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ПОЛОЖЕННЯ 

про раду учнівського самоврядування 

Державного навчального закладу  

“Бердичівське вище професійне училище” 

І.Загальні положення. 

1.1. Рада учнівського самоврядування у Державному навчальному закладі 

“Бердичівське вище професійне училище” (далі – Рада) – це громадське,  

добровільне об’єднання учнів, які прагнуть творчої діяльності. Рада  

створюється з метою забезпечення прав учнів на участь в управлінні 

навчально-виховним процесом, вирішення важливих питань 

життєдіяльності учнівської молоді, розвитку її соціальної активності, 

підтримки і реалізації соціальних ініціатив. 

1.2. Рада – незалежна організація учнівської молоді, створюється як 

представницький і координуючий орган учнів училища. 

1.3. Діяльність Ради будується на основі Конституції України, Закону 

України “Про професійно-технічну освіту”, Закону України “Про 

середню освіту”, Закону України “Про позашкільну освіту”, Закону 

України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні”, Статуту училища,  Положення про раду гуртожитку, 

Положення Ради профілактики правопорушень. 

1.4. Рада здійснює свою діяльність у співробітництві з молодіжними 

організаціями міста та району, педагогічною радою училища, 

методичною комісією класних керівників, учнівськими радами груп, 

старостами. 

1.5.Рада є гарантом творчих справ учнів 

1.6.Рада лідерів є виконавчим органом учнівського самоврядування училища, 

який має активно сприяти згуртованості колективу, формуванню в учнів 



свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків, 

визначених Статутом училища, Положенням учнівського 

самоврядування та Положенням ради гуртожитку. 

1.7.  Рішення учнівської Ради розповсюджується на всіх учнів училища. 

1.8.  Припинення діяльності ради можна здійснити шляхом реорганізації або 

ліквідації за рішенням конференції. 

ІІ. Мета і завдання ради. 

2.1. Головною метою Ради є: 

- захист прав та інтересів своїх членів; 

- інтеграція зусиль для добрих та корисних справ; 

- розробка і втілення проектів, спрямованих  на поліпшення 

навчально-виховного процесу в училищі та професійної 

компетентності. 

2.2. Завдання Ради: 

- сприяти формуванню в учнів активної життєвої позиції, 

вихованнянаціональної свідомості, створювати необхідних 

комфортних умов для розвитку здібностей та творчої ініціативи, 

самореалізації учнів упрофесійній, пізнавальній та навчальній 

діяльності; 

- формування навичок самоврядування, соціальної активності, 

відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності 

учнівської молоді; 

- формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток 

стимулювання реалізації її творчого потенціалу; 

- формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого 

успіху учнів; 

- розвиток творчих рис характеру: цілеспрямованості, ініціативності, 

вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, 

оригінальності, готовності до виправданого ризику; 

- розвиток світогляду учнів для подальшого формування 

компетентності.   



ІІІ. Організаційна будова Ради. 

3.1.Для ухвалення рішення про створення Ради і Положення про Раду 

скликається конференція, яка може заслуховувати і затверджувати звіти 

Ради; визначати пріоритетні напрями діяльності. 

3.2. Конференція проводиться не рідше одного разу на рік. Дату і час 

проведення конференції, норму представництва, а також порядок денний 

визначає Рада училища. 

3.3. Рада училища повинна оголосити про скликання конференції не пізніше, 

ніж за  місяць до її проведення. 

3.4. Делегатами конференції є представники від навчальних груп, які 

обираються  на загальних зборах групи – по  10 делегатів від навчальної 

групи. 

3.5.З  числа своїх членів Рада обирає голову та її заступника. 

3.6.Голова Ради (під час її відсутності – заступник)  організовує роботу Ради, 

підсумовує роботу на загальноучилищних зборах. 

3.7. Засідання Ради проводиться один раз на місяць. 

3.4.На засіданні заслуховуються звіт лідерів навчальних груп про роботу (раз 

на місяць). Раз на місяць звітують лідери секторів. 

3.5. Гласність роботи Ради та оперативність доведення її рішень до кожного 

учня забезпечуються регулярним інформуванням на зборах навчальних 

груп та загально училищних лінійках. 

3.6. Рада сприяє роботі усіх секторів розвитку учнів. 

3.7. Структура Ради включає в себе вісім секторів: 

- сектор  дисципліни і порядку;  

- навчальний сектор; 

- інформаційно-аналітичний сектор; 

- сектор з питань національного відродження; 

- екологічний сектор; 

- сектор культури і здоров’я; 

- прес-центр; 

- сектор волонтерського руху.  



ІV. Рада і колектив навчальних груп. 

4.1. Зв'язок Ради з колективами навчальних груп здійснюється через 

лідерів груп, котрі обираються загальними зборами навчальних груп на 

початку навчального року. 

4.2. Збори навчальних груп – колективний орган учнівського 

самоврядування в групі – проводяться раз на місяць. 

4.3.  На зборах навчальних груп ухвалюють рішення стосовно діяльності  

колективу групи, заслуховують інформацію про рішення Ради і  планують 

колективні заходи щодо їх виконання. 

4.4 Лідери навчальної групи організовують виконання рішень Ради і зборів 

навчальної групи, дають доручення учням, забезпечують підготовку і 

проведення зборів групи.  

V. Права і обов'язки учнівської Ради. 

5.1. Учнівська рада має право: 

- брати участь у вирішенні соціально-побутових і фінансових питань, що 

стосуються інтересів  учнів, зокрема розподілі коштів стипендіального 

фонду; 

- брати участь в розгляді питань, пов'язаних з порушеннями учнями 

навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку училища, а 

також у гуртожитку; 

- брати участь в розробці і реалізації системи заохочень учнів за 

досягнення в різних сферах навчальної і позанавчальної діяльності; 

- розглядати і брати участь в розгляді заяв і скарг учнів училища; 

- вносити пропозиції щодо питання використання  матеріально-технічної 

бази училища; 

- брати участь в плануванні, підготовці, проведенні і аналізі виховних 

заходів в училищі; 

- брати участь в роботі рад (комітетів, комісій і ін.), що створюються в 

училищі. 

5.2. Учнівська рада зобов'язана: 



- проводити роботу, направлену на підвищення свідомості учнів і їх 

вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого відношення 

до майна училища; зміцнення навчальної дисципліни і правопорядку, 

підвищення цивільної самосвідомості учнів і відповідальності; 

- проводити роботу із учнями по виконанню Статуту і Правил 

внутрішнього розпорядку училища; 

- сприяти адміністрації училища в питаннях організації освітньої 

діяльності; 

- своєчасно в установленому порядку розглядати всі заяви і звернення 

учнів, що поступають в Раду; 

- проводити роботу відповідно до Положення і плану діяльності Ради на 

навчальний рік; 

- підтримувати соціально значущі ініціативи учнів; 

- сприяти створенню необхідних соціально-побутових умов, а також 

умов для навчання і відпочинку учнів; 

- представляти і захищати інтереси учнів перед адміністрацією училища, 

державними органами, суспільними об'єднаннями, іншими 

організаціями і установами; 

- інформувати адміністрацію училища про свою діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 


