
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

03.02.2020 смт Нова Водолага № 39   

  

Про затвердження Статуту  

ДО «Всесвіт» КЗ «НСШ» 

ХОР    

 

    З метою надання можливості кожному учневі всебічно розвиватися, 

самовдосконалюватися, самореалізуватися;   сприяння розвитку і розширенню 

ролі учнівського самоврядування у закладі, залучення учнів до активної 

діяльності в шкільному колективі; формування навичок самоврядування, 

соціальної активності і відповідальності в процесі практичної, громадської 

діяльності; надання представникам учнівського активу досвіду організаторської 

роботи     

  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити «Статут дитячої організації «Всесвіт»  Комунального закладу 

«Нововодолазька санаторна школа» Харківської обласної ради» (далі – Статут 

ДО «Всесвіт»)  (додаток) 

   

2.  Вихователям та класним керівникам 1-11-х класів:  

2.1. Ознайомити  учнів 1-11-х класів  з   Статутом ДО «Всесвіт» 

До 10.02.2020 

2.2. Керуватися в подальшій роботі Статутом ДО «Всесвіт» 

Постійно 

3. Педагогу-організатору Звенигородській І.В.: 

3.1. Здійснювати координування  роботи  учнівського парламенту відповідно до 

Статуту ДО «Всесвіт»   

Постійно 
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3.2. Надавати консультативну та методичну допомогу учням-лідерам   з питань 

організації колективних творчих справ, акцій, навчання активу  

Постійно  

5.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Черниш І.В. 

 

Директор                 С.Ю.Єрмаков 

 

Черниш  

 

З наказом ознайомлені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калашник Л.Б.  

Черниш І.В.  

Звенигородська І.В.  

Клочко В.М.  

Панченко Л.Є.  

Кассич Л.А.  

Атанасова Т.Г.  

Федоренко Г.Г.  

Орда І.Г.  

Буклей С.І.  

Лютко О.М.  

Білашко В.М.  

Жукова І.К.  

Петрашкевич Т.Р.  

Скляр І.І.  

Семенюра Л.П.  

Водолажченко Т.В.  

Мерчанська Л.В.  

Антоненко О.І.  

Руденко О.Я.  

Свид О.І.  

Щербак І.Б.  

Курило О.А.  
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                                                                    Додаток   до наказу 

                                                                КЗ «НСШ» ХОР 

                                                                                       03.02.2020  № 39 

 

 

 

СТАТУТ 

   ДИТЯЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕСВІТ»  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА » ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ  РАДИ   

 

1. Загальні положення. 

1.1.Дитяча  неполітична організація «Всесвіт» КЗ «Нововодолазька санаторна  

школа» ( далі ДО «Всесвіт») – утворена на основі добровільності, узгодженості, 

рівноправності і  будує свою роботу на принципах демократії і самоврядування. 

1.2.Пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими 

об’єднаннями на принципах взаємоповаги та незалежності; співпрацює з 

педагогами та батьками.   

1.3.У своїй діяльності ДО «Всесвіт»  керується Конституцією України,   

законом України «Про молодіжні  та дитячі громадські організації», чинним 

законодавством, Конвенцією ООН «Про права дитини», даним Статутом. 

1.4. Членами  ДО «Всесвіт» можуть бути учні 1-11 класів,    незалежно від 

національності, соціального походження, релігійних поглядів які згідні 

дотримуватись Статуту ДО і будувати свою діяльність відповідно до основних 

орієнтирів виховання. 

1.5. ДО «Всесвіт» має свою символіку: прапор, герб, девіз, гімн ( Додаток 1) 

 2. Мета і завдання діяльності дитячої організації «Всесвіт» 

2.1. Виявлення та підтримка учнівських лідерів   

2.2. Надання можливості кожному  учневі всебічно розвиватися, 

самовдосконалюватися, само реалізуватися  на благо собі, своїм ровесникам, 

школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України. 
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2.3. Формування навичок самоврядування, соціальної активності і 

відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності. 

2.4. Сприяння демократизації і гуманізації шкільного життя. 

2.5.  Сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей. 

2.6. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання 

правил і законів школи. 

2.7. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного 

у вирішенні важливих справ шкільного життя. 

2.8. Формувати фізично здорову та духовно багату особистість; впроваджувати  

в суспільну свідомість переваги здорового способу життя; 

 2.9. Формувати і розвивати соціально-активну, гуманістично-спрямовану 

особистість з глибоко усвідомленою громадською позицією.  

2.10. Підвищення ролі учнівського самоврядування, розвиток учнівської 

ініціативи у вирішенні питань, пов’язаних з освітнім процесом у   закладі.  

2.11. Формування позитивного іміджу та демократичного стилю діяльності 

учнівського парламенту.  

2.12. Підтримка громадських та педагогічних ініціатив щодо вдосконалення 

освітнього процесу, творчих пошуків тощо.  

2.13. Зміцнення партнерських зв’язків між учнівським і педагогічним 

колективом, родинами учнів з метою забезпечення єдності освітнього процесу.  

