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Положення про Парламент Гадяцького обласного наукового ліцею- 
інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради 
розроблено відповідно до Декларації про права дитини, Декларації про 
загальні засади державної молодіжної політиків Україні, Конвенції про права 
дитини, Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про сприяння соціальному 
становленню і розвитку молоді», «Про молодіжні та дитячі громадські 
організації», «Про об’єднання громадян», наказів, інструкцій та 
розпоряджень Міністерства освіти і науки України з питань виховання дітей, 
Статуту комунального закладу «Гадяцький обласний науковий ліцей- 
інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради».

І. Загальні положення
1.1. Учнівське самоврядування - це висока громадська активність та 
діяльність усіх членів колективу, ефективний засіб виховання 
відповідальності; це самодіяльний початок у діяльності учнівського 
колективу, який допомагає розвивати лідерські якості особистості, навчає 
учнів навичкам і прийомам організаторської діяльності.

1.2. Учнівський парламент - це добровільне об’єднання учнів, створене для 
вироблення навичок самоврядування, гласності, демократизму.

1.3. У своїй діяльності Парламент керується Законом України «Про загальну 
середню освіту», Законом України «Про освіту», Статутом Комунального 
закладу «Гадяцький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені 
Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради», Правилами внутрішнього 
розпорядку, Правилами для учнів та цим Положенням.

II. Мета, завдання і принципи діяльності Парламенту Гадяцького 
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П.Кочергіна 
Полтавської обласної ради.
2.1 Метою та завданням діяльності Парламенту є:

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів ;
- формування активної громадянської позиції, почуття відповідальності, 

свідомого ставлення кожного у вирішенні справ;
- абезпечення виконання учнями своїх обов'язків;
- виховування свідомого громадянина, готового в майбутньому взяти 

участь у вирішенні важливих політичних і державних завдань;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів; створенні 

необхідних умов для навчання і відпочинку учнів;
і



- забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної 
допомоги учням (спільно з відповідними службами);

- залучення учнів до трудової діяльності з самообслуговування у 
вільний від навчання час;

- забезпечення навчальної і трудової дисципліни учнів, 
оперативне реагування на їх порушення;

- забезпечення збереження майна освітнього закладу;
- здійснення пропаганди здорового способу життя.

2.2. Принципи діяльності Парламенту:
- добровільність;
- чесність;
- демократичність;
- творчість;
- толерантність;
- самокритичність.

III. Структура і організація роботи Парламенту
3.1. Парламент є виконавчим органом учнівського самоврядування у 
Г адяцькому обласному науковому ліцеї-інтернаті імені Є.П.Кочергіна 
Полтавської обласної ради.
3.2. Парламент створюється для координації діяльності, узагальнення 
досвіду учнівського самоврядування, методичної допомоги в розробці та 
втіленні нових програм і методів цієї роботи, визначенні її основних 
напрямів.
3.3. До складу Парламенту ліцею-інтернату входять голова парламенту, 
заступник голови, секретар, п’ять комісій (навчальна, комісія дисципліни і 
порядку, господарська комісія, комісія з питань культури і відпочинку, 
спортивно-масова комісія). Парламент ліцею-інтернату затверджує перелік 
комісій та обирає голів.
3.4. Педагог-консультант Парламенту (призначається директором ліцею- 
інтернату) є посередником між Парламентом та вчителями, батьками; 
знайомить учнів з методикою самоврядування, керує їхньою діяльністю, 
чітко визначає обов’язки, залучає до самоврядування, сприяє зміцненню і 
розвитку колективних традицій, співпраці Парламенту та педагогічного 
колективу освітнього закладу.
3.5. Участь у роботі Парламенту учні беруть у вільний від навчання час. 
Засідання Парламенту проводяться один раз на місяць. Парламент може 
збиратися позачергово для вирішення поточних питань.
3.6. Вибори членів Парламенту. Класний колектив здобувачів освіти 8-11 
класів на зборах обирає кандидатів у члени Парламенту. Кандидатури
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розглядаються на засіданні Парламенту і шляхом відкритого голосування 
обираються нові члени учнівського самоврядування.
3.7. Чергові вибори до Парламенту відбуваються до 23 вересня (Дня 
народження закладу освіти).
3.8. Кількісний склад Парламенту ліцею-інтернату визначається кількістю 
класних колективів. Класні колективи 8-11 класів обирають кандидатів у 
члени парламенту на зборах класу шляхом відкритого голосування.
3.9. Голова Парламенту очолює учнівський колектив. Кандидатура на голову 
Парламенту може бути: запропонована членами Парламенту; запропонована 
директором ліцею-інтернату або самовисуненням.
3.10. Голова Парламенту обирається на один рік з числа найбільш активних і 
сумлінних у навчанні здобувачів освіти.
3.11. Вибори голови проводяться таємним голосуванням у класних 
колективах. Учень, який є кандидатом на посаду голови Парламенту має 
право вести передвиборну агітацію, готувати передвиборну програму. 
Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість учнів, що 
взяли участь у голосуванні.
IV. Права і обов'язки учнівського Парламенту
4.1. Членами Парламенту можуть бути обрані учні 8-11 класів, строком на 
один рік. Члени парламенту мають бути взірцем у навчанні, координувати та 
контролювати діяльність класних колективів, допомагати у підготовці, 
проведенні заходів, звітувати на засіданнях Парламенту.
4.2. Члени Парламенту мають права та обов'язки, якими наділені здобувані 
освіти України згідно із законодавством та відповідно до Статуту Гадяцького 
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П.Кочергіна 
Полтавської обласної ради та даного Положення.
4.3. Члени Парламенту мають право:
• звертатися до адміністрації ліцею-інтернату, педагогічної ради з питаннями, 
пов’язаними з діяльністю освітнього закладу;

