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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Учнівське самоврядування створюється з метою забезпечення 

виконання учнями своїх обов’язків, захисту їхніх прав, сприяння гармонійного 

розвитку особистості учнів, формування в них навичок майбутніх 

організаторів, керівників. 

1.2. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються 

Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про 

повну загальну середню освіту», чинним законодавством України. 

1.3. Органи учнівського самоврядування сприяють організації навчальної, 

наукової, культурно-просвітницької, спортивно-масової, волонтерської, 

правозахисної, екологічної, історико-пошукової та іншої діяльності за участю 

учнів Ліцею, за тісної співпраці з адміністрацією Ліцею, громадськістю, а також 

молодіжними службами та організаціями. 

1.4. Органом учнівського самоврядування ПЗЗСО «Ліцей Київського 

міжнародного університету» є Учнівський Парламент Ліцею. 

1.5. Учнівський Парламент Ліцею (УП Ліцею ) – найвищий виконавчий 

орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток 

учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідальності до 

задоволення своїх потреб та інтересів. 

 

 

2. СТРУКТУРА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ  

УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ЛІЦЕЮ 

 

2.1. Учнівський парламент Ліцею функціонує з метою захисту прав 

ліцеїстів та сприянню виконання ними своїх обов’язків, а також сприяє 

гармонійному розвитку особистості ліцеїста, формує в нього навички 

майбутнього організатора, керівника, виконавця. 

2.2. Учнівський Парламент Ліцею при здійсненні своєї діяльності виконує 

наступні завдання: 



 бере участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 

харчування; 

 проводить за погодженням з директором Ліцею організаційні, 

просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціює 

їх проведення перед адміністрацією Ліцею; 

 бере участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно 

до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 захищає права та інтереси учнів, які здобувають освіту в Ліцеї; 

 вносить пропозиції та/або бере участь у розробленні та/або обговоренні 

плану роботи Ліцею, змісту освітніх і навчальних програм; 

 через своїх представників бере участь у засіданнях педагогічної ради з 

усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу; 

 координує дії органів учнівського самоврядування; 

 розглядає скарги, пропозиції та побажання; 

 вносить пропозицій; 

 сприяє вирішенню важливих проблем найрізноманітніших спрямувань; 

 всебічно підтримує талановитих учнів; 

 підтримує належну дисципліну, контролює відвідування; 

 активізує учнівську ініціативу; 

 сприяє підвищенню рейтингу Ліцею; 

 бере участь в обговоренні результатів анкетування; 

 сприяє залученню ліцеїстів до художньої самодіяльності, проведенні 

вечорів відпочинку, конкурсів; 

 ініціює створення різноманітні учнівських гуртків, товариств, об’єднань 

та клубів за інтересами. 

2.3. Головними напрямками роботи Учнівського Парламенту Ліцею 

мають бути: 

 сприяння навчально-виховній роботі; 

 сприяння науковій роботі; 

 сприяння культурно-освітній роботі; 

 сприяння спортивно-масовій роботі; 

 проведення якісного дозвілля; 

 підвищення ініціативності; 

 дисциплінарний контроль; 

 екологічна діяльність; 

 волонтерська діяльність; 

 історико-пошукова діяльність; 

 співпраця зі старостами, кураторами та адміністрацією. 

2.4. Завдання та напрямки роботи можуть змінюватись або 

доповнюватися згідно з потребами, виникненням конкретних ситуацій і 

пропозицій під час роботи учнівського самоврядування. 

2.5.  УП Ліцею складається з представників кожного класу, обраних на 



загальних зборах класу на альтернативній основі звичайною більшістю голосів; 

по одному представнику з класу. 

2.6.  Члени УП Ліцею обираються на пропорційній основі – по 1 учневі 

від класу (5–11 класів). Делегати до УП Ліцею обираються голосуванням у 

кожному класі. Вибори проводяться у третю п’ятницю вересня кожного року.  