 

3. Структура та організаційні засади учнівського самоврядування дитячої 

організації «Всесвіт» 

3.1. ДО «Всесвіт» складається з 2-х  структурних  об’єднань : «Сонячна країна» 

(1-4 класи) та «Сузір’я» (5-11 класи). (Додаток  2) 

3.2. Робота структурного об’єднання учнів 1-4 класів будується відповідно до 

«Положення про об’єднання учнів 1-4 класів «Сонячна країна» ( Додаток 3)  

3.3. Робота структурного об’єднання учнів 5-11 класів будується відповідно до 

«Положення про об’єднання учнів 5-11 класів «Сузір’я» ( Додаток 4) 

3.4. Учнівське самоврядування має  двоступеневу структуру – загальношкільну 

і класну, з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із 
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загальношкільними:  перші підпорядковуються останнім, а педагогічний 

колектив   здійснює консультативне педагогічне керівництво органами 

учнівського самоврядування обох рівнів. ( Додаток 5) 

3.3. Вищим органом ДО «Всесвіт» є загальношкільні  учнівські конференції. 

3.4. Виконавчий орган ДО «Всесвіт»  – Парламент.   

3.5. Вибори органів учнівського самоврядування (Парламенту) проходять 

відповідно до «Положення про вибори органів учнівського самоврядування 

дитячої організації «Всесвіт» ( Додаток 6) 

3.6. Робота Парламенту будується відповідно до «Положення про учнівське 

самоврядування ДО «Всесвіт» КЗ «Нововодолазька санаторна  школа» 

(Додаток 7) 

4. Права членів дитячої організації 

4.1. Стати членом дитячої організації за власним бажанням. 

4.2. Члени ДО «Всесвіт» мають право бути обраним до Парламенту. 

4.3. Право на свободу слова. 

4.4.Право на захист своїх інтересів, честі, гідності. 

 5. Обов'язки членів дитячої організації «Всесвіт» 

5.1.  Дотримуватись статуту ДО. 

5.2.  Захищати інтереси членів ДО. 

5.3. Брати участь у роботі колективів ДО та роботі за  напрямками діяльності. 

5.4. Забезпечувати життєдіяльність ДО. 

5.5. Поважати думку  консультантів та членів ДО «Всесвіт». 

5.6. Бути активним у підготовці та проведенні заходів згідно  плану роботи  

об’єднань  «Сонячна країна» та  «Сузір’я». 

6. Прикінцеві положення 

Статут набуває чинності з моменту затвердження його  директором закладу 

 

 

                                                                                                        Додаток 1 
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Символи   дитячої організації «Всесвіт» Комунального закладу 

«Нововодолазька санаторна  школа» Харківської обласної ради  

  

 Девіз ДО «Всесвіт»:   

«Усе в твоїх руках – дерзай! Безмежність всесвіту пізнай!» 

Прапор ДО «Всесвіт» 

     Прапор являє собою прямокутне (3:2) полотнище синього кольору. Синій колір 

символізує безмежний всесвіт.   Синій – колір краси  і величі.  

     Навколо витоку проміння розташовано сім великих п’ятикутних зірок (5-11 

класи) та 4 маленькі зірочки (1-4 класи) жовтого кольору. Жовтий – сонячний колір. 

Це колір невимушеного спілкування, надії, оптимізму,  прагнення  до розширення 

обріїв спілкування.    

     Зірки символізують вогонь, що будить вічну тягу до знань та шлях до 

європейської інтеграції.  

    Трикутник жовтого кольору символізує собою промінь знань, що висвітлює 

невідоме і непізнане. Гостра вершина цього  трикутника  -  потік світла, що 

розширюється, тим самим розширюючи  область пізнаваного. 

Герб ДО «Всесвіт». 

Герб – це символ влади «Всесвіту». Елементи, що знаходяться на гербі, 

символізують:  розгорнута книга –  знання,  комп’ютер – центр сучасного здобуття 

знань 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                    Додаток 2 
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Структура   дитячої організації «Всесвіт» Комунального закладу 

«Нововодолазька санаторна  школа» Харківської обласної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 3 
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«Положення про об’єднання учнів 1-4-х класів «Сонячна країна» 

 

1.Загальні положення. 

       Об’єднання  «Сонячна країна» -  є добровільним. До його складу входять 

учні  початкових класів. Об’єднання  створено  з метою надання можливості 

дітям проявити свої творчі здібності, підтримання реалізації інтересів; сприяння  

встановленню теплих та дружніх стосунків у колективі через спільну творчу 

діяльність; розширення знань учнів про свій край, символи України; виховання 

почуття любові і гордості за свою країну; ознайомлення з традиціями рідного 

краю, його природою, прищеплення бережливого ставлення до неї; допомоги в 

організації дозвілля молодших школярів, виховання культури спілкування, 

почуття товариськості, відповідальності, розвитку кмітливості, винахідливості, 

активності. 

2.Завдання об’єднання . 

1.1.Покращити всебічний розвиток молодших школярів; 

1.2.Виховувати в них відчуття прекрасного; 

1.3.Формувати естетичні смаки, вміння цінувати красу і багатство природи 

рідного краю, прищеплювати любов до Батьківщини; 

1.4.Ознайомити з основним Законом України, декларацією прав дитини і 

Конвенцією про права дитини; 

1.5.Формувати високі моральні якості (доброта, чуйність, вміння поступатися 

своїми інтересами в ім’я колективу, переборювати труднощі, долати 

перешкоди) . 

