обмінюватись книгами і цікаво 

проводити час. 

 Нам необхідно відтворювати українські традиції, щоб знати своє 

минуле і планувати майбутнє рідної держави. 

 Варто зробити шкільне телебачення, аби бути в курсі подій, які 

відбуваються у рідному місті і школі. 

 Також пропоную проводити тематичні дискотеки. 

Буду прислухатись до кожної думки, запропонованої вами. І тільки разом 

ми зможемо зробити час, проведений у школі, ще змістовнішим і 

цікавішим. 

Сподіваюсь на вашу підтримку! 

 

 

 

 

 

 

 



Передвиборча програма кандидата на посаду 

голови учнівської  ради 

Коротецької Поліни 
Привіт усім! Мене звати Поліна.  Я навчаюсь у  8 

класі. У мене є досить багато захоплень та досягнень. 

Протягом усього мого навчання у середній та старшій 

школі я завжди мріяла очолювати учнівську раду. 

Тепер я маю таку можливість. Я активна та креативна. 

До усіх доручень підхожу із повною 

відповідальністю, а кожне завдання викликає у мене 

потік неймовірних та цікавих ідей. Якщо ви дасте мені 

таку можливість – стати головою учнівської ради, то 

життя у школі стане ще цікавішим та оригінальнішим. 

Мої  ідеї з приводу  того,  як  зробити  шкільне  життя  яскравішим: 

1. «BIG-quest» - чому б не влаштувати пригоду! 

Хто сказав, що інтелектуальні ігри мають бути нудними? Чому не влаштувати 

загальношкільний КВЕСТ? Бігати у пошуках підказок і отримати солодку перемогу)) 

2. «Shoollook» - покажи свій погляд на шкільну моду! 

Шкільна форма – складне питання, але фантазії наших модниць немає меж! Покажи, 

що ти можеш зробити модний лук навіть з шкільної форми і обійти суперниць! 

3. «Dutyclass» - тенденція креативного чергування 

У нашій школі хотілось би поширити тенденція креативного чергування, чому б не 

додати перцю змагання і заодно налагодити шкільну дисципліну? 

4. «LOL)fest» - сміх продовжує життя)) 

Сміх – це завжди гарний спосіб розрадити напружену навчальну 

обстановку))Приймаємо пропозиції-яким ти бачиш фестиваль 

5. «VIDEOROOM» - а на що здатен твій клас? 

Багато з нас люблять знімати відео. Ми вирішили направити це в потрібне русло і 

організувати конкурс на найкраще відео про твій клас. Це допоможе здружніти класам, 

набратися гарного настрою та провести гарно час за змаганням.    

У мене є ще досить багато ідей, проте листок А4 занадто маленький для 

цього. Дуже вірю у вашу підтримку і буду дуже вдячна, якщо цього ви виберете 

мене учнівським президентом! 



Передвиборча програма кандидата на 

посаду голови учнівської  ради  

Тимченко Олександри 

Добрий день! Мене звуть Олександра. Я 

учениця 11 класу. Активна, дружня, 

чемна,весела.   

Мій девіз: «Працюй сам – контролюй, щоб 

працювали інші». 

  Пріоритетними напрямками роботи на 

посаді голови учнівської ради вважаю: 

1. Я за дисципліну, порядок в коридорах і 

безпеку, але в той же час люблю веселощі . Я пропоную на святах 

влаштовувати більше конкурсів та інших веселих заходів. 

2. Створити алею випускників, де кожен випускник зможе посадити своє 

іменне дерево, омолодити сад школи. 

3. Створення клубу старшокласників для випуску шкільної газети, роботи 

шкільного радіо, організація щомісячних тематичних заходів з подальшою 

дискотекою. 

4. Введення штрафних санкцій (класу і учням) за порушення правил і 

обов'язків учнів. 

5.Створення поштової скриньки учнівської ради  для запитань і пропозицій. 

6. Заохочення найактивнішого класу по закінченню року (поїздка, чи 

матеріальне заохочення для кабінету). 

7. Відродження Дня самоврядування на День працівників освіти.  

  

 

 

 

 



Передвиборча програма кандидата на 

посаду голови учнівської  ради 

Кравцової  Аліни 

Трохи про кандидата:  учениця  9 класу, член 

шкільного самоврядування,  протягом  2-ох років  

очолювала центр «Дозвілля». 

Я б хотіла розбавити буденне шкільне життя 

яскравими традиціями, гарячим накалом 

конкуренції, зацікавленням і стимулюванням 

навчального процесу, новими цікавими квестами і 

ідеями.  

Головна ідея: «розфарбувати» буденність. 

Наступний план дій: 

1. Зробити шкільне життя яскравішим та різноманітнішим: 

- «Місяць кращих оцінок» (учні, які досягнуть гарних результатів в навчанні будуть 

нагородженні грамотами урочисто на лінійці). 

- відновити регулярне проведення дискотек, збільшити культурно-масові заходи, з 

умовою, що старшокласники прийматимуть активну участь у підготовці та 

проведенні. 

2. Зробити шкільне життя комфортнішим: 

- поява нових посад: шкільний фотограф та шкільний журналіст; 

- два рази на рік проводити «День самоврядування !», в якому учні 9-11 класів замість 

вчителів проводитимуть шкільні заняття ; 

- «Скринька» скарг та пропозицій. Це цікаво, можна виразити власну думку, знаючи 

що ніхто не дізнається від кого. Та й мені було б корисно почитати зауваження та 

пропозиції щодо моєї роботи. 

- акція «Збагатимо скарбницю шкільної бібліотеки». 

Обов’язково приходьте на шкільні вибори і зробіть правильний вибір! Буду рада 

приймати від Вас пропозиції та побажання, вирішувати питання та проблеми. 

Разом зробимо наші шкільні роки яскравими та незабутніми! 


