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Положення 

про учнівського самоврядування 

Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату 



І. Загальні положення 

1. Учнівське самоврядування Чернівецького військово-спортивного ліцею-
інтернату регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових 
актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів 
України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту ліцею-інтернату. 

2. Самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з педагогами 
і батьками. 

II. Мета і завдання органу учнівського самоврядування 

1. Різньосторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, 
самореалізуватись на благо собі, одноліткам, навчальному закладу, 
власній родині, своїй батьківщині, народові України. 

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання 
Правил для учнів та Кодексу честі ліцеїста. 

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі 
кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати 
наукою управління. 

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей. 
5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими. 

НІ. Органи управління учнівського самоврядування. 

Права і обов'язки 

1. Вищим органом учнівського самоврядування ліцею-інтернату є 
учнівська конференція, яка скликається один раз рік. 

2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання 
учнівської ради, яке проводиться раз на місяць. 

3. Виконавчим органом учнівського самоврядування є "Рада 
старшокласників", яка обирається на засадах вільного і рівноправного 
висування кандидатів кожним класом ліцею-інтернату. 

4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і 
затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський 
колективи шляхом відкритого голосування. 

5. Головою учнівського колективу може бути учень 8-11 класів, який 
обирається таємним голосуванням учнів ліцею-інтернату. 

6. Форми діяльності центрів визначаються на засіданнях усіх членів. 



Завдання учнівського самоврядування 

1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів. 
2. Формує особистість з глибокою усвідомленою громадянською 

позицією. 

3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення 
до усвідомленої, систематичної участі у вирішенні важливих питань 
життя класу та ліцею-інтернату. 

4. Формує ініціативну особистість, здатну приймати нестандартні рішення. 
5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів. 
6. Створює широке поле можливостей для самореалізації в конкретних 

справах. 

7. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та 
суспільної мети. 

8. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки. 
9. Якнайширше залучення дітей та молоді до участі в організації свого 

життя та діяльності, прийняття необхідних для цього рішень. 
10. Формування навичок самоврядування, соціальної активності і 

соціальної відповідальності у процесі практичної громадської 
діяльності. 

11. Об'єднання дітей та підлітків для добрих, корисних цікавих справ, 
розвиток їх творчих здібностей. 

12. Сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню молоді. 
13. Формування особистості, її суспільно-громадського досвіду, розвитку, 

стимулювання реалізація творчого потенціалу. 