1.6.Ознайомити з правилами поведінки для учнів у школі та громадських 

місцях. 

1.7.Розвивати творчі здібності, формувати художньо-естетичну культуру; 

1.8.Формувати та розвивати соціально активну, гуманістичну особистість з 

глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної 

самосвідомості. 

3.Девіз об’єднання «Сонячна країна» 
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«Родина, друзі, рідний край і скрізь в тобі потреба. Твори, учись, знайди, пізнай 

– повір у себе!» 

4. Структура та організаційні засади об’єднання «Сонячна країна» 

4.1. «Сонячна країна» - одне із об’єднань  дитячої організації «Всесвіт». 

4.2. До складу «Сонячної країни» входять  учні  1-4-х класів. 

4.3.  Кожен клас об’єднується у загони. 

4.4. Кожен  загін має свою назву, девіз. 

4.5. Загони працюють  за напрямками-промінцями: краєзнавець, юний 

олімпієць, всезнайко, золоте перо, господар і господиня, зірковий трамплін, 

умілі ручки. 

4.6. Кожен промінчик – це участь у конкурсах, спортивних змаганнях, 

розширення кругозору, розвиток літературних, художніх, акторських 

здібностей дитини, це можливість дізнатися більше цікавого про рідну країну, 

здобути енциклопедичні знання. 

4.7. Результати життя та діяльності класу висвітлюються у «Класних куточках» 

4.8. Сонячна рада – найвищий орган «Сонячної країни», до складу якої входить 

актив 1-4-х класів. 

4.9. Очолює Сонячну раду Міністр Міністерства партнерства шкільного 

Парламенту. 

4.10. Засідання Сонячної ради проводить Голова Сонячної ради (Міністр 

Міністерства партнерства) один раз в місяць. 

4.11. Члени Сонячної ради звітують на засіданнях Голові Сонячної ради про 

досягнення та недоліки в роботі загонів за місяць. 

4.12.Засідання Сонячної ради проводяться один раз в місяць у складі активів 

загонів 1-4-х класів 

4.13. За кожним класом закріплений   класний керівник-радник. 

 

5. Права членів дитячого  об’єднання «Сонячна країна» 

5.1.  Стати членом дитячої організації за власним бажанням. 

5.2.  На підтримку добрих ініціатив; 

5.3.  Право на свободу слова. 
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5.4. Право на захист своїх інтересів, честі, гідності.  

 6. Обов'язки членів дитячого об’єднання «Сонячна Країна»  

6.1.  Дотримуватись статуту ДО «Всесвіт». 

6.2.  Захищати інтереси членів ДО «Сонячна країна». 

6.3. Брати участь у роботі колективів ДО «Сонячна країна» та роботі за  

напрямками діяльності. 

6.4. Забезпечувати життєдіяльність об’єднання . 

6.5. Поважати думку  класоводів та членів дитячого   об’єднання «Сонячна 

країна». 

6.6. Бути активним у підготовці та проведенні заходів згідно  плану роботи  

об’єднання  «Сонячна країна»   

7.Нагороди та заохочення. 

7.1.За активну участь у життєдіяльності школи, за результатами півріччя  

окремим учням класу виноситься подяка від директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

Додаток 4 

 

«Положення про об’єднання учнів 5-11-х класів «Сузір’я » 
 

1.Загальні положення. 
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       Об’єднання  «Сузір’я» -  є добровільним. До його складу входять учні  5-11-

х класів. Об’єднання  створено  з метою надання можливості дітям проявити 

свої творчі здібності, підтримання реалізації інтересів; сприяння  встановленню 

теплих та дружніх стосунків у колективі через спільну творчу діяльність;   

2.Мета і завдання об’єднання : 

2.1. Активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування школи та 

класних колективів. 

2.2. Захист прав та інтересів дітей. 

2.3. Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі 

у прийнятті рішень на рівні класу, закладу, селища. 

2.4. Всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та 

свобод на засадах загальнолюдських цінностей. 

2.5. Поширення серед дітей інформації про шляхи захисту своїх прав та свобод. 

2.6. Сприяння навчальній, творчій діяльності учнів. 

2.7. Забезпечення інформаційної молодіжної, правової, психологічної 

допомоги учням. 

2.8. Залучення учнів до трудової діяльності. 

2.9. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів. 

2.10. Залучення учнів до художньої самодіяльності. 

2.11. Пропаганда здорового способу життя. 

3.  Девіз об’єднання «Сузір’я» 

Ми віримо в світле майбутнє своє. 

В житті до зірок нас «Сузір’я» веде   

4. Структура та організаційні засади об’єднання «Сузір’я» 

4.1.  «Сузір’я» - одне із об’єднань  дитячої організації «Всесвіт». 

4.2. До складу «Сузір’я» входять  учні  5-11-х класів. 

4.3. Кожен клас об’єднується у загони. 

4.4. Кожен  загін має свою назву, девіз. 

