ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою гімназійного парламенту
від 10 лютого 2006 р.

КОНСТИТУЦІЯ

ГІМНАЗІЇ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.1. Херсонська ба га т опроф і л ь н а гімназія № 20
ім. Б. Лавреньова Херсонської міської ради (далі гімназія) - зага
льноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим ви
вченням математики, хімії, біології, української та іноземних мов.
Стаття 1.2.
Головною метою гімназії
є
забезпечення
науковотеоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та під
тримки обдарованих і здібних дітей.
Стаття 1.3. Головні завдання гімназії:
а) виховання морально і фізично здорового покоління;
б) створення умов для набуття загальної середньої освіти на
рівні державних стандартів;
в) розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обда
рованості, творчого мислення, уміння самовдосконалюватися;
г) формування громадянської позиції, виховання почуття влас
ної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідаль
ності за свої дії;
ґ) створення сприятливих умов для самовираження особистості
учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального,
психічного, фізичного розвитку;
д) надання учням можливостей для реалізації індивідуальних
творчих потреб;
е) пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних
дітей;
є) оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових тех
нологій і форм навчання та виховання.

II.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧНІВ І БАТЬКІВ

Стаття 2.1. Усі учні мають однакові права та обов'язки.
Стаття 2.2. Учні мають право:
а) користуватися науково-виробничою базою гімназії, бібліоте
кою;
б) брати участь у науково-дослідній, експериментальній та ін
ших видах науково-практичної діяльності, конференціях, виста
вках, конкурсах;
в) брати участь в обговоренні і вносити свої власні пропози
ції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля;
г) брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, тво
рчих студіях, клубах, гуртках, проблемних групах;
ґ) на безпечні умови навчання, праці.
д) бути обраними до органів самоврядування гімназії.
Стаття 2.3. Учні зобов'язані:
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а) виконувати умови Конституції гімназії, Статуту гімназії,
Кодексу честі гімназиста, правила внутрішнього розпорядку в
гімназії;
б) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними
вміннями, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
в) бережливо ставитись до майна гімназії;
г) дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.
Стаття 2.4. Батьки учнів є учасниками навчально-виховного процесу
з моменту зарахування їхніх дітей до гімназії.
Стаття 2.5. Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:
а) обирати і бути обраними до органів громадського самовряду
вання гімназії;
б) звертатися до органів державного управління, громадського
самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
в) обирати форму і зміст навчальних послуг у гімназії.
Стаття 2.6. Батьки несуть відповідальність за виховання, навчання
і розвиток своїх дітей.
Стаття 2.7. Права учнів гарантуються даною Конституціею, президен
том гімназії та Судом Честі гімназії.

III. КОДЕКС ЧЕСТІ ГІМНАЗИСТА
ГІМНАЗИСТ!
Навчися спочатку добрим звичаям, а потім мудрості, бо без пер
ших важко навчитися останнім.
Будь-хто, кого допустили в гімназію, не повинен мати іншого на
міру, крім одного: досягнути успіхів у добрих звичаях і корисних
науках, в істинному благочесті.
Єдиним правилом твоїх дій хай буде істинне добро.
Хай буде чистим дух твій заради людей і твоєї совісті.
Свою поведінку, мову і зовнішній вигляд зберігай у чистоті і
чесності, не пропусти людину, не привітавши її і добре слово не
вимовивши.
Вважай всіх товаришів по навчанню за друзів і братів, живи з
усіма у злагоді.
Що вмієш добре, не забувай це, а чого не вмієш, тому вчися.
Брехня - рабська вада, не може бути терпима нікому. Хай усі
звикають говорити правду, навіть якби довелося зізнатися у прови
ні, щоб ніколи не було помітно розладу між серцем і устами.
Шануй учителя свого, як наставника свого, людину мудру і знаю
чу.
Оскільки наша гімназія є школою мудрості, то знання твої пови
нні слугувати людям тільки на благо.

