
ПОЛОЖЕННЯ 

 про учнівське співуправління «Успіх» 

Ліцею імені Олени Пчілки 

І. Загальні положення 

1.1.  Учнівське співуправління «Успіх» - добровільна дитяча громадська 

організація, що сприяє розбудові безпечного освітнього середовища,  

утверджує принципи демократичної культури,  сприяє формуванню в учнів 

свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків. 

1.2.  Організовує змістовну діяльність за основними напрямками виховання, 

згуртовує учнівський  колектив Ліцею.  

1.3.  Учнівське співуправління у своїй діяльності керується Конвенцією ООН 

про права дитини, Конституцією України, Статутом Ліцею імені Олени Пчілки 

м. Ковеля Волинської області, Кодексом честі Ліцею, правилами внутрішнього 

розпорядку, Меморандумом про співпрацю, цим Положенням. 

1.4. Учнівське співуправління організовується учнями 5-11 класів. 

1.5. Члени учнівського співуправління мають право: 

–  рівні права на участь в учнівському співуправлінні; 

– простір для участі в процесі вироблення рішень на рівні школи та для 

проведення зустрічей, дозвілля чи власних заходів; 

– самостійно приймати рішення; 

– захищати свою позицію. 

1.6. Учнівське самоврядування діє на рівні закладу освіти, класу.  

1.7. Учнівське співуправління зобов’язане: 

–  дотримуватись Положення про учнівське співуправління «Успіх»; 

– виконувати рішення, постанови, прийняті загальними  зборами та керівними 

органами учнівського співуправління; 

–  брати участь у реалізації завдань органів учнівського співуправління; 

– піклуватись про авторитет Ліцею; 

– постійно розвиватися та вдосконалюватися;  

– узгоджувати свої дії з куратором. 



Рішення органу учнівського співуправління виконується учнями на  

обов’язкових засадах. 

1.8.  Учнівське співуправління  співпрацює з різними громадськими 

об`єднаннями на принципах рівності та партнерства, співпрацює з 

адміністрацією, педагогами і батьками. 

1.9.  В своїй діяльності керується принципами: 

– повага до людської гідності; 

– відповідальність; 

– рівноправність; 

– активність; 

– толерантність; 

– демократичність; 

– добровільність; 

– співпраця і партнерство; 

– відвертість і гласність; 

– добровільність; 

– прозорість та доступність. 

ІІ. Мета, завдання  та функції учнівського співуправління 

2.1.  Метою діяльності учнівського співуправління є: захист прав та інтересів 

учнів, рівності прав, популяризація  здорового способу життя, інтеграція зусиль 

для добрих та корисних справ, розробка та реалізація проєктів, розвиток 

соціальної та громадської  активності учнівської молоді шляхом залучення до 

дієвої участі в демократичному співуправлінні. 

2.2.  Основними завданнями учнівського співуправління є: 

– формування навичок співуправління, соціальної активності і соціальної 

відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності; 

– формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток 

стимулювання, реалізація її творчого потенціалу; 



– формування життєвих та громадянських компетентностей, почуття 

власної гідності та поваги до інших; 

– розвиток творчого потенціалу, ініціативності, відповідальності, навичок 

командної роботи, поваги, вимогливості, наполегливості, толерантності. 

– залучення учнів до участі у справах громади міста, молодіжних проєктах, 

акціях; 

– сприяння профорієнтаційній діяльності, об’єднання старшокласників для 

добрих, корисних, цікавих справ. 

2.3.  Функції учнівського самоврядування: 

– бере участь в обговоренні питань удосконалення освітнього безпечного  

середовища, організації  науково-дослідної роботи, організації дозвілля, 

оздоровлення, харчування; 

– ініціює, організовує і   проводить за погодженням з куратором, 

керівництвом закладу організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 

оздоровчі та інші  заходи; 

– захищає права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі 

освіти; 

– висловлює та  відстоює  власну точку зору з усіх питань щодо діяльності 

учнівського співуправління; 

– вносить пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності органів 

учнівського співуправління; 

– через своїх представників бере участь у засіданнях педагогічної ради з 

усіх питань, що стосуються організації освітнього процесу; 

– щороку звітує про підсумки роботи перед учнівською спільнотою; 

– визначає найактивніших членів колективу, вирішує питання щодо їх 

стимулювання та відзначення. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Органи учнівського співуправління та порядок їх формування. 

