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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Самоврядування - це система форм самоорганізації і діяльності учнівської 
молоді, покликана реалізовувати їхні права й інтереси з метою підвищення 
якості виконання ними своїх обов'язків і сприятлива створенню умов для 
гармонічного розвитку особистості учня, формуванню демократичного 
світогляду учнів, чіткої життєвої позиції.  

2. У своїй діяльності Рада учнівського самоврядування керується чинним 
законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, 
типовим положенням про студентське самоврядування, затвердженим 
наказом Міносвіти і науки України № 166 від 03.04.2001 року, Статутом 
Білозерського ПГЛ.  

3. Перелік питань, що належить до компетенції Ради учнівського  са-
моврядування   БПГЛ  узгоджується з керівництвом навчального  закладу, діє 
на основі співробітництва, взаємодоповнюваності і розмежування 
повноважень із усіма підрозділами ліцею. 

4. Рада учнівського самоврядування не залежить від релігійних об'єднань і 
політичних партій та рухів.  

5. Принципами діяльності учнівського самоврядування є : 

  - добровільність,  
           - виборність,  
           - колегіальність у прийнятті рішень,  
           - гласність і відкритість роботи.  

6. Основними завданнями учнівського самоврядування є:  

           - забезпечення реалізації прав і інтересів учнів;  
           - сприяння підвищенню якості виконання учнями своїх обов'язків;  
           - сприяння  створенню необхідних умов для життєдіяльності  учнів. 



2. СТРУКТУРА І ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО  
        САМОВРЯДУВАННЯ 

 1. Учнівське самоврядування Білозерського професійного гірничого ліцею  
здійснюється на рівні навчальних  груп.    

2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, які 
збираються раз на рік (або за потребою). На зборах затверджується 
Положення про учнівське самоврядування, обирається виконавчий орган, 
визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт 
роботи попереднього складу Ради. 

3. Виконавчим органом учнівського самоврядування є Рада учнівського 
самоврядування Білозерського професійного гірничого ліцею (далі - Рада). 

4. Рада учнівського самоврядування БПГЛ обирається на загальних зборах.  

5. Головною структурною одиницею учнівського самоврядування є 
навчальна група, яка має свій орган управління, його старосту і своїх 
представників  делегує до Ради.   

6. Рада учнівського самоврядування БПГЛ формується з представників 
навчальних  груп (ініціативних, середній бал успішності яких не нижче 7 
балів), старост груп. 

7. З числа своїх членів на першому засіданні  обирають президента 
учнівського парламенту, його заступника і секретаря, а також розподіляють 
обов’язки за секторами. 

8. Презедент парламенту організовує роботу, на запрошення дирекції бере 
участь у засіданнях педагогічної ради ліцею, де обговорюються питання 
діяльності органу учнівського самоврядування, проблемні питання 
учнівського життя.               

9. Секретар Ради організовує контроль за виконанням рішень органу 
самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями 
про виконання рішень. 

10. При Раді створюються комісії за напрямами роботи : комісія з навчальної 
та виробничої діяльності, інформаційна комісія, комісія дисципліни, порядку 
та правової культури, комісія соціального  захисту,   комісія проведення 
дозвілля, комісія з патріотичного виховання, комісія зі спорту та здорового 
способу життя, фінансово і господарча комісія, екологічна комісія, старостат. 

 



11. Засідання Ради проводиться не менше одного разу на місяць і вважається 
правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу 
членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів й членів. Він 
вирішує питання життєдіяльності учнів також у робочому порядку. 

12. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, який під-
писується президентом або його заступником, секретарем. 

13. На розгляд загальних зборів виносяться найважливіші питання 
життєдіяльності учнів, обумовлені основними напрямками діяльності 
учнівського самоврядування.                           

14. Рада учнівського самоврядування ліцею в кінці навчального року на 
загальних зборах звітують про виконану роботу. 

І5.Рішення виконавчого органу учнівського самоврядування і загальних 
зборів є обов'язковим для виконання. 

3.ФУНКЦІЇ, ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ 
УЧНІВСЬКОГО  САМОВРЯДУВАННЯ БПГЛ  

1. Основними формами діяльності органів учнівського самоврядування є:  

   а) проведення засідань з актуальних питаннях організації життя і діяльності 
учнів;  
   б) вироблення рекомендацій з удосконалювання організації життя і 
діяльності учнів.  

2. Збори навчальних  груп проводяться не рідше одного разу на місяць, Ради 
учнівського самоврядування - не рідше одного разу в два місяці.  

3. При підготовці окремих загальноліцейних заходів,  для вивчення проблем і 
вироблення рекомендацій із залученням зацікавлених осіб члени ради 
можуть утворювати комісії  ( творчі групи).  

4. Засідання Ради проводяться за планом, прийнятим на один  рік. У 
структурі кожного засідання передбачається розгляд  основного  питання 
(навчання, наука, дозвілля,  спорт  і т.д. ), відповідей на рекомендації 
попередніх засідань рад і найбільш актуальних поточних проблем учнів.  

5. Органи учнівського самоврядування ліцею мають право :  

- обирати і бути обраними до Ради учнівського самоврядування;   
 
- звертатися до Ради учнівського самоврядування стосовно питань, що 
належать до її компетенції та отримувати відповідь по суті питань;  
 



- опротестовувати будь-які дії структурних підрозділів і органів учнівського 
самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його 
гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації;  
- розглядати на своїх засіданнях питання, зв'язані з організацією життя і 
діяльності учнів;      
 
  - запрошувати на свої засідання осіб, що мають відношення до 
обговорюваних проблем;  
 
- виробляти рекомендації з удосконалення різних сторін життєдіяльності 
учнів;  
 
-  одержувати інформацію про рішення, прийняті  в ліцеї, що мають 
відношення до  учнів;  
 
- виходити з пропозиціями про заохочення учнів, що відрізнилися в різних 
видах діяльності.  

6. Органи учнівського самоврядування зобов'язані:  

- дотримуватися цього Положення,  Статуту БПГЛ  і правила внутрішнього 
розпорядку;  
 
- представляти інтереси учнів у взаєминах з різними підрозділами 
навчального закладу;  
 
- активно брати участь у реалізації власних рішень і рекомендацій.  

 
4.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ДІЯЛЬНОСТІ  РАДИ УЧНІВСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

  1. Рада учнівського самоврядування користується всебічною підтримкою і 
допомогою керівництва ліцею у рішенні питань забезпечення приміщеннями 
і необхідними ресурсами.  

2. У засіданнях Ради беруть участь із правом дорадчого голосу представники 
педагогічного колективу.  

3. Друкованим органом Ради учнівського самоврядування є тележурнал 
«Горняк» , що виходить не рідше одного разу на місяць.  

 


