
 
 

 

Я, Солонар Сергій , учень 10  класу . Навчаюся у 

ЗОШ № 24 з першого класу, беру активну участь 

у шкільному житті, займаюсь спортом. 

Пропоную свою кандидатуру на посаду              

Кошового отамана.                                                                                                                                                    

Мої головні завдання: 

1.      Створити команду активних та 

небайдужих учнів, яка буде впроваджувати 

демократичні принципи управління.                                                                                

2.      Забезпечити у школі  порядок, повагу до 

учнів та вчителів, щоб  було безпечно та 

комфортно всім учасникам навчального процесу.                                                                  

3.       Кожна особистість буде відчувати себе 

вільною та впевненою у своїх можливостях, тому що учасники  шкільного 

самоврядування мають право на : 

•  самореалізацію; 

•  успіхи у навчанні; 

• проявляти активність і самостійність, приймати участь у конкурсах  та 

змаганнях; 

• брати участь у роботі трудових об’єднань, спортивних секцій, гуртків за 

інтересами; 

• захищати свою честь та гідність, послідовно відстоювати свої права; 

• обирати і бути обраним у керівні органи самоврядування. 

4.    Довести до кожного, що учасники шкільного самоврядування зобов’язані: 

• берегти народну спадщину, дотримуватися шкільних традицій, чергувати у 

школі, підтримувати порядок та затишок у школі; 

• вміти самостійно приймати відповідальні рішення; 

• набувати досвіду демократичної поведінки; 

• утверджувати принципи загальнолюдської моралі; 

• бути прикладом для молодших школярів.                                                                                   

5.      Всі учасники  шкільного самоврядування повинні знати свої права та 

обов’язки і дотримуватися їх. Я вважаю, що у школі повинна існувати система 

підтримки позитивних справ та ідей, але не треба забувати про вживання 

дійових засобів до учнів – порушників у школі, проводити з ними та їх батьками 

бесіди.  Я сподіваюсь, що ви підтримуєте мою кандидатуру і мої завдання.                    

Я готовий допомагати учням школи та подавати приклад . 



 
 

 

 

Я, Жуков Єгор, учень 10  класу ЗОШ № 24. 

Навчаюся у ЗОШ № 24 з першого класу, беру 

активну участь у шкільному житті. Пропоную 

свою кандидатуру на посаду Кошового отамана. 

Моя мета зробити школу кращою при 

підтримці вчителів та учнів.                                                                                 

Я вважаю необхідним  працювати за 

напрямками : 

1.   Формування особистості, якій притаманні 

демократична громадянська культура, 

усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною 

свободою, правами людини та її громадянською 

відповідальністю, готовністю до компетентної участі в житті суспільства. 

2.      Забезпечувати  високий академічний рівень навчання, духовного розвитку 

учнів. 

3.      Багато уваги приділяти у школі громадянському вихованню учнів на уроках 

та в позакласній роботі. 

4.      Учні — активні учасники освітнього  процесу, за власним бажанням 

візьмуть участь у конкурсах, змаганнях, виставах. 

5.      Необхідно розвивати   мовну освіту учнів, яка базується на толерантності 

та повазі до прав людини, включаючи права дітей, які належать до мовних 

меншин. 

6.      Здійснювати  професійну орієнтацію учнів. 

7.  Приймати участь у конкурсах на оформлення класів,класних куточків, 

тощо… 

8.  Проводити у школі загальношкільні заходи,свята, концертні  програми. 

 

Школа – наш дім, ми – родина !!! 

 

 



 
 

 

Я, Міхно Євген, учень 9  класу ЗОШ № 24. 

Навчаюся у ЗОШ № 24 з першого класу, легко 

знаходжу спільну мову з оточуючими, 

приймаю активну участь у житті школи. 

Пропоную свою кандидатуру на посаду 

Кошового отамана. 

Хочу вас запевнити в тому, що Кошовий 

отаман  – це в першу чергу такий самий учень, 

як і всі інші, але він повинен знати і розуміти 

всіх учнів школи без винятку. Влада в його 

руках – це не є спосіб виділитися. Це величезна 

відповідальність за благополуччя теперішнього 

та майбутнього школи і наших учнів. Тому у 

мене є деякі пропозиції, як зробити наше 

шкільне життя кращим та цікавішим: 

1. Проводити день народження школи. 

2. Організувати конкурс на кращого фотографа школи. 

3.Проводити комп’ютерні змагання. 

4. Створити книгу рекордів школи. 

5. Створити скриньку пропозицій, щоб кожен учень міг висловити власну думку; 

Але найголовнішою метою я вважаю – спільними зусиллями всіх нас покращити 

нашу школу і шкільне життя.  

6. Організувати роботу шкільного диспут-клубу. 

7.Органiзувати екскурсії. 

 

 

 

Моє гасло: У нас немає «Ти», 

У нас немає «Я», 

«Ми» - єдина школа, 

«Ми» - одна сім`я! 

 

 

 

 



 
 

 

Я, Івко Олександр,  учень 10  класу                             

ЗОШ № 24, висуваю свою кандидатуру на посаду 

Кошового атамана Козацької республіки  тому, що 

маю бажання спробувати себе в новому напрямку. 

Моя життєва позиція спрямована на самореалізацію, 

пошук нових можливостей у розкритті свого 

потенціалу. 

    Моє життєве кредо: щасливий лише той, хто 

здатний віддавати більше, ніж брати. В людях ціную  

благородство,здатність до наполегливої праці, 

бажання діяти і дерзати. 

Беру активну участь у житті школи, не забуваю і про 

міські акції. Займаюсь спортом, цікавлюсь 

літературою, маю багато друзів та стою на боці 

загальнолюдських інтересів, таких, як  

толерантність, рівність, гідність та свобода. В цілому , я творча і товариська особистість. 

Свої дії скеровую на  покращення взаємовідносин між учнями ,підтримку правопорядку, 

захист інтересів , допомогу іншим. 

Передвиборча програма : 

1. На день Соборності України приходити з українською символікою. 

2. Проводити комп’ютерні змагання. 

3. Запровадити традицію проводити ярмарки 

4. Проводити «День самоврядування». 

5. Буду сприяти проведенню спортивних змагань у школі; 

6. Відстоюватиму права учнів; 

7. Пропагуватиму здоровий спосіб життя, залучатиму учнів до спорту; 

8. Обіцяю в своїй роботі дотримуватись принципів справедливості, говорити правду, 

давати бій брехні і корисливості; 

9. Сприятиму роботі учнівського врядування на користь учнів; 

10. Маю наміри зробити життя шкільної родини різноманітнішим та цікавішим; 

11. Готовий до співпраці, чекатиму та прислуховуватимусь до ваших пропозицій, 

прийматиму дипломатичні рішення. 

       Сподіваюся на вашу підтримку! 

 



 
 

 


