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I. Основні положення 

1. Голова  учнівського самоврядування школи (далі Президент школи) 

обирається учнями школи на основі загального вільного і прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування. 

2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування 

кандидатів на посаду Президента школи. 

3. Участь учнів у виборах Президента школи є добровільною. Ніхто не може бути 

примушений до участі або не участі у виборах. 

5. Вибори Президента школи є загальними. 

6. Вибори Президента школи є рівними, учні школи беруть участь у виборах на 

рівних засадах. 

7. Президент школи обирається безпосередньо виборцями. 

8. Голосування на виборах Президента школи є таємним. 

9. Право висування кандидата в Президенти школи має кожен класний колектив, 

клас може висувати кілька кандидатів у Президенти. 

 

II. Виборці 

1. Виборці – учні школи, які навчаються у 6 – 11 класах. 

2. Під час голосування за кандидата кожен виборець має право проголосувати 

лише один раз. 

3. Виборці повинні мати вільний доступ до передвиборчих програм кандидатів у 

Президенти школи. 

4. За порушення правил голосування, виборець втрачає право на голосування 

та/або повторне голосування. 

5. Забороняється фотографування та/або демонстрування виборчого бюлетеню 

на якому є вибір виборця за певного кандидата.  

6. У випадку порушення процедури голосувань, перешкоджання волевиявлення 

виборця або в інших випадках які суперечать правилам виборів Президента 

школи, особа має право подати скаргу на ім’я голови Центральної Виборчої 

Комісії. Голова ЦВК зобов’язаний розглянути та вжити правомірні дії для 

вирішення ситуації не пізніше ніж за 2 години від отримання скарги. 



 

III. Кандидати у Президенти школи 

1. Кандидат у Президента школи – особа, яка свідомо та без примусу виявила 

бажання балотуватися на посаду Президента школи. 

2. Кандидатом у Президенти може бути лише учень 8-х та 9-х. 

3. Особа, яка виявила бажання подати свою кандидатуру на посаду Президента 

школи, повинна зібрати 50 підписів підтримки кандидатури учнями школи, 

підпис педагога-організатора, заступника директора з навчально-виховної 

роботи, 5 підписи підтримки кандидатури від вчителів та рекомендацію від 

діючого президента школи, щоб підтвердити свою цілеспрямованість та свідоме 

бажання балотуватися на посаду Президента школи. 

4. Кандидат зобов’язаний подати свою заявку на участь у виборах голові ЦВК не 

пізніше ніж за 20 днів до проведення виборів. 

5. Кандидат у Президенти повинен оприлюднити свою передвиборчу програму 

не пізніше ніж за 12 днів до проведення виборів та забезпечити вільний доступ 

до неї усіх без виключень учнів школи. 

6. Кандидати зобов’язані брати участь у дебатах, які будуть проведені не пізніше 

ніж за 2 дні до проведення виборів. 

7. За невиконання пунктів 3, 4, 5, 6 кандидатура особи знімається, без права 

поновлення. 

8. Президент обирається на термін 1 рік. 

9. Агітація кандидата у президента за 24 години до проведення та під час 

проведення виборів суворо заборонена.  

 

IV. Центральна Виборча Комісія 

1. Центральна Виборча Комісія – головний організаційний та підрахунковий 

орган під час виборів Президента школи. 

2. Для проведення виборів формується виборча комісія не пізніше ніж за 16 днів 

до проведення виборів. 

3. Склад та структура виборчої комісії буде розглядатися на позачерговому 

засіданні учнівського самоврядування. 



4. Обов’язки ЦВК: 

     - Складати списки виборців. 

- Складати протокол реєстрації кандидатів у президент 

      - Оголошує основну інформацію для виборців та кандидатів у Президенти 

      - Розробляти зразок бюлетеня. 

  - Проводити вибори за списками виборців. 

  - Реєструвати виборців та видавати бюлетень. 

5. Підрахувати та оприлюднити результати ЦВК повинна не 

пізніше ніж за 24 години від закриття виборчої дільниці. 

 

V. Процедури проведення голосування 

1. Голосування проводиться у день призначений позачерговим засіданням 

самоврядування школи 

 

2. Кожен виборець отримує бюлетень зі списком прізвищ кандидатів у 

Президенти. 

 

3. Заповнення бюлетеня проводиться таємно. 

 

4. У списку кандидатів виборець ставить будь-яку позначку у порожньому 

квадраті напроти прізвища кандидата, якому він віддає свій голос. 

 

5. Після того, як виборець зробив вибір, він повинен опустити свій бюлетень до 

виборчої урни. 

 

6. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувало більшість учнів, що 

взяли участь у голосуванні. 

 

7. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяло участь не менш 

50% учнів, які мають право голосу. 

 

8. Підрахунок голосів може проводитися за присутності наглядачів. 

 

VI. Результати голосування 

1. Протягом 2-х годин після оприлюднення результатів ЦВК розглядає скарги та 

оскарження рішення. Після розгляду даних документів оголошує переможця 

виборів на посаду Президента школи. 



2. Новообраний президент школи вступає в свої обов’язки після закінчення 

терміну діючого президента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


