
                                                1. Загальні положення. 

 

     Це Положення є основним законом Ради лідерів здобувачів  освіти КНЗ 

КОР «Васильківський професійний ліцей».  

1.1. Рада лідерів здобувачів освіти ліцею (далі – Рада) – орган 

самоврядування здобувачів освіти, яка виражає суверену волю, дбає про 

забезпечення прав і свобод людини –здобувача та гідних умов їхнього життя. 

Піклується про зміцнення самоврядування здобувачів освіти   ліцею, прагне 

розвивати і зміцнювати демократію в суспільстві, усвідомлює 

відповідальність перед державою, власною совістю, попереднім, нинішнім та 

майбутнім поколінням людей. 

1.2.Рада є нейтральною до будь-якого політичного руху. 

1.3.У процесі реалізації проєктів Рада  може співпрацювати з                                                

політичними об'єднаннями, але при цьому залишатися аполітичною.   

1.4 Рада у своїй  діяльності керується Конституцією України, Конвецією 

ООН про права дитини, Законом України «Про об’єднання  горомадян» і 

«Про молодіжні та дитячі громадські організації», чиним законодавством, 

даним Положенням, іншими документами. 

1.5 Діяльнісьть Ради базується на засадах законості, добровільності, 

гласності, рівноправності її членів. 

1.6 Рада взаємодіє з державними установами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, які 

дотримуються гуманістичних і демократитчних принципів. 

1.7.Місце знаходження Ради: Київська область, м. Васильків, вул. 

Декабристів, 39. 

2. Мета і завдання 

 

2.1.Метою діяльності Ради є: 

2.1.1.Активізація процесу органів Ради лідерів на рівні всіх підрозділів ліцею, 

участі молоді у прийняті рішень. 

2.1.2.Захист прав здобувачів освіти на різних рівнях. 

2.1.3.Створення умов для самореалізації  молоді, залучення її до прийняття 

рішень на рівні закладу освіти. 

2.1.4.Всебічна реалізація молоддю своїх інтересів, здібностей, прав та свобод 

на засадах загальноліцейних цінностей. 

2.1.5.Поширення серед молоді інформації про шляхи захисту своїх прав та 

свобод. 

2.1.6 Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників 

Ради при реалізації спільних проєктів. 

 

                                                                                                                    



 

 

  3. Склад Ради, права та обов’язки 

Рада складається з представників лідерів здобувачів освіти, які 

організовуються її діяльнісьть. 

  3.1 До Ради лідерів входять здобувачі – лідери, яких делегувала в Раду  

кожна  група ліцею віком від 15 до 23 років, які поділяють   цілі та завдання 

Ради і зобов’язуються виконувати положення Ради  лідерів самоврядування 

Васильківського професійного ліцею. 

 3.2. До Ради лідерів від кожної  групи закладу делегуються по три здобувача 

освіти. Вони до Ради обираються колективами груп строком на два роки. 

3.3 Старости  колективів здобувачів можуть бути, переобраними в разі не 

виконання ними своїх обов'язків. В такому разі відбувається переєстрація 

лідера  комітетами Ради лідерів. 

3.4. Лідери Ради мають право: 

3.4.1. Брати участь у роботі Ради, обирати та бути обраними. 

3.4.2. Захищати свої  права та законні інтереси. 

3.4.3. Вносити свої пропозиції щодо роботи Ради. 

3.4.4. Приймати участь в культурно- масових заходах. 

3.4.5. Завертатися до тьюторів та робочих комітетів з будь-яких питань 

діяльності  Ради. 

3.4.6. Вийти з членів Ради за власним бажанням. 

3.4.7. За результатами голосування у своїй групі, бути обраними ще на один 

строк. 

3.5. Лідер втрачає свої повноваження в разі: 

3.5.1. Закінчення терміну повноваження. 

3.5.2. За власним бажанням. 

3.5.3. Досягнення ним  23 років (закінчення закладу). 

3.5.4. Згідно з рішенням засіданням Ради за аморальну поведінку чи таку, що 

не відповідає званю «Лідер», а також в разі не відвідування без поважних 

причин 2-х засідань Ради лідерів. У такому випадку, група, яку представляє 

лідер проводить заміну. 

 

4. Керівні і робочі органи Ради 

4.1. Керівними органами  Ради є: 

4.1.1. Засідання Ради. 

4.1.2. Організаційний комітет. 

 

 



 

5. Засідання ради 

5.1.Вищим органом  Ради – є засідання , яке скликається не рідше 2-х разів на 

рік і вирішують поточні важливі питання  життя здобувачів Васильківського 

професійного ліцею. Засідання веде Голова ради. 

5.2. Засідання Ради: 

5.2.1. Приймає рішення, затверджує чи вносить зміни до Положення, 

регламенту, програми  діяльності, планів роботи. 

5.2.2. Обирає заступників  Голови Ради, серетаря Ради, затверджує голів 

комітетів. 

5.2.3. Заслуховує звіти Голови Ради, голів комітетів. 

5.2.4. Може висловити недовіру Голови Ради, заступникам чи головам 

комітетів. 

5.2.5. Пропонувати її відставку. 

5.2.6. Визначає кількісний склад  Ради. 

5.2.7. Обирає делегацію для участі у Всеукраїнських молодіжних формулах. 

5.2.8. Створює  фонд здобувачів освіти та визначає розмір щомісячних 

грошових внесків до  фонду здобувачів освіти. 

5.3. У періодах між засіданнями працює рада лідерів. 

 

                                                   6. Рада лідерів 

6.1. До складу Ради лідерів входять: голова, заступник, голови комтетів 

здобувачів освіти, секретар, касир. 

6.2. Рада лідерів здобувачів освіти Васильківського професійного ліцею: 

6.2.1. Вносить зміни до Положення з подальшим затвердженням його на 

засіданні. 

6.2.2. Приймає рішення, дає рекомендації, пропозиції згідно з рішенням 

засідання, організовує їх реалізацію. 

6.2.3. Є посередником між лідерами  Ради та органами  влади, громадськими 

організаціями чи установами. 

6.2.4. Розглядає проєкти, програми, символіку Ради та пропонує їх на розгляд 

засідання Ради. 

6.2.5.Виконує функції передбаченні Положенням про фонд здобувачів освіти. 

6.2.6. Проводить підготовчу та організаційну роботу з питань проведення 

засідпнь Ради, здійснює контроль за виконанням засідання Ради. 

6.2.7. Оформляє та зберігає необхідну для діяльності Ради та її структур 

документацію. 

6.2.8.Між засіданнями надає консудьтативну, інформативну допомогу 

членами Ради за їх запитами. 

6.2.9. Рада лідерів збирається на свої засідання один раз на місяць. 

 

 

 

 

 



 

7. Комітети Ради 

 

7.1. Постійні комітети Ради: 

7.1.1. Навчальний комітет. 

7.1.2. Комітет дисципліни і порядку. 

7.1.3. Комітет культури і дозвілля. 

7.1.4. Спортивний комітет. 

7.1.5. Медіа комітет. 

7.1.6. Комітет трудової діяльності. 

7.2  Лідерами Ради здобувачів освіти тимчасово створюється виборча комісія 

для організщації та проведення виробів керівного складу Ради. 

7.3. Засідання комітетів ведуть голови або заступники. 

7.4. До кожного комітету входять по одному представнику групи ліцею. 

 

8. Заключні положення 

Припинення діяльності Ради здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації 

Ради лідерів здобувачів освіти Васильківського професійнго ліцею за 

ріешенням засідання не менше як 2/3 обраних представників, або у випадку, 

передбаченому чинним законодавством. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