2.7.  З членів УП Ліцею, а також кандидатів на посаду Голови УП Ліцею, 

що зареєструвались та брали участь у виборах, обираються голови Комітетів – 

на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. 

Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосували простою 

більшістю голосів. 

2.8.  Учнівський Парламент Ліцею включає в себе такі Комітети: 

 Комітет внутрішніх справ; 

 Комітет культури; 

 Комітет освіти і науки; 

 Комітет спорту та охорони здоров'я. 

2.9. Загальні Збори УП Ліцею проводяться обов’язково раз на місяць, де 

обговорюється план роботи на місяць, пріоритетні напрямки діяльності, 

розглядаються скарги, прохання, побажання та ін. 

2.10. Рішенням УП Ліцею або Голови УП Ліцею може бути призначене 

термінове або позачергове засідання за необхідністю. 

2.11. Засідання може вважатись правомірним за умови реєстрації 60% 

членів УП Ліцею. 

2.12. Рішення приймаються більшістю голосів, відкритим голосуванням. 

Зміни та доповнення до Положення приймаються за умови, якщо за них 

проголосує не менше 2/3 депутатів УП Ліцею. 

2.13. У виняткових випадках, за відсутності кворуму, або нагальної 

потреби вирішення питання, Голова УП Ліцею має право одноосібно приймати 

рішення й несе за нього повну відповідальність. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В УЧНІВСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ ЛІЦЕЮ 

 

3.1. Членство в учнівському парламенті ліцею є добровільним. 

3.2. Членами УП Ліцею можуть бути ліцеїсти, обрані класом загальним 

відкритим голосуванням. 

3.3. Член УП Ліцею, який систематично порушує це Положення про 

Учнівське самоврядування та/або без поважних причин не відвідує засідання 

відповідного керівного органу більше 2 разів підряд, після отримання 

наступного попередження від Голови УП Ліцею  має бути виключений з нього. 

Питання про виключення вирішується Головою УП Ліцею, за поданням голови 

Комітету внутрішніх справ. 

3.4. Члени УП Ліцею мають право: 

 обирати та бути обраним до будь-якого комітету Учнівського Парламенту 

Ліцею; 

 брати участь у голосуванні з усіх питань, віднесених до компетенції УП 



Ліцею, у передбаченому цим Положенням порядку; 

 одержувати інформацію про діяльність УП Ліцею; 

 звертатися з питанням, пропозиціями, заявами до комітетів та одержувати 

відповіді по суті; 

 брати участь у діяльності та заходах, що проводяться в Ліцеї; 

 оскаржувати рішення та дії посадових осіб УП Ліцею; 

 звертатися до РК щодо захисту своїх порушених, оспорюваних або 

невизнаних прав членів УП Ліцею; 

 вільно припинити членство в УП Ліцею. 

3.5. Обов’язки членів УП Ліцею: 

 бути учасником загальних зборів, зборів комітетів; 

 дотримуватися внутрішньої дисципліни; 

 брати участь у діяльності комітету, членом якого він є; 

 всебічно сприяти зміцненню авторитету Ліцею; 

 залучати до діяльності УП Ліцею нових членів; 

 сприяти поширенню ідей УП Ліцею. 

3.6. Члени УП Ліцею мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством України, Статутом Ліцею КиМУ та цим Положенням. 

 

 

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  

УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ЛІЦЕЮ 

 

4.1. Керівними органами є: 

 Учнівський Парламент Ліцею (УП Ліцею); 

 Голова УП Ліцею; 

 Комітети УП Ліцею; 

 Ревізійна комісія УП Ліцею. 

4.2. Голова УП Ліцею є головою учнівського самоврядування й виступає 

від його імені. 

4.3. Голова УП Ліцею обирається учнями Ліцею на основі загального 

рівного і прямого виборчого права шляхом голосування строком на 1 рік. 

Голосування на виборах є таємним. 