- брати участь у засіданнях педагогічної ради, органів учнівського 
самоврядування (за погодженням з ними та з правом дорадчого 
голосу);

- ініціювати скликання позачергового засідання Парламенту;
- вільно виходити зі складу членів Парламенту за власним бажанням;
- оприлюднювати, в тому числі через інформаційні стенди, сайт ліцею- 

інтернату та засоби масової інформації, соціальні мережі питання 
діяльності Парламенту.

4.4. Члени Парламенту зобов’язані:

•$   —    —  V

з



- проводити свою діяльність згідно чинного законодавства України, Статуту 
ліцею -інтернату та даного Положення.
- голова Парламенту планує і проводить засідання, розподіляє завдання між 
членами Парламенту, співпрацює з директором-ліцею інтернату та 
педагогом-консультантом, відповідає за підготовку майбутніх парламентарів, 
одноосібно представляє Парламент ліцею-інтернату у різних установах та 
організаціях.
- заступник голови Парламенту виконує обов’язки голови за його 
відсутністю, здійснює керівництво роботою Парламенту.
- секретар разом з головою опрацьовує порядок засідань Парламенту, веде 
протоколи засідань та інші документи Парламенту.
- комісії

>  навчальна -  організовує і контролює взаємодопомогу у навчанні, 
контролює відвідування уроків; забезпечує активну участь учнів у 
олімпіадах, конкурсах, змаганнях і підводить підсумки;

> комісія дисципліни і порядку здійснює контроль поведінки учнів під 
час освітнього процесу, наглядає за дотриманням культури поведінки 
учнів.

>  господарська -  перевіряє дотримання санітарно-гігієнічних норм 
класних кімнат і приміщень (чистоту, охайний вигляд, слідкує за 
прибиранням території), вивчає пропозиції щодо покращення 
організації освітнього процесу.

>  комісія з питань культури і відпочинку допомагає педагогічному 
колективу ліцею-інтернату в організації змістовного відпочинку, 
залучає учнів до підготовки та проведення колективних творчих справ, 
розважальних заходів, традиційних загальношкільних заходів.

> спортивно-масова -  пропагує здоровий спосіб життя, допомагає в 
організації походів, змагань, координує роботу шкільних гуртків та 
секцій.

V. Регламент роботи Парламенту
5.1. Засідання Парламенту проводяться обов’язково раз на місяць, де 
обговорюється план роботи на місяць, пріоритетні напрямки діяльності, 
розглядаються скарги, прохання, побажання та інше.
5.2. Рішенням Парламенту або голови може бути призначене термінове або 
позачергове засідання за необхідністю.
5.3. Засідання може вважатись правомірним за умови присутності 70% членів 
Парламенту.
5.4. Рішення приймаються більшістю голосів, відкритим голосуванням. Зміни 
та доповнення до Положення приймаються за умови, якщо за них проголосує



не менше 2/3 представників Парламенту.
5.5. Директор ліцею-інтернату може достроково припинити діяльність 
Парламенту у разі не зібрання на засідання та у разі невиконання функцій, 
зазначених у Положенні.
5.6. Повноваження членів Парламенту припиняються: одночасно з 
припиненням повноважень Парламенту, складання повноважень за 
особистою заявою, відкликання класом свого представника, член Парламенту 
може бути виключений із складу учнівського самоврядування за рішенням 
парламентарів ліцею-інтернату.
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