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ФУНКЦІЇ РАДИ КООРДИНАТОРІВ: 

 

 
• Координаційна – об’єднання та координація зусиль усіх структур ліцею; 

• Навчально-методична – забезпечення методичним інструментарієм, 

навчальними програмами, організація навчання педагогів (динамічна група 

класних керівників) і лідерів учнівського самоврядування (тренінг-курс 

«Самоврядування – це класно!»); 

• Дослідницька – моніторинг стану та динаміки розвитку учнівського 

самоврядування; 

• Інформаційно-рекламна – створення інформаційного позитивного іміджу, 

рекламування діяльності органів учнівського самоврядування; 

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 

 

 
• Розвиток різноманітних форм учнівського самоврядування; 

• Розробка механізмів залучення учнівської молоді до активної участі в 

роботі  самоврядування; 

• Оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками, технологіями 

формування та розвитку життєвої компетентності; 



• Підвищення інтересу до навчання, зміцнення дисципліни та порядку, 

виконання Статуту ліцею. 

 

 

ПОСАДОВІ ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ  

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ДНЗ «Запорізький професійний будівельний ліцей» 

 
ПРЕЗИДЕНТ  ПАРЛАМЕНТУ: Організовує діяльність Ради відповідно до 

плану роботи, виконання рішень Ради, організовує навчання міністрів 

парламенту. Систематично ( 1 раз на місяць) проводить засідання Ради, 

представляє інтереси учнів на рівні педагогічного колективу та батьківської 

громадськості ліцею; взаємодіє з директором ліцею, заступником директора з 

НВР. 

 

ВІЦЕ ПРЕЗИДЕНТ: За відсутності президента виконує його обов’язки, 

здійснює контроль за виконанням доручень членами Ради. Відповідає за 

ведення документації, організовує навчання членів Ради, взаємодіє з 

президентом Ради. 

 

Міністр з міністерства «Освіти, дисципліни і порядку»: Працює у взаємодії 

з заступником директора з НВР, бере участь в організації та проведенні 

пізнавальних заходів. Сприяє підвищенню дисципліни та порядку в ліцеї, бере 

участь у:  контролі за станом відвідування учнями навчальних занять; рейдах-

«Урок»;  формуванні навичок відповідальності за доручену справу; звітує 

перед Радою про роботу міністерства. 

 

Міністр міністерства «Новин та ЗМІ»:  Керує роботою редакції щомісячної 

газети, редколегіями класних колективів по випуску  стіннівок, тематичних 

газет, конкурсів плакатів, малюнків тощо. Звітує перед Радою про роботу. 

 

Міністр міністерства «Культури та дозвілля»: Сприяє підготовці та 

проведенню культурно-масових заходів, організовує дозвілля учнів, активну 

творчу діяльність, сприяє участі у конкурсах, виставках, змаганнях, працює 

над оформленням приміщень, звітує перед Радою про роботу. 

 

Міністр міністерства «Патріотичного виховання»: Співпрацює з 

волонтерами 55-ї окремої артилерійської бригади; громадськими 

організаціями, обласною та міською організаціями «Червоного Хреста», 

організовує благодійні ярмарки, аукціони, акції по допомозі людям похилого 

віку, малозабезпеченим та сиротам, надання допомоги у вигляді речей, ліків, 

солодощів, звітує перед Радою про роботу комісії. 

 



Міністр міністерства «Спорту та здорового способу життя»: Сприяє 

фізичному розвитку і спортивному духу, пропагандує здоровий спосіб 

життя. Працює у взаємодії з викладачами фізичного виховання та допомагає 

їм організовати  і провести спортивні змагання, звітує перед Радою. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» НА 2018/2019 н.р. 

 

 
№ 

з.п 

Заходи  

 

Дата проведення  

1 Загальні збори колективу ліцею 

(вчителі, батьки, учні) 

Щорічно: вересень, 

травень 

2 Вибори президента учнівського 

Парламенту 
Щорічно: вересень 

3 Засідання Парламенту учнівського 

самоврядування 
Щомісячно 

4 Засідання міністерств учнівського 

самоврядування 
2-чі на місяць  

5 Засідання Старостату 

 
Щомісячно  

6 Випуск тематичних газет, листівок 

  

За графіком 

позакласних заходів 

7 Екскурсії (музеї, виставкові зали, 

театр, філармонія, кінотеатри) 
Постійно  

8 
Виховні години  

Щотижня (за 

графіком) 

9 Класні тематичні бесіди 

 
За графіком 

10 Єдиний санітарний день  

 
Середа 

11 Загальношкільні лінійки: тематичні, 

адміністративні 

 

Щопонеділка 

12 Чергування по ліцею 

 
Згідно графіка 

13 Участь у загальноліцейних, міських 

конкурсах 
Протягом року 

 

 

 

 



План 

роботи міністерства  «Освіти, дисципліни і порядку» 

       
№ 

з.п. 

