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Голова братства – Нога Юлія
Заступник – Череба Вікторія
Секретар – Кахній Анастасія


Голови комісій:

Навчальна -  Коцун  Вікторія -голова комісії
Гірняк Богдан  - заступник 
Криворучко Дмитро -член комісії
 Якимишин Анастасія  -член комісії

Дисципліни і порядку –Криворучко Карина -голова комісії
 Желіховський Максим -заступник
                                Булич Анастасія  -член комісії
Зубач Павло  -член комісії

Культурно-масова робота -  Кичма Діана -голова комісії
                                          Душко Вікторія   -заступник
Петрів Дарина  – член комісії
Іватьо Олена  -член комісії

Мета  і  завдання  учнівського                     братства «Сокіл»
1.Рівнобічно  розвиватись,  самовдосконалюватись,  самореалізуватись на  благо учнів  школи,  родини, народу,України.
2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.
3.Формувати в учнів почуття відповідальності,свідоме ставлення до участі у розв’язанні важливих проблем шкільного життя.
4.Сприяти реалізації інтересів,можливостей,бажань дітей.
5.Забезпечувати узгодженість інтересів учнів і дорослих.
6.Виховувати бережливість – в усьому,поваги і любові до всієї родини,друзів,виховувати гідного громадянина України – носія національних цінностей і загальнолюдських надбань.
Девіз роботи учнівського братства:
«Пропонуй!Плануй!Організовуй!Виконуй
СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО БРАТСТВА
Свидницького НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»
І .Загальні положення 
1.1 Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу. вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
1.2. Основні завдання органів учнівського самоврядування:
- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
- сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
- створення різноманітних учнівських гуртків, клубів за інтересами.
1.3. Учнівське самоврядування повинно мати двоступеневу структуру – загально-шкільну і класну, з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загально-шкільним, тобто перші мають підпорядковуватись останнім, а педагогічний колектив – здійснювати консультативне педагогічне керівництво органам учнівського самоврядування обох рівнів.

ІІ. Структура учнівського самоврядування
Учнівське братство «Сокіл» – законодавчий та виконавчий орган самоврядування, звітний загальним зборам учнів:
- голова братства «Сокіл»;
- заступник голови ;- секретар
- голова навчальної комісії;-голова комісії дисципліни і порядку;-голова комісії культмасової роботи
  Функції голови учнівського братства «Сокіл»
1. Організовує діяльність учнівського братства  відповідно до плану роботи .
2. Організовує навчання голів комісій.
3. Систематично скликає чергові засідання учнівського самоврядування.
Основні напрямки роботи комісій 
Навчальна комісія
Організовує виставки, конкурси з різних навчальних дисциплін, допомагає учням, які не встигають, надає консультації, контролює за відвідуванням учнями уроків.
Комісія дисципліни і порядку
Підтримує дисципліну і порядок у школі,  веде контроль за відвідуванням уроків учнями схильними до правопорушень та запобігає пропускам занять.
Комісія культмасової роботи Організовує вечори відпочинку, загально шкільні свята, конкурси, виставки.


