ПОЛОЖЕННЯ
про учнівське самоврядування закладу Сосницького
професійного аграрного ліцею
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Розділ 1. Загальні положення.
Учнівське самоврядування Сосницького професійного аграрного ліцею – добровільна
громадська організація громадян віком від 14 до 27 років, метою якої є здійснення
діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей
задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству та соціальне становлення як
повноправних членів суспільства.
Статус учнівського самоврядування СПАЛ визначається відповідно законів України „Про
молодіжні та дитячі громадські організації”, „Про обєднання громадян” та інших
нормативно – правових актів, прийнятих на їх виконання.
Учнівське самоврядування СПАЛ утворюється і діє на засадах добровільності,
рівноправності їх членів, законності та гласності зокрема і є організацією незалежною від
органів влади,будь-яких партій чи політичних об”єднань .
Самоврядування СПАЛ здійснюється через Парламентську республіку.

Розділ 2. Мета та завдання.
2.1 Головною метою діяльності учнівського самоврядування СПАЛ є обєднання підлітків для
задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно –
культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
2.2 Формування особистості, якій притамані демократична громадянська культура,
усвідомлення взаємозвязків між індивідуальною свободою, правами людини та її
громадянською відповідальністю, гатовності до компетентної участі у житті суспільства.
2.3 Головним завданням учнівського самоврядування СПАЛ є:

Формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціальної активності
молодого покоління;

Здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних,
творчих, духовних та інших спільних інтересів;

Забезпечення активної участі більшої частини учнів в органах самоврядування
СПАЛ

ознайомити учнів зі світовими демократичними здобутками, особливостями
становлення демократії в Україні ;

сформувати почуття патріотизму, національної гідності;

створити умови для набуття соціального досвіду, завдяки системі навчання і
виховання умінь і дій ;

Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин,
релігійних переконань

Виховати повагу до рідної мови, культурної самобутності.
2.4 Для досягнення зазначених завдань члени учнівського самоврядування здійснюють свою
діяльність в усіх можливих напрямках, а саме:

Допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати
завдання, пов’язані з укріпленням дисципліни праці, проведенням навчально –
виробничої діяльності групи за тиждень, місяць тощо;

Контролюють поточну успішность і відвідування учнями занять, укріплення
дисципліни, виконання режиму роботи і правил внутрішнього розпорядку
ліцею;

Організовують чергування учнів по самообслуговуванню; домагаються
зразкового порядку та чистоти в приміщеннях; організовують контроль за
організацією харчування учнів, приймають участь в організації і проведенні
оздоровчих заходів;
 Контролюють якість продукції, яку випускають учні, допомагають в укріпленні
матеріально – технічної бази ліцею;

 Організують контроль за збереженням обладнання ліцею: навчальних кабінетів
і майстерень, підручників і наочних посібників;
 Допомагають в організації і проведенні конкурсів профмайстерності, олімпіад
предметних тижнів, спартакіад, оглядах знань тощо;
 Допомагають в організації дозвілля учнів: залучення в гуртки художньої
самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції;
2.5 Принципами учнівського самоврядування є:
гуманізм, демократичність, зорієнтованість, на позитивні соціальні дії, наступність,
культуровідповідність, полікультурність, плюралізм, самостійність.
Членом Парламентської республіки може бути кожен учень, який дотримується Декларації
прав та обов’язків Парламентської республіки.
2.6 Права членів Парламентської республіки:
 Вдосконалювати себе як особистість.Самореалізуватися.
 Вчитися. Досягти успіхів у навчанні, реалізувати творчі здібності.
 Обирати і бути обраним в органи самоврядування
 Проявляти активність і самостійність в організації життя закладу.
 На медичну допомогу, харчування, відпочинок, фізичний розвиток.
психологічну підтримку
 Брати участь у роботі трудових об`єднань, спортсекцій, гуртків за інтересами
 Створювати об`єднання, асоціації, гуртки за інтересами
 На свободу думки
 Володіти своїм майном
 На недоторканість, захист від втручання в особисте життя, нападів на честь.
 Захищати свою честь та гідність у керівних органах Парламентської республіки.
 Послідовно відстоювати свої права
2.7 Обов’язки членів Парламентської республіки.
 Любити свою Батьківщину, державу – Україну.
 Виконувати Закон України „Про мову”
 Берегти народну спадщину, дотримуватись сімейних та загальноліцейних
традицій
 Вчитися успішно, працювати творчо.
 Вміти самостійно приймати відповідальні рішення.
 Діяти у правовому полі
 Брати участь у соціальних, культурних, природознавчих акціях.
 Поважати представників інших культур та релігій
 Набувати досвіду демократичної поведінки
 Утверджувати принципи загально людської моралі
 Берегти своє здоров`я, пропагувати здоровий спосіб життя
 Бути прикладом для молодших
Президент Парламентської республіки обирається на два роки шляхом виборів з числа
найбільш авторитетних, активних, сумлінних учнів. Виборам передує велика підготовка захисту
програм кандидатів у президенти. Вибори проводяться таємним голосуванням.
Координують діяльність органів учнівського самоврядування 7 секторів:
1. Дисципліни і порядку. Відповідає за відвідування учнями занять. Профілактику
шкідливих звичок та кримінальної відповідальності. Організацію і контроль правил
поведінки, чергування на перервах в коридорах ліцею.
2. Розпорядницький \Побутовий\ . Відповідає за організацію ремонтних робіт в ліцеї,
майстернях, кімнатах гуртожитку, навчальних кабінетах. Організацію груп на роботи по
благоустрою території ліцею, прибиранню закріплених територій, озелененню.
Організацію самообслуговування, нагляд за збереженням майна.
3. Культурно – масовий. Відповідає за організацію дозвілля в післяурочний час; організацію
вечорів відпочинку, масових заходів, колективних справ, конкурсно – розважальних
заходів, сприяє естетичному вихованню учнів.

4. Фізкультурно – спортивний. Відповідає за організацію загально – ліцейних спортивно –
оздоровчих заходів, допомогає в залучені учнів до спортивних гуртків та секцій,
допомогає організовувати туристичні походи, спортивні змагання.
5. Зовнішніх зв΄язків. Відповідає за публікацію матеріалів про навчальний заклад в пресі
районного та обласного рівня. Відповідає за встановлення зв΄язків для обміном досвідом
між ліцеєм та іншими навчальними закладами. Бере участь в прес конференціях,
зустрічах, семінарах з працівниками адміністрації, соціальної служби молоді, центрі
зайнятості.
6. Інформаційний. Організовує випуск стіннівки та випуск загальноліцейної газети
„Аграрій”. Організовує конкурси плакатів до свят, конкурси групових газет. Надає
інформацію в районну газету .
7. Виробничої діяльності. Відповідає за допомогу в організації виробничого навчання, в
організації конкурсів „Кращий за професію”, та організації тижнів за спеціальністю.
Допомогає в організації профорієнтаційної роботи ліцею. Допомогає в оволодінні
спеціальністю учням, що мають низький рівень підготовки.
8. Фінансовий. Відповідає за планування бюджету учнівського самоврядування, та його
видатки, веде фінансову документацію.
Парламент засідає кожну третю середу місяця. Присутніми на таких засіданнях є старости груп,
голови комісій, які вносять пропозиції, звітують про проведену роботу в групах.