4.4. Головою УП Ліцею може бути обраний учень, якому на день виборів 

виповнилось 12 років і який є учнем Ліцею, є активним учасником справ Ліцею, 

має добрі оцінки з навчальних предметів (не нижче 7 балів). 

4.5. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного та рівноправного 

висування кандидатів кожним класом. 

4.6.  Право висування кандидата на посаду Голови УП Ліцею має кожен 

класний колектив. Клас може висунути кількох кандидатів на посаду Голови 

УП Ліцею. 

4.7.  Вибори Голови УП Ліцею є загальними: право обирати мають учні 

5–11 класів. 

4.8.  Вибори Голови УП Ліцею є рівними: кожен виборець має 1 голос. 



4.9.  Голова УП Ліцею: 

 виносить на розгляд УП Ліцею питання, що турбують учнів Ліцею; 

 співпрацює з адміністрацією Ліцею згідно зі Статутом; 

 має право складати річний план роботи УП Ліцею; 

 має право брати участь у роботі педагогічних рад, виступати на захист 

учнів Ліцею; 

 має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів; 

 має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у 

Ліцеї; 

 скликає чергові та позачергові засідання УП Ліцею; 

 не має права передавати свої повноваження іншим особам; 

 приймає звіти від Голів комітетів про проведену роботу; 

 звітує про проведену роботу; 

 має право «Вето» щодо рішень УП Ліцею; 

 координує діяльність міністерств УП Ліцею. 

Рішення Голови УП Ліцею незалежні від рішень адміністрації Ліцею з 

питань учнівського самоврядування. 

4.10.  Повноваження Голови УП Ліцею припиняються в разі: 

 припинення повноважень за власним бажанням; 

 неможливості виконання своїх повноважень за станом здоров’я; 

 припинення повноважень згідно з п. 4.11 цього Положення; 

 закінчення навчання в Ліцеї. 

4.11.  Голова УП Ліцею може бути усунений у порядку, передбаченому 

цим Положенням. Питання про усунення з поста ініціюється більшістю (50%+1 

голос) УП Ліцею. Рішення про припинення повноважень  Голови УП Ліцею 

приймається УП Ліцею, не менше 3⁄4 від його складу. 

4.12.  Повноваження Голів Комітетів Учнівського Парламенту Ліцею: 

Комітет внутрішніх справ. Здійснює контроль за відвідуваннями 

учнями уроків, дотриманням Статутних вимог у Ліцеї та за його межами, 

здійснює профілактичну роз’яснювальну роботу, організовує чергування в 

Ліцеї та на культурних заходах. Забезпечує культуру поведінки та взаємин у 

класах, допомагає у вирішенні конфліктних ситуацій. 

Комітет культури. Організовує дозвілля учнів через колективні творчі 

справи, співпрацює з гуртками Ліцею. Залучає учнів до проведення 

різноманітних свят і заходів серед учнів Ліцею, ініціює й реалізовує ідеї учнів 

щодо цих заходів. Організовує проведення благодійних акцій. 

Комітет освіти і науки. Організовує забезпечення взаємодопомоги в 

навчанні, консультаційну допомогу. Забезпечує профілактичну роботу зі 

збереження майна Ліцею. Координує проведення конкурсів, участь у 

предметних тижнях, олімпіадах. 

Комітет спорту та здоров'я. Організовує проведення спортивних 

змагань, туристичних походів серед учнів Ліцею, ініціює проведення 

спортивних заходів самими учнями. Пропагує здоровий спосіб життя, залучає 

учнів до участі в походах, екскурсіях та інших заходах. Організовує проведення 



благодійних акцій. 

4.13.  Голова Комітету має право залучати будь-якого учня Ліцею для 

виконання поставленого завдання. Голови Комітетів Учнівського Парламенту 

Ліцею звітують не рідше одного разу на місяць на засіданні Учнівського 

Парламенту Ліцею, проводять роботу й подають Голові УП Ліцею інформацію 

про її виконання, здійснюють облік, контроль роботи Комітетів у спеціальних 

зошитах, планують щоденну, щотижневу роботу. 

