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Вищим органом самоврядування є загальноліцейній збори, які скликаються 

не рідше 1 разу на місяць і вирішують поточні важливі справи ліцейного життя. 

 

 

Стаття 1 

Положення про Голову правління самоврядування ліцею 

 

Вибори Голови Правління: 

- кандидати в голови висуваються як групою учнів, так і шляхом само 

висування; 

- голова обирається відкритим або таємним голосуванням у 

визначений правлінням день в позаурочний час в присутності 

директора ліцею; 

- голова обирається простою більшістю голосів учнів груп ліцею. 

Голова обирається терміном на 1-2 роки. 

Право бути обраним має право кожен учень ліцею. 

Голова приступає до своїх обов’язків на наступний після відкритого 

оголошення результатів виборів день. 

 

 

Стаття 2 

Права та обов’язки Голови самоврядування 

 

Голова є гарантом прав учнів, визначених законами. 

Голова призначає голів комітетів, а також безпосередньо коригує і 

спрямовує роботу комітетів і старост груп. 

Голова видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, 

акцій, які не суперечать законам чи статусу, і мають за мету благо учнів ліцею. 

Голова співпрацює з дирекцією ліцею згідно Статуту. 

Голова може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, стипендіальної 

комісії, виступати на захист учнів ліцею. 

Голова може призупинити рішення Правління і домагатися його перегляду. 

Голова ліцею звітує перед Правлінням що семестру, Правління може 

оголосити імпічмент голові в разі не виконання останнім своїх обов’язків і 

порушень законів ліцею. 

Голова поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури 

спілкування. 

 

 

Стаття 3 

Положення про Правління Учнівського Самоврядування 

 

Правління учнівського самоврядування – орган влади ліцеїстів, що 

підпорядковується загальним зборам, затверджується лише директором ліцею. 

Обраним до Правління може бути кожен учень, що визнає Статут і 

дотримується законів ліцею. 



Кожна група обирає  представників (відповідно до кількості секторів) до 

Правління ліцею. 

Правління вирішує питання про порушення законів ліцею і, в залежності від 

кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне 

вибачення, відшкодування збитків,  попередження про виключення тощо). 

Правління може подати клопотання до дирекції ліцею про виключення учня 

або апеляцію про його виключення  числа учнів ліцею. 

Правління може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації 

з викладачем чи працівником ліцею. 

Правління організовує і сприяє організації різноманітних ліцейних заходів, 

направлених на покращення умов життя ліцею. 

Правління контролює роботу старост груп. 

Староста групи – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, 

викладачами та іншими працівниками ліцею законів в межах групи, сприяє 

організації життя колективу групи. 

Староста призначається директором ліцею за пропозицією керівників групи. 

Староста звітує перед Головою Правління самоврядування, керівниками 

групи, директором ліцею. 

Правління коригує Статут учнівського самоврядування для нинішніх та 

майбутніх поколінь учнів. 

Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі ліцею. 

Статут погоджується правлінням учнівського самоврядування та 

затверджується директором ліцею. 

 

Стаття 4 

Повноваження членів правління 

 

Члени правління: 

1. Опікуються роботою окремих секторів. 

2. Особисто відповідають за закріплені за ними напрямки роботи 

Самоврядування. 

3. Збирають ідеї учнів своїх груп стосовно роботи самоврядування і 

представляють їх на зборах Правління для подальшого вивчення та 

використання. 

4. Звітують перед колективами свого сектору про роботу Правління 

Самоврядування. 

 

 

Стаття 5 

Положення про педагога-радника (консультанта) 

 

Педагог-консультант: 

- обирається учнівським самоврядуванням з числа викладачів чи 

майстрів виробничого навчання, які дають на це згоду, враховуючи 

бажання педагогів опікуватися учнівським самоврядуванням; 

- виконує функції радника самоврядування; 



- виконує функцію посередника між самоврядуванням і інженерно-

педагогічними працівниками, батьками та місцевою громадою; 

- добровільно складає свої функції. 

 

 

Стаття 6 

Основні напрямки діяльності педагога-радника 

 

- методично правильно готувати учнів до участі в роботі 

самоврядування; 

- педагогічно грамотно керувати їх діяльністю; 

- поступово розширювати функції самоврядування в різних сферах 

діяльності; 

- рекомендувати органам самоврядування суспільно значущі і цікаві 

колективні справи; 

- чітко визначити обов’язки кожного учасника самоврядування; 

- включати в систему самоврядування якомога більшу кількість 

учнів; 

- зміцнювати і розвивати колективні традиції; 

- організовувати постійний контроль за виконанням єдиних 

педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування; 

- будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів 

і інженерно-педагогічних працівників на ідеях педагогіки 

співробітництва; 

- розширювати гласність в роботі органів самоврядування. 

 

 

Прийнято Правлінням 

учнівського самоврядування. 

 