4.5.  Загони підзвітні шкільному Парламенту(міністерствам ) 

 

5. Організація роботи об’єднання «Сузір’я» 
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5.1.  Загони працюють  за напрямками, визначеними в Основних орієнтирах 

виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх закладів України. 

5.2. Упродовж навчального року загони беруть  участь у змаганнях на звання 

«Клас року» (Положення про конкурс подано в додатку 8) 

5.3. Критеріями визначення кращого колективу є якість виконання  завдань, 

що організовують і проводять міністерства учнівського самоврядування   

5.4. Кожен класний колектив за якісне виконання завдань міністерств та 

інших корисних справ отримує певну кількість балів. 

5.5.  Шкільний Парламент раз на місяць   підводить проміжні підсумки щодо 

участі колективів в конкурсі «Клас року» ( виставляє бали).    

6. В кінці навчального року визначається клас-переможець( клас, який набрав 

найбільшу кількість балів ) у таких номінаціях: «Sport-champion», «Інтелект 

майбутнього», «Ecology-клас», «Інтернет- клас», «Волонтер року», «Арт-

драйв». 

7. Права членів об’єднання  «Сузір’я  

Члени об’єднання «Сузір’я» мають право  

 6.1.На участь у зборах, конференціях, засіданнях виборних органів; 

 6.2.Обирати і бути обраним до всіх органів ДО 

 6.3.На підтримку добрих ініціатив;  

 6.4.Висвітлювати свою думку з будь-якого питання. 

6.5. Право на свободу слова.  

7. Обов’язки членів об’єднання «Сузір’я»    

7.1.Члени організації зобов’язані: 

7.2. Дотримуватися прав і виконувати обов’язки членів ДО «Всесвіт» 

 7.2. Словом і ділом зміцнювати особистий авторитет і авторитет ДО «Сузір’я» ; 

 7.3.Виконувати свої доручення; 

 7.4.Дбати про розвиток організації. 

 7.5. Бути активним у підготовці та проведенні заходів згідно  плану роботи  

об’єднання  «Сонячна країна»  

8.Нагороди та заохочення. 
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8.1.За активну участь у життєдіяльності школи, за результатами навчального 

року окремим учням класу виноситься подяка від директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 5  

 

 

 

                        Структура самоврядування класу 
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 Додаток 6 

 

«Положення про вибори органів учнівського самоврядування 

Загальношкільна 

учнівська  конференція 

Об’єднання  молодших 

школярів «Сонячна країна» 

(1-4 класи) 

 

Дитяче об’єднання 

«Сузір’я»  

(5-11 класи) 

Учнівський парламент 

Президент  

Міністерство 

освіти 

 

Міністерство 

екології та 

благоустрою 

Міністерство 

здоров’я і 

спорту 

Міністерство 

інформації 

Міністерство 

культури  

Міністерство 

партнерства 

Педагоги-радники 
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дитячої організації «Всесвіт» Комунального закладу «Нововодолазька 

санаторна школа» Харківської обласної ради  

 

Організація та проведення виборів: 

1. Формування округів на  виборах. 

 1.1. Кожен клас школи є окремим виборчим округом, який може обирати своїх 

членів  Парламенту. 

2. Виборча комісія 

 2.1. Для проведення виборів створюється виборча комісія в складі 3 осіб, які на 

своєму першому засіданні обирають голову виборчої комісії та розподіляють 

обов'язки. 

3. Вибори Парламенту ДО «Всесвіт»: 

 3.1. Від кожного виборчого округу (класу) має бути висунуто не більш трьох 

членів шкільного Парламенту. 

3.2. Вибори  складу Парламенту відбуваються на вересневій загальношкільній 

учнівській конференції шляхом голосування. 

3.2. Міністрів Парламенту призначає новообраний Президент школи. 

4. Вибори голови Парламенту ДО «Всесвіт»: 

4.1. Президентом ДО «Всесвіт» може бути школяр, який досяг 8 – го класу, має 

право голосу, має оцінки не нижче 8 балів. Одна й та сама особа не може бути 

обрана на посаду Президента ДО «Всесвіт» більше двох термінів підряд. 

4.2.Кандидатура має бути підтверджена не менше як 10-ма представниками 

класу. 

5.Реєстрація кандидатів: 

5.1.Після подачі заяви, кандидат повинен не пізніше, як за 7 днів до виборів у 

виборчу комісію подати: 

-підписи не менше як 10 учнів виборчого округу (у виборах до Парламенту); 

- підписи не менше як 20 учнів закладу (у виборах  Президента ДО «Всесвіт»); 

-власну програму (свої пропозиції відносно роботи Парламенту). 

5.2. На  посаду Президента ДО «Всесвіт» має право бути зареєстрованим лише 

той кандидат, що відповідає таким вимогам: 
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-активність у громадському житті класу та закладу; 

-відповідальність за доручену справу; 

-дружелюбність, комунікабельність, вимогливість до себе та до 

-інших. 

6.Передвиборна агітація: 

 6.1.Передвиборна агітація розпочинається тільки після затвердження виборчою 

комісією кандидатів і закінчується за день до виборів. 

6.2.  Передвиборна агітація може включати: 

-проведення зборів; 

-випуск газет, бюлетенів, плакатів, листівок; 

-будь-які інші форми, що не принижують честь і гідність інших кандидатів. 