 

 3.1. Вищий орган учнівського співуправління – Учнівська конференція, яка 

узагальнює проведену роботу за I cеместр та затверджує план роботу на II 

семестр, регулює зміст нормативних документів. 

3.1.1 . Конференція проводиться не менше як двічі на рік. 

3.1.2 . Збори скликаються на вимогу президента ради учнівського 

співуправління чи 1/3 членів учнівського співуправління. 

3.1.3 . Актив класу 7-10 людей. 

3.1.4 . На конференції мають право бути присутніми всі учасники діяльності 

ліцею (педагоги, учні, батьки). 

3.1.5 . Затвердження та внесення пропозицій щодо змін та доповнень до 

Статуту закладу, розробка положень до Меморандуму про співпрацю, 

затвердження положень про чергування, інших документів, які регламентують 

роботу учнівського співуправління. Можуть обговорюватися рішення про 

реорганізацію учнівського самоврядування, оцінка результативності діяльності 

органів класного самоврядування. Обговорення нагальних питань, презентація 

або затвердження проєктів, нагородження. 

3.1.6 .  Усі мають право голосу, питання виноситься на голосування, учасники 

конференції голосують відкрито. 

3.1.7 . Звернутися до президента або ради президента. 

3.2.  Президент -  є головою учнівського колективу і виступає від його імені. 

3.2.1. На виборах, таємним голосування. 

3.2.2.   Всіма учасникам освітнього процесу. 

3.2.3.   Терміном на 2 роки. 

3.2.4.   Учень який досяг віку 14 років має програму дій. 

3.2.5. Президент звітує перед учнівським колективом на учнівській 

конференції. 

3.2.6   Повноваження Президента припиняються у разі:відставки, неможливості 

виконувати свої повноваження за станом здоров’я, усунення з посади в порядку 

імпічменту, закінчення школи. 



 3.3.  Порядок  проведення виборів  Президента  

3.3.1   В залежності від терміну перебування президента на посту, враховуються 

об’єктивні та суб’єктивні обставини(карантині обмеження), зазвичай у грудні. 

3.3.2   Кандидат у президенти через самовисунення, може висувати класний 

колектив. 

3.3.3   Відбувається у зазначені терміни, допускається випуск рекламних 

листівок, агіток, програм. Передбачені зустрічі з колективами, активами класів, 

проводяться дебати між кандидатами. 

3.3.4   У випадку висування лише однієї кандидатури на пост Президента його 

кандидатура обговорюється на учнівській конференції, а також проводиться 

відкрите голосування щодо затвердження даної кандидатури на пост 

Президента Ліцею.  

3.3.5   Для проведення виборів створюється виборча комісія. 

 Кількісний склад, представництво:голова шкільної виборчої комісії, заступник 

голови, секретар, члени виборчої комісії, педагог-організатор. 

-  Складає списки виборців,    встановлює форму виборчого бюлетеня, 

проводить реєстрацію кандидатів у вибори Президента, організовує на виборчій 

дільниці голосування, проводить підрахунок голосів;складає протокол про 

підсумки голосування і озвучує його в учнівському колективі. 

-  За явкою виборців. 

- Після підрахунку голосів лічильною комісією, учнівському активу, 

оголошується протокол, готується інформація на сайт та шкільну газету. 

3.3.6   Коли немає порушень та явка виборців складає 50%. 

3.3.7   Коли він отримав більшість голосів. 

3.3.8   Після оголошення результатів виборів у 5 денний термін. 

3.3.9   Мають посвідку. 

 3.4.  Рада Президента – є постійно діючим представницьким органом 

учнівського самоврядування. 

3.4.1   16 членів. 

3.4.2   Один представник від класу. 



3.4.3   Обирає і делегує повноваження класний колектив на класних зборах. 

3.4.4 Активність, відповідальність та ініціативність. 

3.4.5   У вересні під час класно-виборних зборів та формування органів 

учнівського співуправління Ліцею. 

3.4.6   Один раз на місяць з ініціативи президента. 

3.4.7   Клас може відкликати або замінити свого делегата. 

3.4.8   Звітує на класних зборах, як обраний представник, що відстоює інтереси 

колективу. 

  

3.5. Представницький орган влади поділяється на центри, роботою яких 

керує старостат за основними напрямками роботи. 