Заходи  Дата 

проведення 

1 Проект «Творча обдарованість». Фестиваль 

наукової творчості школярів (предметні олімпіади) 

Жовтень- 

січень 

2 Рейд «Урок» на території ліцею, в мікрорайоні 

ліцею 

Протягом 

року 

3 Контроль за виконанням учнями Єдиних вимог 

щодо зовнішнього вигляду ліцеїста 

Протягом 

року 

4 Організація вологого прибирання класних 

приміщень 

Вересень  

5 Засідання Старостату «Якість чергування класів по 

школі» 

Жовтень, 

грудень, 

березень, 

травень  

6 Рейд-перевірка стану ведення конспектів 1 раз у 

семестр 

7. Організація та проведення акцій «Ліцей без 

тютюнового диму», «Молодь за здоровий спосіб 

життя», місячника правоосвітньої та правовиховної 

роботи, тижня культури в ліцеї 

Жовтень – 

березень  

8 Підведення підсумків змагання за звання «Супер 

група» 

Жовтень, 

грудень, 

березень, 

травень 

9 Визначення переможців конкурсу «Супер група 

року». Нагородження. 

Травень  

10 Створення комісії правового та соціального 

захисту учнів. 

Висвітлення діяльності міністерства через роботу 

постійно діючого стенду «Учнівське 

самоврядування» 

жовтень  

11 Підведення рейтингу навчальних досягнень учнів 

за 2018/2019 н.р. Представлення відмінників на 

загальношкільній лінійці 

Травень-

червень 

12 Проведення предметних тижнів  Протягом 

року 

 

План 

роботи міністерства 

«Новин та ЗМІ» 

       
№ 

з.п. 

Заходи  Дата 

проведення 

1 Організація випуску щомісячної стінгазети  Вересень – 



травень  

2 Збір та оформлення матеріалів для газет, пошук 

інформації, інтерв’ю, дизайн та друк 

Постійно 

3 Організація конкурсів малюнків, плакатів Протягом 

року 

4 Виставки тематичних стінгазет Протягом 

року 

5 Оформлення стендів  Протягом 

року 

6 Рекламування діяльності органів учнівського 

самоврядування 

Постійно  

7 Творчий звіт, плани на майбутнє 

 

Травень  

 

План 

роботи міністерства 

«Культури та дозвілля» 
 

№ 

з.п. 

Заходи  Дата 

проведення 

1 Розподіл обов’язків , планування роботи Жовтень 

2 Оформлення актового залу до проведення зустрічі 

з волонтерами 55-ї артилерійської окремої 

бригади 

Листопад  

3 Виставка-конкурс новорічних декоративних 

прикрас  

Грудень  

4 Організація та проведення новорічного концерту Грудень 

5 Організація та проведення Дня святого Валентина  Лютий  

6 Організація та проведення  весняних свят Березень  

7 Організація художнього оформлення масових 

заходів  

Квітень  

8 Організація проведення прибирання  території 

ліцею 

Травень  

9 Організація дозвілля у гуртожитку Протягом 

року 

10 Налагодження співпраці з організаторами у 

драматичному театрі ім.Магара 

Протягом 

року 

 

План 

роботи міністерства 

 «Патріотичного виховання» 
       

№ 

з.п. 

Заходи  Дата 

проведення 

1 Налагодження співпраці з організацією 

«Червоного Хреста». Розповсюдження марок 

Жовтень 

2 Налагодження співпраці з клінікою «Дружні до Жовтень 



молоді» 

3 Участь у загальноміській акції «Милосердя» Жовтень  

4 Збір солодощів, банку ліків для воїнів 55-ї 

артилерійської окремої бригади 

Листопад  

5 Адресна допомога людям похилого віку, 

ветеранам ВВВ, що проживають в мікрорайоні 

ліцею 

Протягом 

року 

6 Акція до Всесвітнього дня захисту дітей  Червень  

 Звіт про проведену роботу  Червень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Погоджено 

Голова Ради учнівського 

самоврядування 

________________ 

«____» ____________2018 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» 

__________________ В.М.Львов 

«___»_____________2018 

 

 

 

СТАТУТ 

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» 

 
І. Основні положення: 

Діяльність органів учнівського самоврядування регламентується нормативно-

правовими актами: Коституцією України, Всесвітньою Декларацією «Про права 

дитини», Зоконами України. 