 6.3. Агітаційні матеріали здаються у виборчу комісію, яка вивішує їх для 

загального ознайомлення. 

6.4. Передвиборча кампанія проводиться у тритижневий період у вересні місяці 

поточного навчального року. 

7.Організація виборів: 

7.1. Вибори відбуваються з 8 год. (до уроків, на перервах, після уроків) до 17 

год. 

7.2. О 17 год. члени виборчої комісії відкривають скриньки для голосування і 

підраховують голоси. 

7.3. Вибори вважаються дійсними лише після підписання членами комісії 

протоколів, які вивішуються для загального ознайомлення. 

8. Результати виборів: 

8.1.Кандидата (на посаду Президента) обрано, якщо він набрав більше 

половини голосів. 

8.2.  Інавгурація Президента ДО «Всесвіт» відбувається на загальношкільній 

учнівській конференції наприкінці вересня поточного навчального року. 

 

 

                     Додаток 7  

 

«Положення про учнівське самоврядування ДО «Всесвіт» Комунального 

закладу  «Нововодолазька санаторна школа» Харківської обласної ради 
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1.Організаційні засади учнівського самоврядування дитячої організації 

«Всесвіт» 

1.1. Виконавчим органом  ДО «Всесвіт»   є  шкільний Парламент.   

1.2. Термін повноважень Парламенту  -  навчальний рік.  

1.3. Парламент обирається у складі не більше 15 чоловік. 

1.4. Парламент організовує роботу самоврядування за напрямками, яких 

визначено шість: навчання та дисципліна,  санітарно-господарча та екологічна 

робота, спортивно-оздоровча робота, преса та радіомовлення, робота з 

молодшими школярами, дозвілля.  

1.5.Роботу кожного напрямку очолює відповідне міністерство: Міністерство 

освіти, Міністерство екології та благоустрою, Міністерство здоров’я і спорту, 

Міністерство інформації, Міністерство партнерства , Міністерство культури  

1.6.На чолі Міністерства стоїть Міністр, який призначається Президентом  із 

числа членів Парламенту. 

1.7. Міністр  формує Міністерство із числа учнів 5-11 класів ( по 1 із кожного 

класу) 

1.8. Члени Міністерства підзвітні і підпорядковуються Міністру . 

1.9.Засідання Парламенту очолює Президент, на випадок його відсутності – 

прем’єр-міністр.  

1.10.Парламент  організовує змагання між класними колективами на звання 

«Клас року». 

1.11.Критеріями визначення кращого колективу є якість виконання  завдань, що 

організовують і проводять Міністерства учнівського самоврядування   

1.12. Кожен класний колектив за якісне виконання завдань Міністерсв та інших 

корисних справ відповідно «Положення конкурсу «Клас року»» (додаток №8) 

отримує певну кількість балів.   

1.13. Кількість балів, набраних класами за місяць виставляються у Рейтингову 

таблицю. 

1.14. Парламент раз на місяць заслуховує Міністерства про проведену роботу, 

визначає їх головні завдання на наступний період, підводить проміжні підсумки 



19 

 

щодо участі колективів в конкурсі «Клас року» ( виставляє бали).  Звітує на 

засіданні Парламенту Міністр відповідних міністерств.  

1.15. В кінці навчального року проводиться загальна звітно-підсумкова 

конференція учнів 5-11-х класів, на яких звітується Президент Парламенту.  

1.16. Кожне Міністерство підраховує кількість балів, набраних класами 

упродовж навчального року, в результаті чого визначається клас-переможець. 

1.17. На травневій звітно-підсумковій конференції оголошуються  переможці 

конкурсу «Клас року».  

1.18. Про підсумки роботи Парламенту  за звітний період та прийняті рішення 

повідомляється  по шкільному радіомовленню.  

1.19. У роботі шкільного Парламенту  можуть брати участь з правом голосу 

директор   школи,  його заступники, педагог-організатор, соціальний педагог. 

1.20. З метою надання допомоги Міністерствам в їх роботі, за кожним  

Міністерством  директором  закріплюється педагог-радник із числа 

педагогічних працівників. 

1.21.Засідання Парламенту протоколюється.  Протоколи веде спікер, 

призначений Парламентом. 

1.22. Повноваження членів парламенту можуть бути припинені у разі: 

-складання повноважень за особистою заявою; 

-переходу до іншого закладу; 

- відкликання класом свого представника зі складу парламенту; 

- член парламенту може бути виключений зі складу парламенту за рішенням 

парламенту школи. 

1.23. Член парламенту може звернутися із запитом до педагогічної ради. 

Педагогічна рада зобов’язана повідомити про результати розгляду запиту. 

1.24.  Учні закладу мають право через своїх представників брати участь у 

засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та 

реалізації освітнього процесу. 

1.25.  Президент школи має право на невідкладний прийом директором закладу. 
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1.26. Член парламенту зобов’язаний брати участь у всіх засіданнях парламенту. 

У випадку відсутності члена парламенту його не може замінити інший 

представник класу. 

1.27. Рішення парламенту дійсні за умови присутності ¾ його членів та є 

обов’язковими для виконання всіма учнями школи. 

