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СТАТУТ 

ОРГАНІВ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ДНЗ “Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р.Поповича», 

затверджений загальноучилищними зборами 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Учнівське самоврядування є виконавчим органом в училищі. 

1.2. Учнівське самоврядування в училищі обирається на початку року  

терміном   на  один   навчальний   рік  відкритим голосування на 

загальних зборах. 

1.3. Загальні збори проводяться не менше одного разу протягом навчального 

року. 

1.4. В    органи   учнівського    самоврядування   обираються найактивніші, 

дисципліновані   учні, які   користуються  в колективі авторитетом і 

довірою. 

1.5. Кількісний склад учнівського парламенту визначається в залежності від 

кількості груп у навчальному закладі. 

1.6. З числа  своїх членів учнівський парламент обирає голову, його 

заступника та секретаря. 

1.7. Голова очолює роботу парламенту, на запрошення директора училища 

присутній на засіданнях педагогічних рад і бере участь в обговоренні 

питань, пов'язаних з діяльністю учнівського колективу.  

1.8. Заступник голови очолює роботу інформаційного агентства. Під час 

відсутності голови виконує його функції. 

1.9. Секретар учнівського парламенту контролює виконання рішень, веде 

протоколи засідань і виступає з повідомленнями щодо виконання рішень. 

1.10. Засідання учнівського парламенту проводиться один раз на місяць. 

1.11. Гласність  роботи  учнівського  парламенту, оперативність доведення 



його рішень до кожного учня забезпечується регулярною інформацією 

голів комітетів і старост на зборах групи, загальноучилищних лінійках. 

1.12. Найвищим органом влади учнівського самоврядування є загальні 

учнівські збори. 

1.13. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі 

нормативно - правових актів : Конституції України, Всесвітньої 

декларація прав дитин, Законів України  “Про освіту”, “Про громадські  

організації ”, Статуту училища . 

1.14. Учнівське самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацю з 

різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги та 

незалежності ; співпрацює з педагогами і батьками . 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УЧИЛИЩНОГО ОРГАНУ 

САМОВРЯДУВАННЯ. 

 

2.1.  Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися 

на благо собі, своїм ровесникам, училищу, своїй родині, малій 

батьківщині, народові України. 

 2.2. Забезпечувати і захищати права  та інтереси учнів на основі 

виконання правил і вимог училища. 

2.3.  Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі 

кожного у вирішенні важливих справ училищного життя, оволодівати 

наукою управління. 

      2.4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів. 

 2.5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями та  інженерно 

- педагогічним колективом. 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

3.1. Затверджує звіти голови та голів комітетів училищного парламенту. 

3.2. Затверджує кількісний і персональний склад парламенту. Рішення 

вважається прийнятим за умови, коли за нього проголосувало не менше 



2/3 членів загальних зборів. 

3.3 Приймає  рішення стосовно покращення навчально-виховного   процесу   

в   навчальному   закладі , які  носять рекомендаційний характер. Рішення 

приймаються більшою кількістю голосів. 

3.4. Рішення зборів обов'язкові для виконання їх парламентом. 

 

4. УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

 

4.1. Училищний парламент - найвищий  виконавчий орган учнівського 

самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської   

ініціативи, дисциплінованості   та   особистості ,  у відповідності до 

задоволення власних потреб і інтересів. 

4.2. Парламент обирається на загальних зборах на один навчальний рік і 

підзвітний їм . 

4.3. Головою ради учнівського колективу обирається представник  будь-якої 

групи, який обирається відкритим голосування членами учнівської ради. 

4.4. Староста групи обирається загальними груповими зборами з числа учнів 

- лідерів групи. З них формується староста та заступник старости. 

Старостат : 

 Звітує про результати навчально - виховної роботи на групових зборах, 

засіданнях старостату; 

 є безпосереднім зв’язком між  колективом групи та класним 

керівником і майстром в/н ( доводиться до їхнього відома плани, 

завдання, рішення учнівської ради, центрів самоврядування ) 

                                                 

5. СТРУКТУРА ПАРЛАМЕНТУ 

 

5.1 Учнівський парламент складається з 1-2 представників від кожної                  

навчальної групи. 

      5.2 .Членами  парламенту прямим, відкритим чи таємним голосуванням 

обирається його голова та заступник голови. Кандидат  вважається  обраним  

на  посаду,  якщо  за нього проголосувала більшість голосів.  



      5.3. Парламент включає в себе такі комітети:  

  комітет з навчальної та виробничої діяльності ;  

  комітет з дисципліни та правової культури ; 

  комітет із соціального захисту учнів ; 

  комітет зі спорту та здорового способу життя ; 

  комітет фінансової та господарської роботи ;  

  комітет з культури та відпочинку; 

  центр інформації та преси. 

Кожен комітет складається з 5  членів: голова, заступник і 3 члени 

комісії. Голова парламенту і його заступник не можуть бути членами 

комітетів. 

 

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 

         6.1. Голова парламенту здійснює загальний контроль за виконавчою 

дисципліною, координує роботу комісій, проводить лінійки і засідання 

парламенту. 

6.2. Заступник голови учнівського парламенту здійснює роботу щодо 

активізації діяльності комітетів, контролює виконання рішень засідань 

парламенту, планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів. У разі 

відсутності голови виконує його обов'язки. 

6.3. Голова комітету звітує не рідше одного разу в місяць на лінійці, 

здійснює облік і контроль комітетів у спеціальних зошитах. Планує 

щотижневу роботу комітету. 

 

7. ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА 

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

 

7.1. Директор училища з числа педагогічних працівників призначає куратора 

учнівського парламенту та консультантів комітетів, які  мають право 

дорадчого  голосу і спрямовують подальшу роботу. 

7.2. Вчителі-консультанти є радниками, їх побажання можуть бути прийняті 



до уваги парламентом і розглянуті на його засіданнях. 

7.3. Члени учнівського парламенту доводять інформацію до кожної групи. 

Відповідальність за виконання рішення покладається на конкретного 

виконавця, контроль - на старосту групи, який підзвітний парламенту. 

 

8. ВИБОРИ , ПЕРЕВИБОРИ ТА ПОЗБАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА В 

УЧНІВСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ 

8.1. Члени учнівського парламенту обираються на зборах груп шляхом 

відкритого (чи таємного) голосування простою більшістю голосів на 

альтернативній основі. 

8.2. У випадку невиконання членом парламенту своїх обов’язків, не 

реагування на зауваження інших представників учнівського колективу 

щодо покращення роботи, порушення правил  для учнів училища, 

переходу до іншого закладу, учень позбавляється членство в учнівському 

парламенті. В такому разі учні групи повинні обрати власного 

представника учнівського парламенту в місячний термін. До цього часу 

обов’язки члени парламенту тимчасово виконує  староста групи.  

 

9. ЗБОРИ ГРУПИ 

 

9.1. Збори групи - є найвищим виконавчим органом групи, що збирається не 

рідше одного разу на місяць. 

9.2. На зборах групи розглядаються питання, що стосуються життя групи, 

планування роботи, заохочення і покарання окремих учнів, обговорення 

подальшої діяльності. 

9.3. На збори можуть бути запрошення батьки, педагогічні працівники, 

представники громадськості. 

9.4.  Головою зборів є староста групи . 

             Положення даного Статуту можуть бути змінені за ініціативою зборів 

групи, засідання учнівського парламенту та загальноучилищних зборів, 

якщо за них  проголосує не менше 2/3 усіх учасників. 
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