ІІ. Мета й завдання учнівського  самоврядування: 

1. Сприяння рознобічному розвитку , самовдосконаленню учнів; 

2. Забезпечення та захист прав та інтересів учнів; 

3. Створення «ситуації успіху» для реалізації інтересів та можливостей дітей; 

4. Формування в учнів почуття відповідальності, свідомого ставлення до 

розв’язання важливих проблем; 

5. Забезпечення узгодженості інтересів учнів і дорослих. 

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування: 

1. Вищим органом учнівського самоврядування є учнівська конференція, яка 

скликається один раз на рік. На ній затверджується положення про учнівське 

самоврядування, визначається структура і термін повноважень виконавчого 

органу, заслуховується звіт Президента учнівського Парламенту; 

2. Виконавчим органом самоврядування є учнівський Парламент на чолі з 

Президентом; 

3. Основні функції учнівського Парламенту: 

• Організаторська; 

• Контролююча; 

• Стимулююча. 

ІV. Президент Парламенту : 

1. Президент очолює учнівський Парламент, розподіляє обов’язки між членами 

учнівського Парламенту; 

2. Президент обирається шляхом таємного голосування строком на 1 рік; 



3. Президентом може бути учень І-3 курсу, який успішно навчається, має зразкову 

поведінку, володіє державною мовою, вміє відповідати за свої дії, вчинки, слова, є 

чемною та порядною людиною, винахідливий та об’єктивний; 

V. Вибори: 

1. За три тижні до виборів по групах ліцею проводяться висування кандидатів на 

пост Президента учнівської ради; 

2. Кандидати представляють свої передвиборчі програми розвитку учнівського 

самоврядування; 

3. Вести передвиборчу агітацію кандидатам допомагають довірені особи; 

4. Лічильна комісія виготовляє бюлетні; 

5. Вибори проводяться в актовому залі ліцею таємним голосуванням; 

6. В день виборів проведення агітації за кандидатів заборонено. 

VI. Координація роботи учнівського самоврядування: 

1. Органи учнівського самоврядування тісно співпрацюють з адміністрацією 

ліцея, педагогічним колективом, класними керівниками, учнівським міським 

парламентом. 

VII. Основні напрямки діяльності органів учнівського шкільного 

самоврядування: 

1. Міністерство  «Освіти, дисципліни і порядку» - працює у взаємодії з 

заступником директора з НВР, бере участь в організації та проведенні 

пізнавальних заходів, забезпечує участь учнів в олімпіадах, факультативах, 

гуртках. 

сприяє підвищенню дисципліни та порядку, бере участь у:  контролі за станом 

відвідування учнями ліцею, навчальних занять; рейдах-«Урок»;  формуванні 

навичок відповідальності за доручену справу; звітує перед Парламентом про 

роботу міністерства. 

2. Міністерство «Новини і ЗМІ» – організовує роботу  редакції щомісячної газети, 

редколегій класних колективів по випуску стіннівок, тематичних газет, конкурсів 

плакатів, малюнків тощо.  

3. Міністерство «Культури і дозвілля»- сприяє підготовці та проведенню 

культурно-масових заходів, організовує дозвілля учнів, активну творчу діяльність, 



сприяє участі у конкурсах, виставках, змаганнях, працює над оформленням 

приміщень. 

4. Міністерство «Патріотичного виховання»  -співпрацює з громадськими 

організаціями, обласною та міською організаціями «Червоного Хреста», 

організовує благодійні ярмарки, аукціони, акції по допомозі людям похилого віку, 

малозабезпеченим та сиротам, надання допомоги у вигляді  солодощів, ліків. 

VII. Прикінцеві положення 
 

1. Статут набуває чинності з моменту затвердження його зборами. 

2. День прийняття Статуту учнівського самоврядування є загальноліцейним 

святом – днем Статуту учнівського самоврядування. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» 

1. Загальні положення. 

1.1. Організація учнівського самоврядування в ДНЗ «Запорізький професійний 

торгово-кулінарний ліцей», як процес організації учнями життєдіяльності свого 

колективу, керується Конституцією України, Законами України "Про загальну 

середню освіту". 