4.14. Ревізійна комісія УП Ліцею. 

Для контролю за діяльністю органів УП Ліцею обирається Ревізійна 

комісія (далі – РК ). 

4.15. Ревізійна комісія є колегіальним органом. 

4.16.  До складу РК входять: Голова РК, Секретар РК, члени РК. 

Роботу РК організовує Голова РК. 

Голова РК звітує про свою діяльність на засіданні Загальних зборів УП 

Ліцею. 

Членами РК є представники від кожного Комітету (по одному 

представнику від комітету). 

РК працює у складі людей, які були подані Головами комітетів і 

затверджені Головою РК. 

4.17. До виключної компетенції Ревізійної комісії відноситься: 

 перевірка діяльності органів УП Ліцею, контроль за відповідністю дій 

керівних органів УП Ліцею нормам цього Положення; 

 контроль за виконанням покладених на органи учнівського 

самоврядування функцій і завдань; 

 розгляд апеляції і скарг; 

 розгляд внутрішньо-організаційних конфліктних ситуацій; 

 право робити висновки й оголошувати своє рішення, яке є обов’язковим 

до виконання. 

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРІВ ГОЛОВИ  

УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ЛІЦЕЮ 

 

5.1. Вибори Голови Учнівського Парламенту ПЗЗСО «Ліцей Київського 

міжнародного університету» проводяться принципом загального рівного і 

прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 

5.2. Право висувати кандидата на посаду Голови УП Ліцею має кожен 

класний колектив 8–11 класів. 

5.3. Право брати участь у голосуванні мають учні 5–11 класів. 

5.4. Організація і проведення виборів 

5.4.1. Для проведення голосування створюється виборча комісія. 

5.4.2. Виборча комісія: 

 складає списки виборців; 

 встановлює форму виборчого бюлетеню; 



 проводить реєстрацію кандидатів у Голови УП Ліцею; 

 встановлює результат виборів і оголошує його. 

5.4.3. Передвиборча агітація 

 учень, який зареєстрований кандидатом на посаду Голови УП Ліцею, має 

право вести передвиборну агітацію; 

 кандидат за допомогою ініціативної групи повинен підготувати 

передвиборчу програму; 

 якщо двоє й більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, 

проводяться повторні вибори. 

5.4.4. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість 

учнів. 

5.4.5. Голова УП Ліцею обирається на термін 1 рік. 

 

 

6. ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ ОСІБ,  

ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ КЕРІВНІ ПОСАДИ 

 

6.1  Особи, які займають керівні посади, припиняють свої повноваження: 

 у випадку несистематичного виконання членами УП Ліцею своїх 

обов’язків і не реагування на зауваження інших членів щодо покращення 

своєї роботи; 

 у випадку, коли член Парламенту Ліцею порушує правила учня Ліцею й 

не реагує на зауваження; 

 у разі переїзду до іншого міста чи переходу до іншого навчального 

закладу. 

6.2. Учні класу повинні обрати нового члена Парламенту Ліцею  не 

пізніше одного місяця з часу виключення. 

 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Наглядова рада 

7.1. Наглядова рада складається з директора Ліцею, заступників 

директора Ліцею. 

7.2. Наглядова рада може накласти вето на рішення УП Ліцею або Голови 

УП Ліцею. 

7.3. Куратором учнівського самоврядування призначається заступник 

директора, або, за бажанням членів УП  та Голови УП Ліцею, будь-хто з 

педагогічних працівників Ліцею. 

7.4. Наглядова рада не втручається в діяльність учнівського 

самоврядування, веде тільки нагляд та координацію, надає всебічну допомогу 

та підтримку. 

7.5. Учнівське самоврядування використовує матеріально-технічну базу 

Ліцею з дозволу адміністрації. 