МИ ХОЧЕМО БУТИ ТАКИМИ -1 МИ БУДЕМО ТАКИМИ!
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IV. ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ГІМНАЗІЇ ТА ЧЛЕНІВ
ГІМНАЗІЙНОГО ПАРЛАМЕНТУ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 4.1.1. Вибори Президента гімназії проводяться за принци
пом загального рівного і прямого виборчого права при таємному
голосуванні.
Стаття 4.1.2 Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і
рівноправного висування кандидатів кожним профілем.
Стаття 4.1.3. Вибори президента гімназії є загальними: право
обирати мають гімназисти 5(9)-7(11)-х класів.
Стаття 4.1.4. Президентом гімназії може бути обраний учень, яко
му на день виборів виповнилось 14 років і який є учнем цієї гім
назії .
Стаття 4.1.5. Вибори президента гімназії є рівними - кожен вибо
рець має 1 голос.
Стаття 4.1.6. Голосування на виборах таємне.
Стаття 4.1.7. Право висування кандидата в Президенти гімназії
має кожен клас. Клас може висувати одного або більше кандидатів
у президенти.
XX.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
Стаття 4.2.1. Для проведення голосування створюється виборча ко
місія.
Стаття 4.2.2.Виборча комісія:
• складає списки виборців;
• встановлює форму виборчого бюлетеня;
• проводиться реєстрація кандидатів у президенти;
• встановлює результати виборів I оголошує їх.
XXX.
ПРЕДВИБОРЧА АГІТАЦІЯ
Стаття 4.3.1. Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти
має право вести передвиборчу агітацію.
Стаття А.3.2. Кандидат за допомогою ініціативної групи.
• Повинен випустити рекламний плакат із власною фотографі
єю;
• Підготувати передвиборчу програму не більш як 1 стор.
тексту;
• Може здійснювати інші агітаційні заходи;
Стаття 4.3.3. Права кандидата у Президенти під час проведення
агітаційної компанії: у будь-який час відвідувати той клас, у
якому кандидат планує провести агітаційну роботу на перервах та
в позаурочний час.
Стаття 4.3.4. Повідомлення про обрання Президента оголошується
головою виборчої комісії на загальній лінійці.
Стаття 4.3.5. Президенту гімназії вручається відповідне посвід
чення.
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Стаття 4.3.6. Обраним вважається кандидат, за якого проголосува
ли більшість учнів, що взяли участь у голосуванні.
Стаття 4.3.7. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в
них брало участь 50% учнів гімназії.
Стаття 4.3.8. Президент обирається строком 1-2 роки.
Стаття 4.3.9. Якщо 2 і більше кандидатів набрали однакову кіль
кість голосів, проводяться повторні вибори.
Стаття 4.3.10. Вибори до гімназійного парламенту проводяться в
класах відкритим голосуванням строком на 1 рік.
Стаття 4.3.11. У виборах до парламенту беруть участь учні 1 ( 5 ) 7(11) класів.
Стаття 4.3.12. Кожен клас має право обрати до складу парламен
ту 2-ох представників.

V. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ГІМНАЗІЇ
Стаття 5.1. Президент гімназії є головою учнівського колективу і
виступає від його імені.
Стаття 5.2. Президент гімназії обирається учнями гімназії на ос
нові загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємно
го голосування. Президентом може бути учень, який досяг віку 14
років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з
шкільних предметів.
Стаття 5.3. Президент гімназії є головою гімназійного парламен
ту.
Стаття 5.4. Президент гімназії:
• виносить на розгляд парламенту питання, що турбують уч
нів гімназії;
• має право брати участь у роботі педагогічних рад;
• має право ініціювати зміни, що покращать навчання та до
звілля учнів;
• має право голосу при вирішенні питання подальшого пере
бування учнів у гімназії;
• скликає чергові засідання гімназійного парламенту;
• бере участь у роботі комісії по захисту прав дитини;
• не має права передавати свої повноваження іншим особам;
• координує діяльність парламентських комісій;
• має право „вето" щодо рішень парламенту;
• рішення Президента незалежні від рішень адміністрації
гімназії з питань учнівського самоврядування.
Стаття 5.5. Повноваження Президента гімназії припиняються у ра
зі :
• відставки;
• н еможли в о с т і виконувати свої повноваження за станом
здоров'я;
• усунення з поста в порядку імпічменту;
• закінчення гімназії.
Стаття 5.6. Президент може бути усунений в порядку імпічменту.
Питання про усунення
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Президента гімназії з поста, ініціюється більшістю (50парла
менту. Рішення про усунення президента гімназії з поста в поряд
ку імпічменту приймається парламентом гімназії, не менш як Ч від
складу парламенту.

VI.

ГІМНАЗІЙНИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА ПРЕЗИДЕНТ
ГІМНАЗІЇ. ВИБОРИ