 

2. Організаційні засади, основні завдання і зміст роботи міністерств 

учнівського самоврядування. 

2.1.Міністерство освіти. 

Головне завдання Міністерства – допомогти вихованцям успішно навчатися, 

підтримувати  належний  порядок  та дисципліну в навчальному закладі 

З цією метою Міністерство: 

 організовує допомогу   учням,  у яких є труднощі із засвоєнням 

програмового матеріалу;  

  виступає з ініціативою по створенню нових гуртків за інтересами; 

 приймає активну участь в організації   тематичних вечорів, предметних 

тижнів, конкурсів, рейдів-оглядів стану підручників та зошитів;   

 сприяє активній участі учнів закладу  в шкільних, районних та обласних 

олімпіадах предметних олімпіадах; 

 виступає з ініціативою перед адміністрацією   закладу про заохочення 

кращих учнів за старанність у навчанні та досягнуті успіхи; 

 при необхідності розглядає на своєму засіданні випадки порушення 

дисципліни, недбайливого ставлення окремих вихованців до збереження 

шкільного майна; 

 готує пропозиції шкільному Парламенту, вихователям, адміністрації 

закладу щодо удосконалення роботи самоврядування з цих питань. 

2.2.Міністерсво екології 

Головне завдання міністерства – формування екологічної культури особистості; 

прагнення берегти і примножувати природні багатства   

З цією метою міністерство: 
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 залучає учнів школи до активної природоохоронної діяльності; 

 організовує та проводить екологічні акції, заходи, конкурси, вікторини; 

 бере участь у пропаганді природоохоронних знань серед учнів школи; 

  приймає участь у формуванні та виступах екологічних агітбригад; 

 звітує перед Парламентом про участь учнів школи у конкурсах 

шкільного, районного та обласного рівнів; в різноманітних акціях та 

трудових десантах; 

 організовує роботу по благоустрою пришкільної території; 

 слідкує за станом озеленення в класах та на території школи. 

 2.3. Міністерство здоров’я та спорту 

Головне завдання міністерства – організувати активну участь всіх вихованців у 

спортивному житті навчального закладу. 

З цією метою міністерство: 

 пропагує здоровий спосіб життя; 

 залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої 

роботи; 

   проводить спортивні ігри на перервах та в позаурочний час; 

 бере участь в організації загальношкільних спортивно-оздоровчих заходів   

 піклується про рекламу в проведенні спортивних змагань , забезпечує їх 

висвітлення в шкільній пресі; 

 приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо 

формування навичок здорового способу життя та культури поведінки. 

 

 

 

 

2.4. Міністерство інформації 

Головне завдання міністерства: через стінну пресу і шкільне радіомовлення 

постійно інформувати вихованців про життя школи. 

З цією метою міністерство: 
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 забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування; 

 вивчає громадську думку шкільного життя, створює інформаційний банк 

про життя класних колективів. 

 розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і 

матеріалів шкільної газети; 

  сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи; 

 займається випуском шкільної газети; 

 організовує роботу шкільного радіомовлення; 

 забезпечує фоторепортажі основних подій життя школи. 

 

2.5. Міністерство партнерства 

Головне завдання міністерства: опіка молодших школярів, допомога  в 

організації дозвілля учнів на перервах та  в позаурочний час 

З цією метою міністерство: 

 вносить свої пропозиції заступнику директора з виховної роботи, 

педагогу–організатору, вихователям з питань планування дозвілля 

вихованців молодших класів  на  тиждень, місяць, півріччя; 

 призначає шефів за початковими класами та  контролює  шефську роботу 

з молодшими вихованцями; 

 організовує з молодшими школярами рухливі ігри на перервах; 

 готує концертні програми для учнів 1-4 класів., 

 організовують змагання між 1-4 класами на звання «Клас року» за 

критеріями конкурсу. 

 

 

 

2.6.Міністерство культури 

Головне завдання міністерства: організувати цікаве та змістовне  дозвілля 

вихованців.  

З цією метою міністерство: 
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 вносить свої пропозиції заступнику директора з виховної роботи, 

педагогу–організатору, вихователям з питань планування дозвілля 

вихованців на  тиждень, місяць, півріччя; 

 приймає активну участь в формуванні святкових концертних програм; 

 організовує і проводить шкільні дискотеки; 

 активно допомагає вихователям у формуванні та роботі різних гуртків 

художньої  самодіяльності; 

 приймає активну участь в організації культпоходів, поїздок учнів в 

театри, концертні зали, музеї м. Харкова; 

 забезпечує належний порядок під час проведення культурно-масових 

заходів; 

 готує проведення традиційних народних свят; 

 залучає учнів на основі ініціативи та самодіяльності до підготовки і 

проведення творчих цікавих справ. 

