
Передвиборча програма 

кандидата на посаду  президента шкільного парламенту 

Карася Владислава 

Мій девіз: Працюй сам – контролюй, щоб 

працювали інші. 

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 

президента  шкільного парламенту 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 прагнутиму, 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  президента шкільного парламенту 

Кравцової Аліни 

Коли живеш, то треба щось робити, 

А не закопувати в бездну хист. 

В житті не дай вам, Боже, 

збайдужіти, 

Тоді життя утратить всякий 

зміст… 

Моє завдання як президента – бути 

посередником між учнями та керівництвом 

школи. 

Позиція: маю чималий досвід роботи в шкільному парламенті, знаю добре 

проблеми та бажання учнів. Якщо хоча б частина із них буде втілена, на мою 

думку, це покращить працездатність   учнів, підвищить рівень поваги до 

школи, навчання проходитиме в чудовому ритмі та гарному настрої. 

У своїй передвиборчій програмі не планую чогось обіцяти, а хочу 

запропонувати план заходів, реалізація яких буде корисною  учням та буде 

спрямована на  процвітання школи. 

 Організація заходів,які допоможуть учням та вчителям відновити 

традиції українського народу («Андріївські вечорниці», «Маланка», 

тощо). 

 Свідома екологія – проведення майстер класів залученими спеціалістами, 

які навчатимуть розприділяти побутові відходи та робити з них 

оригінальні прикраси/іграшки/елементи декору. 

 Щомісяця «Вільний літературний мікрофон». Учні, які пишуть власні 

вірші, будуть вчитися озвучувати їх на публіку та навчатимуться 

отримувати конструктивну критику 

 Буду рада приймати від вас пропозиції та побажання. Сподіваюсь на 

підтримку та розуміння. Разом ми зробимо навчальний процес цікавішим 

та веселішим. 
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Олександренко Анастасії 

Мене звати Анастасія.  Я навчаюсь в 9 класі.  

Захоплююсь музикою, танцями.  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  шкільний парламент. 

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! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


