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ПОЛОЖЕННЯ 

про учнівський  парламент  

Рівненського академічного ліцею «Престиж»  

імені Лілії Котовської Рівненської міської ради 

1. Загальні положення 

Учнівський парламент ліцею (далі - УПЛ) покликаний активно сприяти 

становленню згуртованого колективу як дійового засобу ідейно-морального 

виховання  особистості, формуванню у здобувачів освіти свідомого і 

відповідального ставлення до своїх прав і обов'язків. У своїй діяльності учнівський 

парламент керується законодавством України, правилами внутрішнього 

розпорядку закладу та Положенням про учнівський парламент Рівненського 

академічного ліцею «Престиж» імені Лілії Котовської Рівненської міської ради, 

що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів 

ліцею. 

1.1. Учнівський парламент ліцею – організація учнівського колективу, що 

забезпечує комплексний підхід до виховання учнів шляхом їх залучення 

до систематичної та продуктивної участі в освітньому процесі ліцею, 

реалізацію принципів партнерства, відкритості й демократизму у 

співпраці з учнівським та педагогічно-батьківським колективом, 

формування в учнівської молоді ключових життєвих компетентностей, 

розвиток загальнокультурної грамотності. 

1.2. Концепція розвитку ліцею передбачає формування успішної 

компетентної особистості, тому учнівський парламент покликаний 

розвинути такі якості учня, як самостійність, активність, ініціативність, 

комунікативність, толерантність, відповідальність, обов’язковість, уміння 

приймати рішення й реалізовувати задумане. 

1.3. УПЛ пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими 

об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з 

педагогами і батьками. 

1.4. УПЛ має орган масмедіа - «ПРЕСТИЖну газету». 
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1.5. Голова учнівського парламенту ліцею обирається наприкінці навчального 

року таємним голосуванням строком на один рік.  

2. Мета та завдання діяльності учнівського парламенту ліцею. 

2.1. Головною метою діяльності учнівського парламенту ліцею є формування 

та розвиток громадянських і соціальних компетентностей учнів, 

пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту, здорового способу життя. Ліцей керується інтересами й 

потребами дітей та учнівської молоді, прагне стати осередком процесу 

соціалізації учнів, більш ефективного їх входження в доросле життя, 

місцем, де учні не лише навчаються, а й відбуваються як особистості, 

живуть повноцінним духовним життям. Учнівський парламент здійснює 

зв'язок між адміністрацією ліцею, педагогами та батьками, активізує 

безпосередню участь учнів у формуванні та реалізації цілісної молодіжної 

політики в ліцеї. 

2.2. Основне завдання учнівського парламенту ліцею полягає у залученні 

представників учнівських колективів до активної участі в управлінні 

закладом освіти, вирішенні питань учнівського життя. Учнівський 

парламент покликаний розширити  поле можливостей  учнів для 

самореалізації, орієнтуючи їх на досягнення індивідуальної та суспільно 

корисної мети. Його діяльність спрямована на створення та підтримку 

працездатних підрозділів колективу, уповноважених представляти 

інтереси учнівської спільноти, розвивати відносини справжнього 

товариства, формувати суспільну думку. 

3. Структура й організація роботи учнівського парламенту ліцею. 

3.1. Учнівський парламент ліцею використовує різноманітні форми роботи, 

спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та 

педагогів. Голова УПЛ безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, 

піклувальною радою ліцею. 

3.2. Діяльність УПЛ ґрунтується на засадах: 
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- самостійності членів УПЛ у межах своїх повноважень при вирішенні 

проблем в організації життєдіяльності закладу освіти; 

- відповідальності органів учнівського парламенту перед учнями, 

педагогами та батьками; 

- наділення членів учнівського парламенту повноваженнями та 

обов'язками, які зазначені у Статуті УПЛ; 

3.3. Функціонування органів учнівського парламенту ліцею здійснюється 

згідно структури.  
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Підрозділами УПЛ є комітети, до складу яких входять представники від 

учнівських колективів 5-11 класів. У кожному класі функціонує шість секторів. 