 3.5.1. Центр спорту, туризму та здоров’я: 

– ініціювання, підготовка і проведення  спортивних акцій, турнірів, 

туристичних змагань і походів; 

– організація традиційних свят у Ліцеї: «Тато, мама і я – спортивна сім’я», 

«Нащадки козацької слави», Міжнародний день яблука; 

– формування культури поведінки, норм моралі, навчання в продзагонах, 

проведення днів козацьких забав; 

– організація рухливих перерв; 

– організація телерадіопередач з пропаганди здорового способу життя. 

3.5.2. Центр дозвілля та корисних справ: 

– організовувати цікавий та змістовний відпочинок учнів; 

– організовує оформлення приміщення Ліцею та класних кімнат до тематичних 

свят; 

– вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртів художньої 

самодіяльності; 

– підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів 

відпочинку, зустрічей; 

3.5.3. Центр преси та інформації: 

– здійснює систематичні  дописи в газету Ліцею та на сайт,  



– випускає тематичні та святкові стінгазет та вісники; 

– організовує Дні музики, Дні кіно; 

– організовує та оцінює конкурс на кращий класний куточок. 

3.5.4. Центр волонтерського руху: 

– проведення благодійних акцій; 

– участь у міських волонтерських акціях; 

– організовує співпрацю з будинком для людей похилого віку, реалібітаційним 

центром, дитячими будинками. 

3.5.5. Центр дисципліни та порядку: 

– організовує чергування у класних колективах; 

– формування свідомої дисципліни; 

– допомагає у підготовці до різноманітних заходів; 

– проводить рейди «Чиста кімната», «Бережемо своє майно» та інших; 

– стежать за дотримання учнями правил у Ліцеї; 

– виховує бережливе ставлення до майна Ліцею. 

3.5.6. Центр навчально-пізнавальної діяльності: 

 – допомога у проведенні предметних тижнів, олімпіад, конкурсів; 

– організовує та оцінює інтелектуальні конкурси; 

– забезпечує простір для ініціативи творчості у навчально-пізнавальній 

діяльності. 

  

ІV. Органи учнівського самоврядування класів 

4.1.  У класі є актив та сектори, напрямки роботи яких відповідають змісту 

діяльності центрів учнівського співуправління. 

4.2.  Під час проведення класних виборних зборів. 

4.3. Вибори старости, делегатів до органів учнівського співуправління Ліцею, 

розподіл доручень та залучення до секторів. 

4.4. Звітність заслуховується на класних зборах коли звітує актив. 

4.5. Ініціювання позачергових класних зборів про припинення повноважень. 



Повноваження класних органів учнівського самоврядування: 

– беруть участь у засіданні центрів учнівського спіуправління Ліцею; 

– готують, організовують, проводять справу яку їм доручили; 

– обирають актив класу; 

– делегують представників у Раду Президента,затверджують правила 

класу; 

– затверджують план роботи; 

– аналізують зроблене. 

        

V. Моніторинг, оцінка та звітування органів учнівського співуправління 

Мета:аналіз дієвості та результативності учнівського співуправління. 

Основні завдання моніторингу: 

 участь учнів (за рівнями)  у діяльності учнівського співуправління; 

 активність класу в справах загальношкільного колективу; 

 відносини класу з іншими учнівськими групами; 

 відповідальність учнів класу за справи загальношкільного колективу; 

 інформаційне забезпечення діяльності системи самоуправління  в 

класних колективах та у закладі. 

Методи ,що застосовуються для збору інформації:  

 спостереження; 

 анкетування; 

 аналіз виконання плану роботи; 

 самоаналіз; 

 інтерв’ю з лідером класу та активом класу; 

 підготовка звіту за певний період; 

 підготовка звітних матеріалів для підсумкової учнівської конференції. 

 Спостереження ведеться протягом року, анкетування проводиться двічі на рік в 

кінці семестру. Опитування носять цілком добровільний та анонімний характер.  

Аналіз плану роботи проводиться щосеместрово. Самоаналіз здійснюють актив 



класу та класний керівник. Результати порівнюються та беруться до уваги. 

Інтерв’ю з лідером та активом класу проводить педагог-організатор або 

заступник з виховної роботи для узагальнення матеріалів про діяльність 

учнівського співуправління у закладі. Звіти готують голови центрів для звітних 

матеріалів. На основі звітів формується пропозиції роботи на наступний рік. 

 