 

  

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурс «Клас року» 
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1. Загальні положення  

1.1. Конкурс «Клас року» (далі конкурс)  проводиться з метою  активізації 

роботи класних колективів у діяльності школи, підвищення авторитету і 

престижу шкільного парламенту, вироблення активної громадської позиції 

щодо діяльності класів  

1.2. Завдання конкурсу:  

• підтримка та стимулювання творчих ідей учнів у формуванні їх соціальної 

компетентності;  

• підвищення комунікативної компетентності школярів;  

• участь всіх класних колективів у даному конкурсі, що передбачає пошук, 

розробку та впровадження інноваційних форм роботи;  

• привернення уваги громадськості до роботи шкільного парламенту, 

активізувати спільну роботу шкільного парламенту  та батьківського комітету 

школи;  

• публікація матеріалів конкурсу в шкільній пресі, пропаганда у  регіональних 

педагогічних заходах.  

1.3. Конкурс є  постійно діючим заходом КЗ "Нововодолазька санаторна 

школа"Харківської обласної ради.   

1.4. Предметом уваги Конкурсу є навчання учнів,  дотримання учнями 

санітарних вимог (оформлення класних кімнат), оптимальне дотримання 

учнями школи Статуту, спортивна діяльність, участь у загальношкільних, 

районних, обласних заходах художньої самодіяльності. 

1.5. У конкурсі на звання «Клас року» беруть участь учні 2-11-х класів. 

1.6. Конкурс проводиться у двох вікових групах: І – 2-4-ті  класи, ІІ 5-11-ті 

класи   

1.7. Конкурс проводиться як підсумок діяльності учнів за завданнями 

міністерств учнівського парламенту:  міністерства освіти, міністерства здоров’я 

і спорту, міністерства інформації, міністерства екології, міністерства культури, 

міністерства партнерства. 

1.8. Організаторами конкурсу є шкільний парламент. Безпосередню роботу 

щодо проведення конкурсу здійснює оргкомітет.  
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1.9. Класні колективи працюють за завданнями міністерств шкільного 

парламенту. Завдання   розміщуються на дошці оголошень . 

1.10. Результати виконання завдань міністерств класами висвітлюються 

щомісяця в рейтинговому екрані змагань.  Кожне виконане завдання 

оцінюється відповідною кількістю балів (див. критерії оцінювання). 

1.11. Після завершення конкурсу  клас-переможець отримує диплом переможця 

у наступних номінаціях: «Спорт-чемпіон», «Інтелект-клас», «Еколоджі-клас», 

«Інтернет клас», «Волонтер року». 

1.12. Конкурс проводиться  з 01.10 по 30.04 навчального року. 

  

2. Критерії оцінювання конкурсу 

Критерії розроблялися активом шкільного парламенту, обговорювалися у 

класних колективах. Бали виставляються у відповідні таблиці рейтингового 

екрану змагань . Саме за ними визначається загальна сума місць та рейтинг 

кожного класу у даному конкурсі.   

2.1. Рівень навчання учнів визначається за внесеними даними до журналів 

класу, що фіксують семестрові досягнення учнів, відвідування школи. За 

результатами його визначається середній бал успішності учнів даного класу, 

який  є визначальним критерієм у визначенні переможців у номінації «Інтелект 

майбутнього». Дані заносяться до таблиці (один раз на поточний навчальний 

рік), вони будуть враховані при підведенні підсумків за рік. Таблицю 

фіксування навчальних досягнень учнів веде міністерство освіти. 

2.2.Міністерство освіти протягом навчального року виставляє бали за участь в 

конкурсах, які проводить за такими критеріями: 

  

Перемога в олімпіадах  та 

МАН-  

 

 

 

 

Шкільних  +5, +10 

Міських  +10, +20 

Обласних  +20, +20 

Всеукраїнських +50, +30 

Читацька активність 81-100% 

61-80% 

+50 

+40 
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41-60% 

Менше 40% 

0% 

+30 

+20 

-50 

Успішність учнів, що 

навчаються на 

 

 

 

 

10-12 балів +20 

7-9 балів +10 

4-6 балів +5 

1-3 бали -5 

Зовнішній вигляд.  

Відповідає вимогам Статуту 

закладу 

 

 

 90-100% +50 

70-90% +40 

50-70% +20 

Менше 50% +10 

 Відсутність канцприладдя 

на уроках та заняттях 

самопідготовки 

 

  

Один учень  - 5 балів 

Ведення щоденників, 

зошитів 

Охайне   + 5 балів 

(один 

учень) 

 

Неохайне - 5 

балів(оди

н учень) 

Стан підручників  

 

 

Відмінний + 5 балів 

(один 

учень) 

Незадовільний - 5 балів 

(один 

учень) 

Дотримання дисципліни, 

порядку, правил для учнів: 

 

відсутність порушень +10 

кожне порушення дисципліни, 

правил для учнів 

-5 

кожен навчальний день, 

пропущений учнем не через 

хворобу, без 

поважних причин 

-5 

при наявності всіх учнів у школі 

 

+10 

Спізнення на уроки та заняття 

самопідготовки 

- 10 
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Чергування по школі 

(культура чергових, уміння 

вирішувати проблеми та ін.) 

