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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. «Школяда» є  добровільною, позапартійною громадською організацією учнів 8 – 

11 класів , які навчаються в Харківській гімназії   № 13.  

 

2. В своїй діяльності «Школяда» орієнтується на ідеали гуманного та 

демократичного суспільства, діє згідно з Конституцією  України, чинного  

законодавства та даним  Статутом. 

 

3.  В інтересах членів «Школяда» взаємодіє з державними органами, громадськими 

об’єднаннями, партіями, які дотримуються демократичних та гуманістичних 

принципів, співпрацюють з батьками. 

 

4.  «Школяда» діє в межах мікрорайону гімназії № 13. 

 

5. Юридична адреса: м. Харків, вул. Благовіщенська, 36. Тел.. 712 – 23 – 42. 

 

ІІ. МЕТА,ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 
 

6. Основна мета ДЮГО «Школяда» -  допомагати кожному члену організації 

розкрита та затвердити себе, розвивати здібності учнівської молоді, спрямовані на 

виконання корисних справ необхідних для суспільства. 

 

7. Діяльність «Школяди» спрямована на вирішення таких завдань : 

- об´єднання дітей та дорослих з метою вироблення програм та видів   

  діяльності спрямованих на виконання добрих і корисних справ; 

  - захист прав та інтересів членів організації; 

  - виховання у дітей віри у себе, в свої сили; 

  - пізнання та поліпшення навколишнього середовища; 

  - збереження і примноження традицій свого народу; 

  - знайомство з історичним минулим України; 

  - сприяння організації оздоровлення дітей; 

  - виховання в дусі поваги до старших; 

  - надання шефської допомоги інвалідам та людям похилого віку; 

  - прагнення жити в мирі і дружбі з дітьми інших країн. 

 

 8. Девіз членів «Школяди» - «Жити – Вітчизні служити». 

 

ІІІ. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА Ї ОБОВ´ЯЗКИ 
 

9. Членами «Школяди» можуть бути діти (незалежно від статі і національності ) 

віком від 14 років. 



 

10. Особи, старші 14 років можуть бути членами «Школяди» в якості наставників. 

 

11. Членство в «Школяді» є добровільним, індивідуальним та колективним. 

 

12. Діти молодші 10 років стають членами організації тільки з письмовою згодою 

батьків. 

 

13. Прийом до «Школяди» здійснюється у первинному колективі, яким 

визначається ритуал та форми прийому. 

 

14. Член «Школяди» за власним бажанням може вийти з організації на підставі 

усної заяви; за вчинки несумісні зі Статутом за рішенням первинного колективу 

член «Школяди» може бути виключений з її лав. 

 

15. Всі члени «Школяди» мають рівні права і додержуються основних принципів: 

                          - єдності слова і діла; 

                          - дружби і товариства; 

                          - честі і совісті; 

                          - турботи і милосердя. 

 

16. Всі члени «Школяди» мають право : 

          - добровільно входити і виходити з організації; 

          - обирати і бути обраним до органів самоврядування; 

          - вносити на розгляд зборів будь – які питання; 

          - самостійно вибирати для себе види діяльності; 

 

17. Обов´язки членів «Школяди» : 

          - дотримуватися Статуту організації, 

          - брати участь у роботі свого дитячого об´єднання; 

          - вивчати історію, культуру, державну мову; 

          - берегти і охороняти рідну природу. 

 

ІV. СТРУКТУРА «ШКОЛЯДИ» 
 

18. Основою структури «Школяди» є «Школярики» які створюються при 

наявності не менше 3 осіб, об´єднаних спільними інтересами. У своєму складі 

«Школярики» повинні мати дорослого члена. Первинні осередки «Школярики» 

створюються в класах гімназії № 13. 

 

19. Вищим органом самоврядування у «Школяриках» є рада, яка збирається раз на 

місяць. 


