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Стаття 1. Учнівська кон 

ренція Кінецьпільського ЗЗСО І – ІІІ ступенів є вищим органом учнівського 

самоврядування. 

Стаття 2. Конференція проводиться не більше одного разу на навчальний рік. 

Стаття 3. Конференція вважається повноправною, якщо присутніх не менше 1/3 

кількості делегатів (повноважних представників) від учнів, батьків, педагогів та 

шкільних працівників. 

Стаття 4. У роботі конференції беруть участь представники всіх категорій 

суб’єктів загальноосвітнього процесу і робітників закладу. 

Стаття 5. На конференцію обираються делегати від всіх суб’єктів 

життєдіяльності школи. Право делегувати повноважних представників на 

конференцію мають: 

 колективи класів другого ступеня школи – по 2-3 представника від 

кожних 5-9-х класів; 

 колективи класів третього ступеня школи – по 3-4  представника кожних 

10-11-х  класів; 

 педагоги школи – члени педагогічної ради; 

 батьки учнів – по 1-2 представника від кожного класу; 

 група господарчо-технічного і обслуговуючого персоналу; 

 директор школи, заступник директора з навчально – виховної роботи, 

президент дитячої юнацької організації «Веселка» є учасниками 

учнівської конференції з правом вирішального голосу. 

Стаття 6. На конференції мають право бути присутніми всі учасники діяльності 

школи (педагоги, учні, батьки), також представники відділу освіти та запрошені 

для участі в конференції гості з правом другого голосу. 

Стаття 7. Делегатами конференції вважаються повноважні представники від 

колективів та груп, обрані відповідно до норм представництв. 

Стаття 8. Кожний делегат, який представляє групу, що його обрала, має один 

вирішальний голос. Будь-яких порушень при голосуванні не допускається. 

Стаття 9. Учасники конференції, які не входять до нормативної кількості 

представників від колективів – педагоги, учні, батьки, інші учасники 

навчального процесу та гості школи – мають на конференції право дорадчого 

голосу: можуть брати участь у роботі, виступати, агітувати, вносити пропозиції 

та ін., але в голосуванні з прийняття рішень участі не беруть. 



Стаття 10. Ініціювати проведення учнівської конференції можуть: адміністрація 

школи, оганізація «Веселка», батьківський комітет.  

Стаття 11. З метою підготовки учнівської конференції створюється оргкомітет 

або робоча (творча) група, яка визначає строки, проблематику та порядок 

проведення конференції, розробляє її змістовні аспекти (питання для 

обговорення, регламент, порядок роботи конференції, проект рішення, 

рекомендації та інші матеріали), інформує про це громадськість та всіх 

зацікавлених осіб, організовує підготовку основних виступів, роботу секцій та 

ін., готує приміщення, матеріально – технічне забезпечення конференції, 

проводить інші організаційні заходи щодо її підготовки. 

Стаття 12. Для ведення конференції з числа її учасників обирається голова. 

Стаття 13. Для оперативного вирішування організаційних питань на 

конференції може бути обраний секретаріат, мандатна комісія, прес – група та 

інші робочі органи конференції. 

Стаття 14. Учнівська конференція школи має право приймати рішення з будь – 

яких питань, пов’язані з виховним процесом школи та учнівським 

самоврядуванням. 

Стаття 15. Конференція приймає Конституцію та вносить необхідні зміни та 

доповнення, заслуховує звіти президента організації «Веселка», керівників 

центрів, старост класів, схвалює / не схвалює їхню діяльність, приймає рішення, 

які стосуються розвитку школи, організації її життєдіяльності, створює постійні 

або тимчасові комісії, надає їм повноваження тощо. 

Стаття 16. Рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше, ніж половина присутніх делегатів (повноважних 

представників) від учнів, батьків, педагогів та шкільних працівників. 

Стаття 17. Про рішення, які прийняла конференція, оперативно інформуються 

всі учасники навчального процесу – учні, батьки, працівники школи. 

 

 

 

 


