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Рада   учнівського   самоврядування   Люботинського
професійного ліцею залізничного транспорту (надалі УС ЛПЛЗТ)
–  орган   учнівського   самоврядування,   від   імені   учнів,   виражає
суверенну   волю   учнів,   дбає   про   забезпечення   прав   і   свобод
людини – учня, та гідних умов її життя, піклується про зміцнення
учнівського   самоврядування   в   Люботинському   професійному
ліцеї  залізничного  транспорту,  прагне  розвивати   і  зміцнювати
демократію   у   суспільстві,   усвідомлює   відповідальність   перед
державою, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім
поколінням  учнів,  приймає  цей  Статут   –  основний  закон  Рада
учнівського самоврядування  Люботинського професійного ліцею
залізничного транспорту.

Розділ І 
Загальні засади 

Стаття 1. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 
цінністю. 
Стаття 2. Рада учнівського самоврядування ЛПЛЗТ – 
добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в учнів 
почуття патріота України; вміння співпрацювати на принципах 
партнерства, гласності, демократизму.
Стаття 3. Символами учнівського самоврядування є Прапор, 
Герб, девіз, пісня.
Стаття 4. Рада учнівського самоврядування Люботинського 
професійного ліцею залізничного транспорту має свою 
структуру.

Розділ ІІ 
Права, свободи та обов’язки учня. 

Стаття 5. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. 
Стаття 6. Кожен, хто навчається в Люботинському 
професійному ліцеї залізничного транспорту, має право:
  вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому 
гідності і свободи інших;                                           
 подати свою пропозицію, вимогу президенту «УС ЛПЛЗТ»;
 висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути 
обраним ;
 брати участь у будьяких сферах життя ліцею, ініціювати будь
які форми цього життя (секції, гуртки і т. і.).
Стаття 7. Про захист честі та гідності учня , викладача і 
працівника Люботинського професійного ліцею залізничного 
транспорту.



Особистість кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є 
недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, 
обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Образою честі і гідності людини є :

- нанесення побоїв, побиття ;
- загроза, залякування і шантаж ;
- вживання образливих слів, кличок ; 
- дискримінація за національними і соціальними ознаками ;
- глузування з фізичних недоліків ;
- поява в стані сп’яніння ; 
- добровільне прийняття підкори ;
- здирство, вимагання ;
- крадіжка ; 
- псування особистих речей інших людей ;
- брудні наклепи, плітки ;
- будьякі дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої 

людини.
Стаття 8 Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні 
розпорядження або накази. 
Стаття 9. Учні ліцею зобов’язані: 
 любити Україну, свій край, добром і турботою оточувати їх; 
 до батьків ставитися з повагою, слухати їхні поради; 
 для людей бути корисним; 
 бути вірним товаришем, допомагати в біді; 
 створювати красу, охороняти природу. 

Розділ ІІІ 
Структура учнівського самоврядування 

Стаття 10. Структура учнівського самоврядування в 
Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорту:



Стаття 11. Єдиним органом влади в УС ЛПЛЗТ є Ради та 
Сектори. Членами яких є: 
Стаття 11. 1 ?????????: 

- являється головою організації і виступає від її імені, 
обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого 
права, шляхом таємного голосування, строком на 1 рік;

-  призначає заступника;
- затверджує Ради та Сектори;
- контролює їх роботу, нагороджує за сумлінну працю;
- проводить профілактичні бесіди та засідання; 

Стаття 11. 2 ????????? ?????????? :
- призначає Ради та Сектори;
- контролює їх роботу;
-  відзначає особливо активних Голів Секторів та Рад;
- вчасно замінює тих хто із своєю роботою не справляється.

Забезпечує захист прав та інтересів учнів, контролює 
дотримання учнями статуту ліцею (правил для учнів), проводить 
анкетування серед учнів. 
Бере шефство над схильними  до правопорушень. Надає їм певні 
обов’язки і слідкує аби вони ці обов’язки виконували. Нагороджує
за сумлінну працю. Проводить профілактичні бесіди, засідання 
Рад та Секторів. 
 Стаття 11. 3 ???? ? ?????? ????????????: 
 контролює дотримання учнями дисципліни в ліцеї та в 
позаурочний час; 
 організовує чергування учнів під час проведення свят, масових 
заходів, вечорів відпочинку; 
 проводить рейди – перевірки дотримання учнями правил 
поведінки в ліцеї, санітарного стану у класах;
 контролює випуск «Газети»;
 охороняє навколишнє середовище, дбає про збереження майна  
ліцею; 
 організовує трудові операції, десанти; 
 озеленює класні кімнати та коридори .
Стаття 11. 4 ?????? ?????????? : 
 Контролює важливі складові навчального процесу,дисципліни і 
навчання. Представники сектору допомагають в організації 
захисту творчих робіт учнів,проведенні предметних 
декад,інтелектуальних марафонів,олімпіад. Двічі на рік 
підбивають підсумки рейтингу навчальних досягнень учнів. 



