
 

РЕГЛАМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ  

керівного органу Учнівського Самоврядування 

ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» 

 

І. ВСТУП 

1.1 Учнівське Самоврядування ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» (далі 

просто Самоврядування) діє на підставі нормативно-правових актів: Конституції 

України, Всесвітньої декларації про права дитини; законів України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту, «Про громадські організації», Статуту навчального 

закладу. 

1.2 Самоврядування об’єднує і представляє всіх учнів училища, є організацією, 

незалежною від органів влади, будь-яких партій чи політичних об’єднань. 

1.3 Самоврядування є єдиним представником учнівської громади училища. 

 

II. ОРГАНИ ВЛАДИ  

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2.1 Органом влади Учнівського Самоврядування є Рада Учнівського Самоврядування 

(далі Рада) та Творчі Комісії. 

2.2 До Ради входять представники всіх навчальних груп по одному від кожної групи. 

2.3 До компетенції Ради належить: 

 обрання представників учнів до Ради училища і їх усунення; 

 обрання шляхом таємного голосування Голови Ради, Заступника та Секретаря; 

 ухвалення Регламенту Самоврядування та інших внутрішніх правил і внесення 

необхідних змін і поправок; 

 обрання Виборчої комісії, яка проводить вибори до владних органів 

самоврядування; 

 затвердження звітів; 

 створення Творчих Комісій і призначення їх голів; 

 прийняття рішень з основних напрямків діяльності Самоврядування. 

2.4 У зібраннях Ради (без права голосу) можуть брати участь Координатор 

Самоврядування, Заступник директора з НВР, соціальний педагог, практичний 

психолог, педагоги. 

2.5 Зібрання Ради відбуваються не рідше, ніж 1 раз на місяць. Зібрання Ради скликає і 

веде Голова Ради або уповноважена ним особа. 

2.6  Рада протоколює усі свої засідання. 

2.7 Органи влади Самоврядування зобов’язані захищати права, честь і гідність 

окремих учнів та учнівських груп, а також за бажанням учня – представляти їх перед 

дирекцією училища і Педагогічною Радою. 



2.8 На першому засіданні після виборів Рада Учнівського Самоврядування створює з 

числа своїх членів Виборчу комісію, яка організовує і проводить вибори до всіх 

органів влади Самоврядування. Виборча комісія обирається терміном на 1 рік. 

2.9 Для реалізації своїх планів Рада Учнівського Самоврядування створює Творчі 

Комісії. 

2.10 Створюючи Комісію, Рада затверджує: 

 назву комісії; 

 сферу діяльності і компетенцію; 

 голову, відповідального перед Радою за її роботу; 

 особовий склад. 

2.11 Комісії створюються з числа членів Ради, а також членом комісії може стати 

будь-який учень училища (за згодою більшості членів Ради). 

2.12 Оголошення про створення комісії, сферу її діяльності, період існування і склад 

повинно вивішуватися на стенді Самоврядування протягом тижня з моменту її 

створення. 

 

III. ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ,  

ВИБОРИ, ВАКАНСІЇ 

3.1 Всі органи влади Самоврядування обираються терміном на 1 календарний рік. Час 

проведення виборів визначається у пунктах 3.5 і 3.6 цього регламенту. 

3.2 Членами органів влади Самоврядування можуть бути виключно учні училища. У 

момент вибуття з навчального закладу (закінчення навчання, перехід до іншого 

навчального закладку і т.п.) вони автоматично перестають бути членами 

Самоврядування і його органів влади. 

3.3 Вибори в органи влади Самоврядування проводяться таємно за необмеженої 

кількості кандидатів. 

3.4 Вибори організовує і контролює Виборча комісія, яку створює Рада. 

3.5 Вибори делегатів до Ради учнівського самоврядування проводяться у третій 

тиждень вересня окремо у кожній навчальній групі.  

3.5.1Вибори визнаються дійсними, якщо у них взяло участь більше, ніж 2/3 учнів 

групи. 

3.5.2 Вибори контролюються Виборчою комісією, створеною Радою, що закінчує 

свою діяльність. 

3.5.3 Кандидати в делегати Ради учнівського самоврядування повинні бути 

представлені учням групи за тиждень до виборів. Представником може бути тільки 

учень цієї групи (це не обов’язково має бути староста групи). 

3.5.4 У випадку вакансії на посаду члена Ради у конкретній групі проводяться 

довибори. 

3.6 Вибори Голови Ради Учнівського Самоврядування, його Заступника та Секретаря 

проводяться на другому засіданні новообраної Ради учнівського самоврядування. 

 



IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ 

4.1.Члени Ради мають право: 

 бути обраними до керівного складу Ради, до складу Виборчої Комісії та до 

Творчих Комісій; 

 приймати участь у роботі Комісій, створених Радою; 

 представляти Учнівське Самоврядування училища на зборах лідерів 

учнівського Самоврядування у місті чи області. 

4.2.Члени Ради зобов’язані: 

 приймати активну участь у роботі Ради; 

 захищати права, честь і гідність окремих учнів та учнівських груп, за 

бажанням учнів представляти їх  перед дирекцією училища; 

 звітувати перед Радою про свою діяльність; 

 4.3. У разі систематичної неявки без поважних причин на збори Ради Учнівського 

Самоврядування, засідання Комісій, невиконання затверджених обов'язків, учень може 

бути виключений числа членів Ради за рішенням більшості голосів на зборах Ради. 

 

V. КООРДИНАТОР САМОВРЯДУВАННЯ 

5.1 Координатором Учнівського Самоврядування є практичний психолог училища. 

5.2 Координатор Самоврядування є його радником, допомагає в його роботі своїми 

знаннями і досвідом. 

5.3 Координатор має право брати участь у всіх формах роботи Самоврядування. 

 

VІ. КІНЦЕВІ РІШЕННЯ, ЗМІНА РЕГЛАМЕНТУ 

6.1 Оскільки цей Регламент не передбачає іншого, всі рішення приймаються простою 

більшістю голосів у присутності більш, ніж половини членів Ради учнівського 

самоврядування. 

6.2. Цей Регламент представляється і обговорюється: 

 - у всіх навчальних групах перед виборами до Ради Учнівського Самоврядування; 

 - під час першого після виборів засідання Ради. 

6.3 Регламент доступний для всіх учнів училища (вивішений на стенді 

Самоврядування). 

6.4 Пропонувати поправки до Регламенту Учнівського Самоврядування можуть члени 

Ради. 

6.5 Пропоновані поправки ставляться на голосування на спеціально скликаному 

засіданні Ради. Про внесення поправок усі члени Ради повинні бути поінформовані 

письмово за 2 тижні до цього засідання. Окрім того, зміст поправок повинен бути 

вивішений на стенді Самоврядування. 

6.6 Зміни до Регламенту Учнівського Самоврядування приймаються більшістю (2/3) 

голосів у присутності більш, ніж половини складу Ради. 

 

 



КАЛЕНДАР ВИБОРІВ 

 

№ з/п Дата проведення Зміст виборів 

1 Вересень  Вибори до органів влади самоврядувань 

навчальних груп (окремо у кожній групі).  

 Вибори делегатів до Ради Учнівського  

Самоврядування окремо у кожній навчальній групі.  

2 Жовтень  Створення нової Виборчої комісії. 

 Вибори Голови Ради Учнівського Самоврядування, 

Заступника та Секретаря. 

 Створення Творчих Комісій та призначення їх 

Голів. 

 