1.2. Організація учнівського самоврядування базується на демократичних 

засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і 

спрямована на: 

- формування і розвиток соціально - активної особистості, виховання патріота 

суверенної України з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям 

національної самосвідомості; 

- забезпечення і захист прав інтересів учнів, підвищення у них інтересу до знань; 

- розвиток здібностей обдарованих учнів відповідно до їх нахилів; 

- пропаганду здорового способу життя; 

- запобігання негативним проявам в учнівському середовищі; 

- організацію дозвільно-розважальної діяльності; 

1.3. У своїй діяльності орган учнівського самоврядування керується чинним 

законодавством України, рішеннями органів управління освіти адміністрації  

Запорізької міської ради, Статутом навчального закладу та цим Положенням. 

1.4. Учасниками організації учнівського самоврядування можуть бути всі учні 

навчального закладу. 

2. Структура і організація роботи організації учнівського самоврядування 

2.1. Початковий ступінь учнівського самоврядування ДНЗ «Запорізький 

професійний торгово-кулінарний ліцей» здійснюється на рівні групи, вищий – на 

рівні навчального закладу. 

2.2. Вищим органом організації  учнівського самоврядування є загальні збори 

(конференція), куди обираються представники від кожної групи, де 

затверджується Положення про учнівське самоврядування навчального закладу, 

обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін 

повноважень, заслуховується звіт. Загальні збори (конференція) проводяться не 

рідше одного разу на рік. 



2.3. Виконавчий орган учнівського самоврядування  ліцею обирається терміном 

на один рік шляхом голосування на загальних зборах або конференції учнів. 

2.4. Кількісний склад виконавчого органу учнівського самоврядування 

визначається пропорційно від кожної групи в залежності від кількості груп. 

2.5. Виконавчий орган учнівського самоврядування обирає президента, його 

заступників, секретаря та створює центри (міністерства): культури та дозвілля, 

спорту та здорового способу життя , новин та ЗМІ, освіти, дисципліни та 

порядку, патріотичного виховання. 

2.6. Кількість  центрів (міністерств), їх назви, коло обов’язків та завдання 

визначає орган учнівського самоврядування за погодженням з адміністрацією 

навчального закладу. Кожен  центр (міністерство)  на першому організаційному 

засіданні обирає міністра і заступника, планує свою роботу. Засідання центрів 

(міністерств) проводяться не рідше одного разу на місяць. 

2.7. Перелік питань, що належить до компетенції виконавчого органу 

учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією 

закладу. 

2.8. Голова виконавчого органу учнівського самоврядування координує роботу 

центрів, проводить засідання активу, здійснює контроль за виконавчою 

дисципліною, є членом педагогічної ради навчального закладу та бере участь в її 

роботі, де обговорюються питання учнівського самоврядування, проблемні 

питання життя учнівського колективу та окремих учнів. Звертатися з 

відповідними пропозиціями до адміністрації навчального закладу, ради ліцею. 

2.9. Заступник голови (віце президент) виконавчого органу учнівського 

самоврядування організовує діяльність центрів, ведення документації (план 

роботи, плани проведення заходів тощо), контролює виконання рішень та 

інформує про це членів учнівського самоврядування, у разі відсутності голови 

(президента) виконує його обов’язки. 

2.10. Секретар виконавчого органу учнівського самоврядування веде протокол 

засідань. 

Секретар має право: 

- звертатися з пропозиціями до адміністрації навчального закладу та педагогічної 

ради; 

- опротестувати у вищому органі учнівського самоврядування будь які дії 

структурних підрозділів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують 

його права, принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей 

підрозділу учнівського самоврядування; 

- на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною та 

спортивною базами з метою реалізації планів роботи органів учнівського 

самоврядування; 



- на проведення масових заходів за погодженням та підтримкою адміністрації та 

педагогічного колективу навчального закладу. Виконавчий орган учнівського 

самоврядування розробляє права та обов’язки кожного підрозділу 

самоврядування і згоджує їх з адміністрацією навчального закладу. 

2.11. Члени органів учнівського самоврядування зобов'язанні бездоганно 

виконувати вимоги до учасника навчально-виховного процесу, які передбачені 

Уставом загальноосвітнього навчального закладу, бути учасниками у всіх 

добродійних справах, захищати честь свого закладу та інтереси його учнів. 

2.12. Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування допускається 

у випадках, якщо член виконавчого орану учнівського самоврядування: 

- порушує правила внутрішнього розпорядку; 

- не систематично виконує свої обов’язки; 

- вибуває з навчального закладу. 

2.13. У разі кількісної зміни в органах учнівського самоврядування учні повинні 

протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку. 

3. Педагогічний колектив і учнівське самоврядування 

Педагогічний колектив, керівництво навчального закладу сприяють організації і 

вдосконаленню учнівського самоврядування, надають необхідну інформацію про 

організацію навчально-виховного процесу, співпрацюють у вирішенні всіх 

питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу. 

