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від 19 листопада 2016р.

Стаття 4. На посади міністрів рішенням обраного Президента школи
призначаються учні 7-11 класів школи, перш за все ті, хто висувався
кандидатами на виборах Президента школи.
Склади міністерств формують міністри за погодженням з Президентом з
числа учнів 7-11 класів школи.

РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ

РЕГЛАМЕНТ ОБРАННЯ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №52 М.КИЄВА
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
19 листопада 2016
РОЗДІЛ 1. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 1. Президент школи (далі – Президент) обирається на виборах
шляхом прямого таємного голосування. За результатами голосування
обраним Президентом визнається кандидат, який отримав найбільшу
щодо інших кандидатів кількість голосів. При рівній кількості голосів,
отриманих кандидатами, обраним визнається кандидат, зареєстрований
раніше.
Стаття 2. Посада віце-президента дістається кандидату, який отримав
кількість голосів, найбільшу після голосів, відданих за Президента.
Стаття 3. Якщо після підведення підсумків голосування кандидат
відмовився від посади Президента або віце-президента, то відповідна
посада передається наступному кандидату – першому, який не отримав
посаду.

Стаття 5. Організаторам виборів необхідно визначити дату проведення
виборів.
Стаття 6. Брати участь у виборах Президента школи в якості виборців
мають право учні 7-11 класів школи, в якій проводяться вибори, і
педагогічний склад цих освітніх установ.
Стаття 7. Списки виборців, з числа осіб, зазначених у статті 6 цього
Положення, складаються педагогом-організатором школи та його
помічниками і віддаються в шкільну виборчу комісію, в терміни
встановлені цим Положенням.
Стаття 8. Списки виборців складаються за формою згідно з додатком №1
до цього Положення.
Стаття 9. Кандидатами на посаду Президента школи можуть бути
висунуті учні 8-10 класів школи, в якій проводяться вибори.
Стаття 10. Для організації та проведення виборів формується шкільна
виборча комісія (далі – ШВК) у кількості від 5 до 7 осіб.
Стаття 11. Членами ШВК можуть бути призначені заступник директора
школи з виховної роботи з учнями, члени батьківських комітетів (за
винятком батьків кандидатів), учні 7-11 класів школи та педагогічні
працівники.
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Стаття 12. Членами ШВК зі свого складу обирається Голова та Секретар
ШВК, мають право завіряти своїм підписом документи ШВК про
підсумки голосування і результати виборів, інші документи комісії.

Стаття 20. За результатами перевірки підписів, зібраних кандидатом для
реєстрації, ШИК реєструє кандидата. Підставою для відмови в реєстрації
кандидата є 25% і більше підписів виборців, зібраних з порушеннями.

Стаття 13. Повноваження ШВК:

Стаття 21. Агітація – це заклики голосувати за кандидата або проти
нього. При проведенні агітації можуть брати участь члени його
ініціативної групи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

прийом заявок кандидатів на участь у виборах;
перевірка підписів, зібраних на підтримку кандидатів;
реєстрація кандидатів;
контроль за проведенням кандидатами агітації і дотриманням
принципу рівності кандидатів;
проведення дебатів кандидатів;
проведення голосування та підрахунок голосів, відданих за
кожного з кандидатів;
визначення результатів виборів

Стаття 14. Місце розташування ШВК визначається адміністрацією
школи, в якій проводяться вибори.
Стаття 15. Для реєстрації кандидат повинен зібрати підписи виборців на
підтримку свого висунення.
Стаття 16. Кількість підписів виборців, необхідних для реєстрації
кандидата, становить 25 осіб з числа учнів 7-11 класів, включених до
списків виборців.
Стаття 17. Збір підписів на підтримку свого висунення може
здійснюватися кандидатом особисто або за допомогою членів
ініціативної групи.
Стаття 18. Підписні листи оформляються за формою згідно з додатком
№2 до цього Положення.
Стаття 19. Ініціативна група у складі не більше 3-5 чоловік може
створюватися кандидатом для збору підписів, участі в агітації і
спостереження за ходом голосування з числа учнів 5-11 класів школи, в
якій проводяться вибори.

Стаття 22. Агітація проводиться шляхом:
1.
2.
3.
4.
5.

виготовлення і поширення агітаційних листівок;
розміщення агітаційних друкованих матеріалів в місцях,
спеціально визначених ШВК;
проведення зустрічей з виборцями;
участі в дебатах кандидатів;
використання шкільних інформаційних засобів.

Стаття 23. Агітація повинна проходити в коректній формі (неприпустимі
образи, приниження, примус).
Стаття 24. При розміщенні агітаційних друкованих матеріалів в певних
місцях, при наданні шкільних інформаційних засобів і приміщень для
проведення зустрічей з виборцями повинен дотримуватися принцип
рівності кандидатів.
Стаття 25. ШВК може скасувати реєстрацію кандидата. Підставами для
скасування реєстрації є порушення при проведенні агітації:
1.
2.
3.

агітаційні друковані матеріали розміщені, в місцях не
визначених для цього;
агітація проти кандидатів – опонентів носить наклепницький
характер;
підкуп виборців шляхом вручення їм подарунків або грошових
коштів.

Стаття 26. Рішення про скасування реєстрації кандидата приймається
ШВК на підставі заяви іншого кандидата або виборця, якщо факти,
зазначені в заяві підтверджені (фото–, відеозйомка, показання свідків).
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Стаття 27. Приміщення для проведення голосування надається
адміністрацією навчального закладу.
Стаття 28. Шкільна виборча комісії в приміщенні для голосування
повинна розмістити інформаційний стенд з фотографіями
зареєстрованих кандидатів і короткою інформацією про кожного з них.

РОЗДІЛ 3. НАСЛІДКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ
Стаття 29. Про час і місце голосування ШВК зобов'язана оповістити
виборців. У голосуванні надається можливість брати участь особам, які
внесені до списку виборців.

Стаття 36. Організатори виборів приймають рішення про заохочення
найбільш активних учасників виборів, кращого члена шкільної виборчої
комісії.
Стаття 37. Для участі в голосуванні на виборах Президента виборець
отримує бюлетень.
Стаття 38. Бюлетені для голосування виготовляються ШВК за кількістю
виборців, включених до списків виборців.

Ваші нотатки

Стаття 30. При отриманні бюлетеня виборець ставить в списку виборців
свій підпис.
Стаття 31. Голосування проводиться шляхом нанесення виборцем у
бюлетені будь-якого знаку у прямокутнику, що відноситься до
кандидата, на користь якого зроблений вибір.
Стаття 32. Відразу після закінчення часу голосування ШВК відкрито і
гласно проводить підрахунок голосів виборців і складає протокол про
підсумки голосування.
Стаття 33. Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, у
разі відмови від посади сповіщає про це ШВК в письмовому вигляді до
прийняття постанови про результати виборів, протягом 2 днів після дня
голосування.
Стаття 34. Не пізніше ніж на третій день після дня голосування, на
підставі протоколу про підсумки голосування, шкільна виборча комісія
приймає постанову про результати виборів та визначає кандидата, який
набрав найбільшу кількість голосів виборців, обраного Президентом
школи. За підсумками голосування визначається віце-президент школи.
Стаття 35. У десятиденний термін після визначення результатів виборів
в школі проводиться інавгурація Президента школи.
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