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          Визначним чинником і передумовою  демократичних 

перетворень в українському суспільстві є зміна  способу мислення 

людей, їхніх ціннісних орієнтацій і виховання нової генерації 

громадян. Даний проект це наш виклик на низький рівень 

громадянської свідомості і соціальну відчуженість, політичну 

апатію молоді, відсутність довіри до демократичних інститутів, 

зростання рівня нетерпимості і расизму, порушення прав людини. 

Вчитися бути свідомими, відповідальними громадянами 

українського демократичного суспільства ми повинні вже сьогодні. 

Наш перший крок – демократичні вибори учнівського 

самоврядування. Що таке вибори у школі? Це постійний діалог  

учнів, батьків, вчителів, спільний пошук і рух в перед.  

Мета проекту: проведення виборів учнівського 

самоврядування та президента УПР на принципах демократизму. 

Завдання: 

 Активізувати особистості з високою громадянською позицією; 

 Навчити формулювати, висловлювати та відстоювати власну 

думку; 

 Залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні 

важливих питань життя класу та школи; 

 Забезпечення можливості реально брати участь у процесі 

виборів - розвиває почуття відповідальності перед собою і 

суспільством; 

 Обрати парламент та Президента УПР шляхом таємного 

голосування. 

Результати: 

 Учні самостійно обирають своїх представників  

учнівського самоврядування, беруть участь у створенні і 

реалізації програми кандидатів у Президенти УПР та 



делегатів парламенту; 

 Організація передвиборчої кампанії та презентація програм 

кандидатів 

 Формування виборчих комісій, створення робочих груп, 

розподіл обов’язків на час виборів; 

 Проведення таємного голосування та підбиття підсумків. 

Отже, перевагами демократичного проведення виборів учнівського 

самоврядування є: 

 зміцнення дисципліни оскільки:якщо учням довіряють, то 

вони стають відповідальнішими. Правила потрібні, але 

управління засноване на довірі має стійкіший характер, ніж 

керівництво на основі погроз. 

 підвищення рівня навчання, шляхом пропагування «культу 

знань» 

 зниження рівня конфліктів, адже запровадження 

толерантності та взаємоповаги, попереджають нетерпимість, 

дискримінацію, цькування і навіть насильство; 

 формування патріотичного, шанобливого ставлення до 

навчального закладу,що робить школу більш 

конкурентноспроможнішою серед інших закладів району; 

 забезпечення існування демократичного самоврядування, при 

цьому не побоюючись, що все це закінчиться хаосом та 

безладом. Учні повинні бути дійсно впливовими, і таким 

чином вчитися відповідальності, адже від  участі в вирішенні 

найважливіших питань залежить їх повсякденне життя в 

школі. 

Вибори учнівського самоврядування допомагають заповнити 

значний розрив між теорією і реальною практикою, підвищують 

інтерес до політики і активізують учать у житті громадянського 

суспільства. 

 

Чергові вибори  в Розсошенській гімназії відбудуться 23.10. 2015 року. 
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