Стаття 6.1. Гімназійний парламент - вищий орган учнівського само
врядування гімназії.
Гімназійний парламент є одночасно органом і виконавчої і зако
нодавчої влади у гімназії.
До складу парламенту входять представники від класів, обраних
на класних зборах. Класні збори мають право переобрати свого пред
ставника в парламенті на власний розсуд І по рекомендації парламе
нту.
Засідання парламенту проводяться щонайменше як один раз у два
місяці.
Гімназійний парламент бере участь у розробці концепцій розвитку
гімназії. Парламент звітує адміністрації гімназії про свою діяль
ність .
Гімназійний парламент очолює роботу міністерств гімназії:
а) міністерства науки та наукових об'єднань;
б) міністерства дисципліни та порядку;
в) міністерства культури та естетики;
г) міністерства спорту та туризму;
ґ) міністерства господарства і фінансів;
д) прес-центру.
Стаття 6.2. До повноважень парламенту належить:
а) участь в організації та проведенні загальногімназійних
зборів, конференцій, педагогічних рад, диспутів, конкурсів,
гімназійних свят;
б) організація чергування учнів у гімназії, подвір'ї;
в) розгляд усіх пропозиції I заяв гімназистів щодо організа
ції життєдіяльності учнівського колективу;
г) застосування заходів заохочення, а при необхідності захо
дів стягнення;
ґ) внесення змін до Конституції гімназії;
д) прийняття законів, постанов, актів, положень;
е) створення тимчасових або постійних органів (комітетів,
рад, комісій), реорганізація та ліквідація їх;
є) контроль успішності та поведінки гімназистів.
Стаття 6.3. Парламент також має право:
а) брати участь у роботі педагогічних рад;
б) використовувати гімназійну печать і радіо для інформації
про свою діяльність.
Стаття 6.4. Парламент очолює президент, обраний на альтернативній
основі із числа гімназистів 5(9)-7(11) класів.
Кандидат у президенти повинен подати заявку та програму не піз
ніше ніж за тиждень до виборів.
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Президент обирається терміном на один навчальний рік і може
переобиратися на повторний термін 3 рази.
Стаття 6.5. Право участі у виборах мають гімназисти 5(9)-7(11)
класів. На період виборів створюється тимчасова виборча комісія,
яка складається з двох представників з кожного класу, що має право
участі у голосуванні.

VII. ЗАХИСТ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ. СУД ЧЕСТІ
ГІМНАЗИСТА
Стаття 7.1. У нашій гімназії дозволяється все, що не загрожує жит
тю і здоров'ю людини, не утискує її прав, честі, гідності.
У нашій гімназії діє недоторканість особистості, захист її честі і
гідності. Ніхто не уникне покарання, якщо порушить це положення.
Захист гідності кожної людини - це обов'язкова умова благополуччя
всіх.
Стаття 7.2. Образою честі і гідності вважається:
1. Рукоприкладство - нанесення побоїв, побиття.
2. Погрози, залякування, шантаж, які мають на меті прикрити
протизаконні дії.
3. Моральне знущання:
а) вживання образливих кличок;
б) дискримінацію за національними і соціальними ознаками;
в) підкреслення фізичних недоліків;
г) нецензурна лайка;
ґ) навмисне доведення іншої людини до стресу, зриву.
4. Приниження людиною власної гідності в колі інших людей:
а) вимагання, крадіжка, псування майна;
б) поширення пліток, які порочать честь і гідність особисто
сті;
в) катування птахів, тварин.
5. Інші діяння, які порочать честь і гідність особистості.
Стаття 7.3. Захист принципів, викладених у цьому розділі, поклада
ється на Суд честі гімназії:
1. Суд честі гімназії обирається гімназистами і вчителями зага
льним, прямим голосуванням у кількості семи чоловік терміном
на рік.
2. Члени Суду честі обираються із числа тих, хто вчиться у гім
назії чи працює в ній. Правом висування кандидатів користу
ються класи, методичні об'єднання, окремі особи.
3. Заяви потерпілих чи їхніх друзів чи інших зацікавлених осіб
розглядаються Судом честі на протязі тижня. Термін задавне
ності - два місяці з дня скоєння образи. Справа розглядаєть
ся тільки в присутності сторін. За згодою потерпілого справа
може розглядатися гласно.
4. Якщо звинувачений не з'являється на засідання Суду честі бі
льше двох разів, то справа розглядається без нього.
5. Адвокатами (захисниками) можуть виступати любі особи, крім
тих, кого запрошують як свідків.
6. Адвокат може: вимагати запрошення свідків, задавати питання
протилежній стороні, звертатися до загальних зборів для пе
регляду рішень Суду честі.
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Стаття 7.4. Суд честі зобов'язаний:
1. Вияснити справжні причини конфлікту, намагатися спрямувати
сторони до примирення.
2. При веденні справи уникати всього, що може викликати нові
конфлікти.
3. Припиняти негідну поведінку сторін на суді.
Стаття 7.5. Суд честі не має права до прийняття рішення вважати
людину винною.
Стаття 7.6. Суд честі має право винести наступні рішення:
1. Примирення сторін.
2. Публічне вибачення.
3. Передати на поруки з врахуванням характеру поручительства і
особистості.
4. Відшкодування матеріального збитку.
5. Клопотати перед адміністрацією гімназії про виключення із
гімназії, про звільнення працівника гімназії.
Стаття 7.7. Винний зберігає за собою право звернутися для перегля
ду справи до загальних зборів учителів та гімназистів.
Стаття 7.8. Рішення Суду честі оголошуються на загальногімназійних
лінійках, радіо, інших гімназійних засобах масової інформації, че
рез класного керівника повідомляється батькам винуватця.
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