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Вибори президента школи — 2015
Програма кандидата в президенти школи
учениці 9-В класу Аврамич Анжеліки
Привіт! Мене звати Анжеліка. Я вирішила балотуватися
на посаду президента ЗОШ № 7, адже вважаю, що маю
лідерські здібності, оскільки завжди виступала в якості
лідера свого класу.
Протягом п'яти років займаю посаду старости класу,
маю досвід в організації свят.
Моя мета – створити цілеспрямовану, бадьору,усміхнену та працьовиту шкільну команду, з якою
ми намагатимемось покращити шкільне життя для учнів. Тому буду рада, якщо ви підтримаєте мене на виборах президента нашої рідної школи № 7.

Програма кандидата в президенти школи
учениці 8-Б класу Жук Юлії
Моя мета:працювати на користь школи, піклуватися
про її честь, підтримувати її традиції та авторитет.
Мої завдання:
Проводити більше цікавих заходів, ігор, конкурсів для
учнів на подвір'ї та в приміщенні школи.
Урізноманітнити розважальну діяльність учнів, зокрема,
що стосується святкових концертів та інших заходів.
Проводити конкурс «Клас року».
Відновити конкурс «Лицарський турнір».
Проводити конкурс «Міс осінь» для 8-11 класів.

Програма кандидата в президенти
школи учениці 9-В класу
Лазаренко Валерії
Мій девіз: Просто зроби це!
У вільний час я люблю весело спілкуватися із
друзями. Отримую задоволення від роботи в колективі.
Мої головні завдання:
Я хочу, щоб моя школа була чистою, охайною,
квітучою і в ній панувала повага до вчителів та
учнів. Щоб усіх школярів об’єднувала загальна
ідея, взаємоповага, тому що тільки в таких умовах
кожна особистість може почувати себе вільно та
впевнено.
Відновити конкурс «Міс та Містер школи». Проводити ярмарки для
початкових класів. Проводити конкурс в номінаціях «Найдружніший
клас», «Найчистіший клас», «Найкращий клас». Створити книгу рекордів школи.
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Порядок
проведення
голосування
під час
виборів
президента
школи
1. Голосування буде
проходити 16 вересня тільки на 1 та 2
великій перерві в
мультимедійному
класі.
2. У голосуванні
приймають
участь
учні 7-11 класів на
добровільній основі
(за власним бажанням).
3. Вхід на виборчу
дільницю через коридор, що веде до
бібліотеки.

Програма кандидата в президенти школи
учениці 8-Б класу Ровцової Ілони
Моя мета: зробити школу кращою за підтримкм вчителів та учнів.
Мої головні завдання:
Працювати на користь школи.
Проводити цікаві спортивні конкурси.
Щомісячно проводити шкільні дискотеки.
Оргінізовувати ярмарки, виставки, конкурси для молодших
класів.
Проводити благодійні акції для дітей-сиріт.
Організувати змагання schooldance

Програма кандидата в президенти школи
учениці 8-А класу Харченко Анни
Моє головне завдання полягає в тому, щоб кожен учень йшов до
школи із задоволенням і гарним настроєм. Адже шкільні роки
пов’язані з найприємнішими згадками з дитинства. Тож давайте
разом зробимо їх незабутніми! Чому ви повинні вибрати саме мене?
Я відповідальна, завжди намагатимусь довести до кінця роботу, за
яку взялась. Буду намагатися проводити якомога більше конкурсів,
квестів, вечорів, вікторин, спортивних змагань, які заохочували б
учнів школи.
Пропоную щорічно проводити «День самоврядування», щоб учні 811 класів проводили уроки замість вчителів для молодших класів.
Пропоную осучаснити дрес-код (внесла б туди джинси).
Ви хочете навчатися в кращій школі? Ви хочете, щоб наше
шкільне життя стало цікавішим? Тоді голосуйте за мене!

Програма кандидата в президенти школи
учня 9-Б класу Шевчука Ігора
Моє кредо: Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!
Я вважаю, що президент школи — це, в першу чергу, такий
же учень, як і всі, тільки він повинен при всьому цьому знати і
розуміти проблеми учнів усієї школи.
Кожного місяця проводити шкільні дискотеки для 9-11 класів.
Ввести довільну шкільну форму.
Організовувати дозвілля молодших класів старшокласниками;
Удосконалити систему чергувань на перервах та намагатися
підтримувати порядок у школі.
Щомісячно проводити спортивні, інтелектуальні, творчі змагання між класами на паралелі.

До уваги учнів 7—11 класів!!!
15 вересня представники 7-11 класів (по 1 від класу) повинні прийти на другій великій перерві в кабінет психолога для проведення засідання по створенню загальношкільної виборчої комісії по виборам президента школи. Явка обов'язкова!!!
Відповідальність за достовірність фактів, наведених у статтях, несуть автори! Редакція газети може не поділяти думок, які
висловлені на сторінках “ШКІЛЬНОГО АКЦЕНТУ”!!!
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