
 

 

 

 

Конституція 
Учнівського самоврядування  

гімназії № 172 «Нивки» 
Прийнята Парламентом учнівської 

організації «SOS» 

 1 вересня 2010 року 

Парламент учнівської організації «SOS» приймає цю 
Конституцію, спираючись на багатовікову історію і досвід 

української національної системи управління, прагне виразити 
суверенну волю гімназистів та дбати про дотримання прав і 

свобод дитини та гідних умов її навчання і всебічного розвитку. 



 

Розділ І. Загальні засади 
 

Стаття 1.  
Учнівська організація «SOS» має свою символіку, парламент, 
президента і конституцію. 

Стаття 2.  
У гімназії визначається і діє принцип верховенства права. 
Конституція гімназії має найвищу юридичну силу для 
гімназистів. 

Стаття 3.  
Дія Конституції поширюється на всіх гімназистів з 8 по 11 клас.  

Стаття 4.  
Гімназія №172 «Нивки» є демократичним навчальним закладом. 

Стаття 5.  
Зовнішня діяльність гімназії спрямована на встановлення 
контактів і взаємовигідного співробітництва з іншими 
навчальними закладами. 

Стаття 6.  
Дитина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість 
визнаються найвищою цінністю у гімназії. 

Розділ ІІ. Права, свободи, обов’язки 
гімназистів 

Стаття 7.  
Усі гімназисти є вільними, рівними в своїй гідності та правах. 

Стаття 8.  
Кожен гімназист має право на повагу та визнання його гідності. 
Ніхто не має права чинити на гімназиста фізичний, моральний, 
або такий, що принижує його гідність, вплив. 



Стаття 9.  
Кожному гімназисту гарантується право на свободу думки і 
слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком 
грубих і нецензурних слів та висловів, які ображають інших. 

Стаття 10.  
Кожен  гімназист має право на свободу світогляду і 
віросповідання. 

Стаття 11.  
Гімназисти мають право брати участь в управлінні учнівською 
організацією «SOS», у загальних гімназійних виборах, вільно 
обирати та бути обраними до органів учнівського самоуправління. 

Стаття 12.  
Гімназисти мають право на проведення заходів на території 
гімназії у вільний від навчання час і з власної ініціативи, якщо це 
не суперечить планам роботи адміністрації та педагогічного 
колективу гімназії. 

Стаття 13.  
Гімназистам гарантується свобода наукової, навчальної, 
літературної та художньої творчості. 

Стаття 14.   
Гімназист не може бути покараний на основі непідтверджених 
фактів, від кого б вони не надходили. 

Стаття 15.  
Права і свободи гімназиста знаходяться під протекторатом 
адміністрації гімназії. 

Стаття 16.  
Кожен гімназист повинен знати свої права та обов’язки. 

Стаття 17.  
Основним обов’язком гімназиста є виконання конституційного 
права на освіту. 



       Стаття 18.  
Кожен гімназист зобов’язаний носити форму встановленого 
зразка. 

       Стаття 19.  
Кожен гімназист зобов’язаний вчасно приходити на навчання та 
дотримуватись правил внутрішнього розпорядку в гімназії. 

       Стаття 20.  
Гімназист зобов’язаний виконувати офіційні розпорядження 
адміністрації, які не порушують прав гімназиста. 

Стаття 21.  
Обов’язком гімназиста є шанобливе ставлення до викладачів, 
адміністрації та обслуговуючого персоналу, які забезпечують 
навчальний процес.  

Стаття 22. 
Гімназист не має права вживати на території гімназії 
ненормативну лексику. 

Стаття 23. 
Гімназист не має права порушувати порядок і дисципліну, 
палити, вживати алкоголь та інші заборонені МОЗ речовини в 
приміщенні й на території гімназії. 

Стаття 24. 
Гімназист не має права псувати майно гімназії та особисте 
майно інших. У випадку псування настає майнова 
відповідальність. 

Стаття 25. 
Обов’язок гімназиста – дотримуватись Конституції. 
Нехтування обов’язками призводить до втрати відповідних прав, 
а в особливо тяжких випадках – дисциплінарної відповідальності. 

Стаття 26. 
Незнання законів і правил поведінки в гімназії не звільняє від 
відповідальності. 
 



Права гімназиста враховуватимуться тільки за умови 
сумлінного виконання обов’язків гімназиста. 

Розділ ІІІ. Вибори 

Стаття 27. 
Волевиявлення гімназистів здійснюється через вибори. Право 
голосу мають усі без винятку гімназисти з 8-11 клас. 

Стаття 28. 
Вибори до органів учнівської організації «SOS»  є демократичними, 
рівними, прямими і здійснюються шляхом голосування. 

Розділ ІV. Парламент 

Стаття 29. 
Парламент складається з двох представників від кожного класу (з 
8-11 клас). Кожен представник виконує свої обов’язки протягом 
навчального року. 

Стаття 30. 
Чергові вибори до Парламенту відбуваються в ІІ четвер вересня 
другого року повноважень. 

Стаття 31. 
Президент та інші посадові особи Парламенту обираються із 
членів організації учнівського самоуправління. 

Стаття 32. 
Протягом навчального року Парламент збирається щонайменше 
раз на місяць, а міністерства – згідно з встановленим графіком. 
Розклад засідань Парламенту має бути встановлений після 
першого засідання. 



Стаття 33. 
На всіх засіданнях учнівського самоуправління від кожного класу 
забов’язаний бути присутнім хоча б один представник. 

Стаття 34. 
Для прийняття рішень повинна бути присутня більшість 
учнівського самоврядування. 

Стаття 35. 
Чергові президентські вибори оголошуються Парламентом. 
Виборча комісія обирається зі складу Парламенту. 

Стаття 36. 
Парламент схвалює програму діяльності Президента та Уряду, 
приймає закони, заслуховує двічі на рік звіт Президента про стан 
справ у гімназії. 

Стаття 37. 
Право законодавчої ініціативи належить адміністрації гімназії, 
класним керівникам, Президенту, представникам учнівського 
Парламенту. 
 

Розділ V. Президент 
Стаття 38. 

Президент гімназії має входити до складу учнівського 
самоуправління. 

Стаття 39. 
Президент учнівської організації «SOS»  є її головою. 

Стаття 40. 
Президент обирається членами учнівського Парламенту строком 
на 1 рік з правом перевиборів не більш як на один термін. 

Стаття 41. 
Президентом учнівської організації «SOS»  може бути обраний 
гімназист, що має середній бал за попередній семестр не нижче 
“8”, має програму діяльності на наступний рік за відповідними 



напрямками, майбутній склад уряду і характеристики, складені 
класним керівником. 

Стаття 42. 
Чергові Президентські вибори здійснюються за встановленим 
графіком. 

Стаття 43. 
Повноваження Президента починаються з моменту складання 
Присяги, але не пізніше, ніж через 3 дні після оголошення 
результатів виборів.  

Стаття 44. 
Президент має такі повноваження: 

  формує уряд: призначає Міністрів і формує посадовий 
склад уряду; 

 двічі на рік виступає з посланням на засіданні 
Парламенту; 

 несе повну відповідальність за діяльність уряду; 

 діє як офіційний представник гімназистів на заходах, де 
представлена гімназія; 

Стаття 45. 
Виконавчу владу в класі здійснюють гімназисти, які є 
представниками класу серед учнівського  самоуправління та 
Парламенту. 