Активісти здійснюють контроль за відвідуванням уроків учнями 
ліцею,їхнім зовнішнім виглядом, допомагають педагогічному 
колективу у вирішенні питань дисципліни і культури поведінки 
учнів.
 Стаття 11. 5 ????????? – ??????? ??????:
 організовує естетичне виховання учнів; 
 пропагандує здоровий спосіб життя; 
 організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, 
залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів 
відкритих дверей, оглядівконкурсів, фестивалів, концертів, 
оформлення залу; 
 розвиває творчі здібності учнів шляхом залучення їх до роботи 
гуртків, секцій, учнівських об’єднань, творчих груп за 
інтересами; 
Стаття 11. 6 ???? ? ?????? ????? ?? ??????????:
 забезпечує гласність діяльності органів учнівського 
самоврядування; 
 здійснює керівництво редколегіями учнівських груп, готує і 
проводить інформацію з різних питань,випускає інформаційні 
бюлетені, продовжує збирання матеріалів для літопису ліцею. 
Висвітлює цікаві традиції ліцею. Інформує учнів, батьків, 
викладачів про всі події, які відбуваються в ліцеї, різними 
засобами інформації(газета, оголошення, листівки тощо).
Стаття 11. 7 ?????????? – ?????????? ??????: 
 забезпечує повноцінний фізичний розвиток учнів, дбає про 
охорону та зміцнення їхнього зздоров’я; 
 пропагандує здоровий спосіб життя;
 залучає учнів та батьків до спортивномасової та фізкультурно
оздоровчої роботи; 
 організовує роботу спортивних секцій, груп здоров’я; 
 здійснює нагляд за спортивною формою учнів;
 організовує загальноліцейні спортивнооздоровчі заходи. 
Стаття 11.8 ??????? – ????????? ??????:

- забезпечує санітарно – гігієнічні умови;
- здійснює контроль за чергуванням в аудиторіях, на 

території ліцею та в гуртожитку;
- допомагає організовувати чергування груп по ліцею;
- бере участь в пропаганді ідей охорони навколишнього 

середовища;
- проводить конкурс «Кращий побутовий сектор групи»;
- підготовка до участі в акції «Чисте місто»;



- готує матеріали для висвітлення стану збереження 
ліцейного майна;

- організовує поточний ремонт ліцейного майна.
Стаття 11.9 ???? ??????????:

- Збирає та узагальнює інформацію про життя учнів; 
- організовує та здійснює художнє оформлення інтер`єру в 

кімнатах проживання;
- готує і проводить інформації ;
- проводить вечори відпочинку.

Стаття 12. 
а) Новообраний Президент,  Ради та Сектори вступають на пост 
не пізніше ніж через 10 днів після офіційного оголошення 
результатів виборів, з моменту складення присяги на 
загальноліцейній урочистій лінійці. 
б) Двічі на рік Ради та Сектори звітують про виконану роботу на 
загальноліцейній лінійці. 

Розділ ІV 
Вибори

Стаття 13. Для того, щоб керувати учнівським 
самоврядуванням, ми обираємо Президента нашої організації, за 
принципом загального, рівного і прямого виборчого права, 
таємним голосуванням. 
Стаття 14. На пост президента мають право балотуватися учні І
ІІІІІ курсів всіх навчальних груп. Голосувати мають право учні з 
І – ІІІІІ  ІV курсів. 
1. Обов’язки кандидата у президенти : 
а) зареєструватися; 
б) підготувати передвиборчу програму (фотографія, коротко про 
себе, що планує зробити будучи президентом). 
2. Права кандидата на пост президента : 
а) може вести передвиборчу агітацію; 
б) може пред’явити свого спостерігача на виборах; 
в) оскаржити вибори якщо на його думку вони проведені не 
легітивно. 
Стаття 15. Для проведення голосування утворюється виборча 
комісія 
Обов’язки ЦВК: 
а) скласти списки виборців; 
б) встановити час і дату виборів; 
в) підготувати приміщення для проведення виборів; 
г) видати виборчі бюлетені; 
д) прослідкувати, щоб кожен виборець підписався за отримання 



бюлетеня; 
е) підрахувати голоси ; 
є) оголосити результати на загальноліцейній лінійці. 
Стаття 16. Президент обирається на один рік. Перед вступом на 
посаду складає присягу, : Я, ( .), волею учнів обраний 
Президентом учнівського самоврядування «УС ЛПЛЗТ», 
Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту, 
заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю 
додержуватися статуту ліцею, статуту учнівського 
самоврядування, дбати про благо нашого ліцею, відстоювати 
права і свободи учнів, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх 
учасників навчально – виховного процесу , підносити авторитет 
Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту у 
суспільстві. 


