
 

 
Положення 

про учнівське самоврядування ДНЗ «Регіональний ЦПО швейного 

виробництва та сфери послуг Харківської області» 

 

І. Загальні положення  

1.1.Учнівське самоврядування – добровільна учнівська громадська 

доброчинна позапартійна організація, яка сприяє вдосконаленню навчально-

виховного процесу, охорони здоров'я, культурного та фізичного виховання, 

згуртованості учнівського колективу закладу професійної освіти, формування в усіх 

учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов'язків, які 

зазначені у Статуті.  

1.2.Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно правовими 

документами та цим Положенням.  

1.3.Учнівське самоврядування організовується з учнів ДНЗ «Регіональний ЦПО 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» 

1.4.Учнівське самоврядування групи – первинна організація, яка на правах 

колективного члена входить до учнівського самоврядування Центру професійної 

освіти.   

  

ІІ. Мета і завдання 

2.1. Метою організації самоврядування є розвиток соціальної та 

організаторської активності учнівської молоді шляхом залучення до дієвої участі в 

демократичному управлінні.  

2.2. Головною метою є:  

 захист прав та інтересів своїх членів;  

 інтеграція зусиль учнів  для добрих і корисних справ;  



 розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-

виховного процесу в закладі освіти.  

2.3. Завдання: · формування навичок самоврядування, соціальної активності й 

соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської 

молоді;  формування суспільно - громадського досвіду особистості, розвиток, 

стимулювання, реалізація її творчого потенціалу; · формування життєвої 

компетентності та стимулювання життєвого успіху учнів; · залучення учнів до 

участі у вирішенні трудових, соціально-політичних , моральних потреб суспільства; 

· розвиток світогляду учнів для подальшого формування цивілізаційної 

компетентності.  

  

ІІІ. Члени учнівського самоврядування, їх права та обов’язки  

Члени учнівського самоврядування мають право:  

 обирати та бути обраним до керівних органів самоврядування;  

 регулярно отримувати інформацію про діяльність ради;  

 вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності органів учнівського 

самоврядування;  

 вносити на розгляд керівних органів ради пропозиції та запити й отримувати 

обґрунтовані відповіді; 

 дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо 

діяльності учнівського самоврядування; 

 особисто брати участь у зборах при обговоренні питань; 

 у будь-який час вийти з органів учнівського самоврядування і виконувати усі 

вимоги Положення і Статуту.  

Члени учнівського самоврядування зобов’язані:  

 дотримуватись Положення про учнівське самоврядування;  

 виконувати рішення, постанови, прийняті загальними зборами та керівними 

органами учнівського самоврядування;  

 брати участь у досягненні мети реалізації завдань органів учнівського 

самоврядування;  



 при порушенні або невиконанні норм закріплених вище член учнівського 

самоврядування може бути виключений з органу учнівського самоврядування.  

  

IV. Керівні органи учнівського самоврядування  

4.1. Вищий орган учнівського самоврядування – загальні збори, які 

проводяться  один  раз на рік, з представництвом делегатів від колективних членів 

(груп). 

4.2. До  компетенції загальних зборів входить:  

 вибори голови учнівського самоврядування;  

 прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію учнівського 

самоврядування;  

 оцінка діяльності учнівського самоврядування та його органів.  

4.3. В період між виборами вищим виконавчим органом  учнівського 

самоврядування  є Рада учнівського самоврядування.  

4.4. Голова учнівського самоврядування здійснює загальний контроль за 

виконавською дисципліною, координує роботу комісій, проводить засідання  

учнівського самоврядування.  

4.5. Голова учнівського самоврядування, його заступник, голови комісій 

обираються на загальних зборах,  які проводяться один раз на рік, шляхом 

голосування. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосували 

простою більшістю голосів.  

4.6. Учнівське самоврядування складається із представників органів 

самоврядування груп – активних, дисциплінованих учнів. 

4.7. До складу учнівського самоврядування входять: голова учнівського 

самоврядування, його заступник, голови комісій.  

4.8. До компетенції учнівського самоврядування належить:  

 представлення та захист інтересів учнівського  самоврядування та його членів 

у взаєминах з іншими організаціями;  

 керівництво громадською діяльністю учнівського самоврядування в межах 

компетенції, яка визначається зборами;  

 відповідальність за ведення та збереження документації;  



 скликання загальних зборів, затвердження їхнього порядку денного;  

 затвердження символіки учнівського самоврядування.  

Учнівське  самоврядування  проводить свої засідання один раз на тиждень.  

  

5. Рада та педагогічний колектив  

5.1.Педагогічний колектив надає допомогу Раді у згуртуванні, розвитку 

активної громадської позиції та ініціативи учнів, їх творчих здібностей.  

5.2.Директор закладу освіти всебічно сприяє роботі Ради, визначає педагогів-

наставників, координує діяльність Ради, надає допомогу при плануванні, аналізі, 

корекції та підбитті підсумків роботи Ради.  

5.3.Практичний психолог планує та організовує роботу школи лідерів груп і 

комісій, дає їм рекомендації щодо вдосконалення роботи і практичні завдання, які 

сприяють виконанню своїх обов'язків, надає допомогу членам Ради. 

5.4.Керівник групи координує роботу учнівського самоврядування групи, дає 

рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, 

корекції та підбитті підсумків роботи.  

5.5.Заступник директора з виховної роботи здійснює педагогічне керівництво 

Ради учнівського  самоврядування: координує роботу комісій  та їх голів, дає 

рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, 

корекції та підбитті підсумків роботи.  

5.6.Лідер групи – голова учнівського самоврядування групи організовує 

роботу учнів щодо виконання рішень Ради та зборів групи, дає доручення учням, 

забезпечує підготовку проведення зборів групи.  

 

Положення розглянуто і схвалено на загальних  учнівських зборах 
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