Голова кожного сектору входить до відповідного комітету парламенту. Лідери 

класних колективів, у свою чергу, утворюють окремий комітет. За кожним 

комітетом закріплений вчитель-консультант, який координує його роботу. 

Комітети УПЛ: 

- комітет «Лідер», до якого входять лідери класних колективів; 

- комітет з питань навчання та поведінки «Стандарт»; 

- комітет з питань культури та дозвілля «Пегас»; 

- комітет з питань екології та праці «Лелека»; 

- комітет з питань фізкультури та спорту «Олімп»; 

- комітет з питань інформації та реклами «Мегафон»; 

- комітет з питань милосердя «Волонтер». 

 

Комітет «Лідер» 

Координує діяльність секторів по класах; інформує класні колективи про 

умови проведення загальношкільних та міських заходів та про результати 

участі в них; слідкує за дотриманням учнями правил внутрішнього розпорядку 

закладу; організовує проведення заходів, спрямованих на згуртування класних 

колективів; бере участь у налагодженні та збереженні доброзичливого 

мікроклімату класів. 

Комітет з питань навчання та поведінки «Стандарт» 

 Контролює дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку ліцею; 

здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, за успішністю учнів та 

організовує допомогу тим, які мають труднощі; допомагає учням підвищувати 

рівень своїх знань за допомогою самоосвіти; здійснює роботу, спрямовану на 

вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання; допомагає адміністрації 

ліцею в організації та проведенні шкільних олімпіад та підготовці до МАН; 

сприяє проведенню предметних тижнів; здійснює рейд-перевірки відвідування, 

успішності та зовнішнього вигляду учнів. 
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Комітет з питань фізичної культури та спорту «Олімп» 

 Займається питаннями організації та проведення спортивних змагань, участі 

в міських змаганнях, естафетах; пропагує здоровий спосіб життя; бере участь у 

забезпеченні повноцінного фізичного розвитку учнів; організовує тижні 

здоров’я; залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-

оздоровчої роботи; організовує спортивні свята, змагання, ігри в школі на 

перервах та після уроків; поводить бесіди з дітьми з питань здорового способу 

життя; бере участь в організації загальношкільних спортивно-оздоровчих 

заходів. 

Комітет з питань екології та  праці «Лелека» 

Стежить за порядком у класних кімнатах, коридорах; організовує 

проведення трудових операцій, десантів; контролює стан збереження шкільного 

майна; проводить рейди-перевірки чергування в класах; надає шефську 

допомогу учням початкових класів та їх класним керівникам в організації 

тематичного дозвілля дітей; проводить виставки учнівських робіт на екологічну 

тематику; проводить екологічні акції; забезпечує участь учнів ліцею в міських 

та обласних екологічних акціях та конкурсах; виховує в учнів любов до 

природи та дбайливе ставлення до неї; поводить озеленення шкільної території 

та приміщень; здійснює прибирання на закріпленій території. 

Комітет з питань інформації та реклами «Мегафон» 

 Організовує випуск стіннівок, фото-газет, листівок, постерів до пам’ятних 

дат; розповсюджує цікаву та корисну інформацію серед учнів; інформує 

громадськість про події, що відбуваються у ліцеї, про досягнення окремих учнів 

та творчих колективів; інформує учнів про проведення заходів; забезпечує 

гласність у діяльності учнівського парламенту ліцею; організовує перегляди 

тематичних відеоматеріалів до пам’ятних дат; сприяє підвищенню інтересу 

учнів до життя ліцею; подає інформацію про цікаві події з життя закладу для 

розміщення на сайті ліцею, здійснює випуск «ПРЕСТИЖної газети». 
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Комітет з питань культури та дозвілля «Пегас» 

 Організовує культурно-масові заходи, проводить тематичні вечори, свята, 

розподіляє між учнями доручення з підготовки цих заходів; організовує 

проведення конкурсів, дискотек тощо; працює над художньо-естетичним 

оформлення класних кімнат; встановлює зв’язки з Будинками культури, 

Центрами позашкільної освіти, музеями, бібліотеками тощо; бере участь в 

організації зустрічей з відомими людьми Рівненщини; сприяє культурному та 

естетичному розвитку учнів; допомагає учням розкрити свої творчі здібності; 

сприяє відродженню національної культури українського народу. 