 

 

 

Відмінна організація чергування по 

школі 

+20 

Зауваження зі сторони педагогів та 

адміністрації 

-10 

Некоректна поведінка до педагогів, 

учнів, техперсоналу 

-10 

 

2.3. Оцінювання спортивної діяльності класу здійснює міністерство 

здоров’я та спорту за такими критеріями :  

 

Шкільні, районні, обласні  

спортивні змагання 

 

Участь, перемога в шкільних 

змаганнях   

+10,+10 

Участь, перемога в районних 

змаганнях 

+10, +20 

Участь, перемога в обласних 

змаганнях 

+20, +30 

Спортивна форма у: 

 

  

 

90-100% учнів класу +20 

70-90% учнів класу +10 

Менше 70 % учнів класу - 20 

 

2.4. Оцінювання санітарно-господарчої діяльності класу здійснює 

міністерство екології. Міністр протягом року заносить бали за якість виконання 

завдань міністерства до рейтингового екрану змагань.  Оцінювання належного 

стану кімнат гуртожитку відбувається за такими критеріями: 

2.4.1. Санітарний стан кімнати. 

2.4.2 Технічний стан меблів кімнати. 

2.4.3. Озеленення кімнати. 

2.4.4. Естетичний вигляд кімнати. 

2.4.5. Оздоблення кімнати. 

2.5.Міністерство екології   та благоустрою працює, спираючись на такі 

критерії: 

Збереження шкільного 

майна: 

 

 

 

Відмінний і добрий стан +50 

задовільний +30 

Незадовільний, пошкоджене майно -50 

    

Благоустрій класних 

кабінетів, кімнат 

Підтримка чистоти в кімнатах 

гуртожитку 

+30 

Постійна підтримка чистоти в +10 
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гуртожитків,  їдальні їдальні 

Участь у днях довкілля Активна участь у днях довкілля +20 

Популяризація екологічних 

знань. 

Участь у конкурсах та 

вікторинах екологічної 

спрямованості: 

Фотоконкурси та конкурси 

малюнків, віршів, творчих 

робіт 

Участь 

Перемога: 

1-ше місце 

2-ге місце 

3-є місце 

+5 

 

+30 

+20 

+10 

 

Конкурси та вікторини 1-ше місце 

2-ге місце 

3-є місце 

+30 

+20 

+10 

 

Проектна робота Участь +50 

Екологічні акції Участь в екологічних акціях +30 

Організація та проведення 

екологічних акціях 

+50 

 

 2.6. Критерії оцінювання роботи міністерства інформації: 

Виготовлення стіннівок 

 

 

 

Наявність (відсутність) +, -20 

Зміст інформаційного блоку +10 

Оригінальність оформлення +10 

Використання комп’ютерних 

технологій 

+10 

 Участь у шкільних, 

районних, обласних, 

всеукраїнських конкурсах 

малюнків 

 

 

 

Участь класного колективу +20 

Кількість малюнків  + 5 за 

кожен 

малюнок 

Перемога у конкурсі (шкільному, 

інших) 

+10, +20 

Оригінальність роботи +5 

Оформлення класних 

куточків 

 

 

 

Наявність(відсутність) +,- 30 

Оригінальність назви загону, девіз +10 

Висвітлення роботи, досягнень 

класного колективу 

+10 

Випуск газети «Шкільний 

кур’єр» 

 

 

Своєчасність подання матеріалу +30 

Наявність фотоматеріалу +10 

Змістовність матеріалу +10 
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2.7. За якісне, змістовне, цікаве дозвілля вихованців закладу відповідає 

міністерство культури,  яке виставляє бали, спираючись на наступні критерії: 

Участь у шкільних заходах 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність (відсутність) номеру 

художньої самодіяльності 

+,- 30 

Якість участі кожного учасника +10 

Рейтинг номеру +5 

Оригінальність номеру +5 

Кількість номерів +5 за 

кожен 

номер 

Участь в районних, 

обласних, всеукраїнських 

заходах 

 

 

Районних (участь, перемога) +10, +5 

Обласних (участь, перемога) +20, +10 

Всеукраїнських (участь, перемога) +30, +20 

Конкурси 

 

 

 

За перше місце +30 

За друге місце +20 

За третє місце +10 

 

2.8. Із числа кращих учнів 7-11 класів, що мають організаційні навички, 

призначаються шефи 1-4 класів. Міністерство партнерства контролює  та 

оцінює роботу шефів, спираючись на такі критерії: 

Робота шефів: 

Організація дозвілля 

молодших школярів під час 

перерв   

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість задіяних учнів: 50-100%; 

                                       Менше 50% 

+20 

+5 

Систематичність: щоденно 

                               

                                інколи 

+50(за 

тиждень) 

+10(за 

тиждень) 

Цікаві форми роботи + 20 

Організація та проведення 

конкурсів для учнів 1-4 класів 

+50( за 

конкурс) 

Співпраця із класоводами 

(допомога відстаючим учням класу 

та інше) 

+20 

2.9. Центр роботи з молодшими школярами не оцінює роботу першої 

вікової категорії -1-4 класи. 

 

3.Нагородження та заохочення 

1. Переможці нагороджуються дипломами і цінними подарунками. 
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2. Нагородження переможців у кожній номінації здійснюється за рахунок 

добровільних спонсорських внесків. 

4. Зміни до положення Конкурсу 

Зміни до даного Положення вносяться шкільним парламентом  в тому 

випадку, коли виникає необхідність уточнити кількість балів за окремими 

напрямками, нарахування системи штрафних балів (для об’єктивності 

оцінювання).  

 

 


