


засобу виховання особистості, формуванню свідомого й відповідального 

ставлення до своїх прав i обов’язків. 

2. Клуб Лідерів у Ліцеї обирається відкритим голосуванням на загальних 

учнівських зборах учнів 7-11 класів на початку навчального року строком на 

один рік. 

3. Загальні учнівські збори (учнівська конференція) проводиться два рази 

впродовж навчального року. 

4. До Клубу Лідерів Ліцею обираються найактивнiшi, старанні та  

дисципліновані учні, які користуються серед своїх однокласників 

авторитетом, повагою i довірою. 

2. Завдання i зміст роботи Ради Лідерів Ліцею 

1. Основними завданнями Клубу Лідерів Ліцею є: 

- забезпечення і захист прав і інтересів ліцеїстів в організації освітнього 

процесу; 

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків; 

- сприяння навчальній, виховній та творчій діяльності, функціонування  

учнівських гуртків, товариств, об’єднань клубів за інтересами; 

- організація співпраці учнів з учнями інших закладів середньої освіти і 

молодіжними організаціями, проведення серед ліцеїстів соціологічних та 

інших досліджень. 

Клуб Лідерів бере активну участь в організації трудового виховання i 

профорієнтації, позаурочної виховної та дозвіллєвої діяльності, розвитку 

самообслуговування, у виробленні в учнів бережливого ставлення до 

шкільної власності, вихованні свідомої дисципліни i культури поведінки. 



 

2. Клуб Лідерів організовує й проводить облік відвідування  учнями 

навчальних занять, активізує роботу щодо подолання пропусків навчальних 

занять, спізнень; допомагає педагогічному колективу в обладнанні 

навчальних кабінетів,  організації взаємодопомоги у навчанні, пiдготовцi та 

проведенні олімпіад, конкурсів, вечорів та інших поза аудиторних заходів. 

3. Рада Лідерів сприяє формуванню свідомої дисципліни i культури 

поведінки учнів у Ліцеї і поза ним, виконання всіма ліцеїстами Правил 

внутрішнього розпорядку Ліцею, контролює зовнiшнiй вигляд учнів, 

організовує їхній відпочинок  під час перерв, бере активну участь в 

обговоренні навчально-пізнавальної діяльності учнів, результатів їхньої 

поведінки. 

3. Організація роботи Клубу Лідерів Ліцею 

1. З усіх лідерів класів, старанних у навчанні, активних у позакласній і 

позаурочній роботі, з високими моральними якостями на загальношкільних 

зборах голова і секретар обираються шляхом таємного голосування. 

2. Голова очолює й організовує роботу Клубу Лідерів, контролює організацію 

і проведення загальношкільних акцій, Тижнів здоров’я, Тижнів права та 

місячника правових знань, предметних тижнів, тощо. 

3. Секретар організовує контроль за виконанням рішень Клубу Лідерів, 

інформує про виконання рішень. 

4. Упродовж навчального року Клуб Лідерів Ліцею організовує і проводить 

роботу в таких комісіях як: освітня, дозвіллєва, здоров’я, спорту та екології, 

турботи та милосердя. 

5. Засідання Ради Ліцею проводиться 1 раз на семестр. За потреби на 

засідання Клубу Лідерів запрошуються старости класів. 



4. Клуб Лідерів Ліцею i класні колективи 

1. Зв’язок Клубу Лідерів Ліцею з учнівськими колективами здійснюється 

шляхом взаємодії зі старостами  класів. 

2. Збори колективу класу  приймають рішення з організаційних питань, 

заслуховують інформацію про рішення Клубу Лідерів, планують конкретні 

заходи щодо їх виконання, беруть активну участь в обговоренні навчальної 

успішності та поведінки ліцеїстів. 

3. Рада класу організовує роботу учнів  для виконання рішень Ради ліцею i 

зборів класу, роботу чергових тощо. 

5. Педагогічний колектив i Клуб Лідерів Ліцею 

1. Педагогічний колектив здійснює психолого-педагогічний супровід роботи  

Клубу Лідерів Ліцею з метою згуртування лілейного  колективу, розвитку 

громадської активності та ініціативи. 

2. Класні керівники спільно з радою класу, членами комісій спрямовують 

навчально-виховну роботу класу, роботу загальних зборів. 

 

 