3.1. Засідання виконавчого органу учнівського самоврядування проводиться не 

більше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на засіданні 

присутні дві третини його членів. 

3.2. На засіданнях виконавчого органу учнівського самоврядування можуть 

запрошуватись учні, вчителі, представники адміністрації навчального закладу, 

батьки. 

3.3. Гласність учнівського самоврядування забезпечується шляхом оперативного 

доведення інформації про прийняті рішення через керівників первинних 

осередків та висвітленням цих питань через повідомлення на спеціальному 

стенді оголошень. 

4. Первинні осередки в учнівському самоврядуванні 

4.1. Головною структурною одиницею учнівського самоврядування є первинний 

колектив: група. Самоврядування у первинних осередках має аналогічну 

структуру відповідно до структури виконавчого органу учнівського 

самоврядування навчального закладу. 



4.2. Вищим органом учнівського самоврядування первинного осередку є збори 

групи, на яких шляхом голосування обирається голова, його заступник та 

відповідальні за окремі сфери діяльності. 

4.3. Збори первинного осередку проводяться не менше одного разу на місяць. 

Після завершення річних видів роботи підбиваються підсумки і планується 

робота на майбутнє. 

5. Права і обов’язки членів органів учнівського самоврядування 

5.1. Члени органів учнівського самоврядування мають права та обов’язки, якими  

наділені учні загальноосвітнього навчального закладу, згідно з законодавством 

України та Статусом навчального закладу. 

5.2. Члени учнівського самоврядування мають право: 

- обирати і бути обраним до будь якого органу учнівського самоврядування; 

- звертатися до будь якого органу самоврядування і отримувати відповідь по суті 

питань. 

 ПРАВИЛА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення. 

2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відберемо золоті. 

3. Думку викладай розважливо, якщо потрібно – повтори. 

4. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно. 

5. Чітко втямиш – краще зробиш. 

6. Погодився легко – не означає, що сприйняв глибоко. 

7. Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів, і не смій задаватись. 

8. Довіру треба розуміти так: все перевіряється ділом, турботою і дружбою. 

9. Перш ніж прийняти рішення, навчись бездоганно його виконувати. 

10. Усяке діло вінчає результат. Не соромно помилятись. Соромно не вміти 

виправлятись. 

11. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються. 

12. Твори, фантазуй сміливіше – шукай шляхів виконання рішень. 

13. Не відкладай на завтра вирішення того питання, яке необхідно і можна 

вирішити сьогодні. 

14. Прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй! Перевіряючи 

допомагай. 

Дозволяється: 

• Надихати на справи. 

• Підтримувати будь-яке починання. 

• Поважати думку інших. 

• Довіряти і не поспішати. 

• Переконувати і бути впевненим у правоті. 



• Дивитись на проблеми з точки зору товаришів. 

• Радити, але не нав’язувати. 

• Надихати, а не пригнічувати. 

• Підтримувати, а не критикувати. 

• Поважати, але в жодному разі не принижувати. 

• Не вимагати від інших того, чого не вимагаєш від себе. 

• Справу робити, а не керувати. 

• Створити гарну репутацію своїм товаришам 

• Визнавати свою неправоту швидко і рішуче. 

• Не звинувачуй ні в чому інших. 

• Не сперечатись – супереч – не кращий спосіб з’ясування стосунків. 

• Поважати думку інших. 

Боятися не діла, а бездіяльності та байдужості. 

В результаті роботи: 

- Спілкування з педагогами та органами місцевої влади 

- Одержання знань і навичок самостійної роботи та корисної інформації 

- Професіоналізм 

- Вирішення важливих питань 

  

 

КОДЕКС ЧЕСТІ ЛІЦЕЇСТА 

 
 

Ми, вільні та рівні у своїх правах члени педагогічного колективу, учні та їхні 

батьки, заявляємо про створення учнівської громади, пріоритетною задачею якої 

є створення умов для творчого розвитку кожного. 

 

І. У своєму повсякденному житті, дома й у шкільній громаді ми прагнемо: 

 

* Поважати гідність особистості кожного; 

* Бути терплячими; 

* Бути ввічливими; 

* Бути щедрими; 

* Берегти та збільшувати учнівські традиції; 

* Бути вірними учнівському братерству. 

ІІ. Засуджується й не приймається учнівською громадою: 

* Паління, наркотики й алкоголь; 

* Лихослів'я; 

* Азартні ігри; 



* Запізнення й прогули; 

* Неділовий стиль одягу на навчальних заняттях. 

 

 