Комітет з питань милосердя «Волонтер» 

Бере участь в організації та проведенні загальношкільних благодійних 

заходів на підтримку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та 

на підтримку військовослужбовців ЗСУ, які перебувають в зоні АТО-ООС; бере 

участь у міських благодійних заходах і акціях; веде просвітницьку діяльність 

серед учнів ліцею, спрямовану на формування  свідомого ставлення до 

виконання громадських доручень; виховує почуття патріотизму та відданості 

справі зміцнення державності, активної громадянської позиції, національної 

гідності та любові до своєї Батьківщини. 

3.4  Засідання ради голів комітетів УПЛ проводиться за відповідним 

планом один раз на місяць. За необхідності  вирішення нагальних питань 

проводиться позачергове засідання. Протокол засідання не ведеться. 

3.5   Вищим органом учнівського парламенту ліцею є Збори УПЛ. 

3.5.1 Збори УПЛ проводяться двічі протягом навчального року. 

3.5.2 Збори УПЛ: 

- затверджують Статут учнівського парламенту ліцею; 

- розглядають і затверджують перспективний план, основні напрямки 

діяльності учнівського парламенту, орієнтовані на реалізацію потреб 

учнів; 

- вирішують питання, пов'язані з участю учнів у процесі керування ліцеєм; 

- формулюють пропозиції учнівського колективу щодо вдосконалення 
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освітнього процесу;  

- розглядають і доповнюють положення, правила, пам'ятки й інструкції, що 

регулюють внутрішню діяльність учнів у своєму колективі; 

- заслуховують звіти й інформації, оцінюють результати діяльності УПЛ. 

3.6  Керівництво учнівським парламентом ліцею здійснює голова УПЛ. 

3.6.1 Голова учнівського парламенту координує роботу комітетів, здійснює 

контроль за виконавською дисципліною. Звертається з відповідними 

пропозиціями до адміністрації закладу освіти, піклувальної ради. Голова 

проводить засідання Ради голів учнівського парламенту. 

3.6.2 Голова обирається з числа учнів закладу на основі загального рівного і 

прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на один 

навчальний рік. 

3.7  Заступник голови учнівського парламенту (ним стає той, хто посів друге 

місце за результатами голосування в ході виборів голови учнівського 

парламенту) здійснює роботу щодо активізації діяльності комітетів, ведення 

документації (план роботи, плани засідань тощо), координує виконання 

рішень та інформує про це членів учнівського парламенту, у разі відсутності 

голови виконує його обов’язки.  

3.8  Шляхи активізації діяльності учнівського парламенту ліцею: 

- організація навчання лідерів; 

- проведення досліджень, анкетувань, опитувань, які сприяють виявленню 

тенденцій розвитку самоврядування; 

- винесення на засідання ради голів комітетів УПЛ питань, спрямованих на  

активізацію їх діяльності; 

- творчий та нестандартний підхід до організації діяльності; 

- введення різноманітних форм відзнак, заохочень та нагород. 

4 Взаємодія учнівського парламенту з адміністрацією ліцею, 

педагогічним колективом, батьками. 

4.1 Співпраця УПЛ з адміністрацією, педагогічними працівниками, батьками 

ґрунтується на принципах взаємоповаги, толерантності і взаємодопомоги. 
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4.2 Директор ліцею всебічно  сприяє  та створює умови для діяльності  органів 

учнівського парламенту. 

4.3 УПЛ має право: 

- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 

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

харчування; 

- проводити за погодженням з керівником закладу освіти організаційні, 

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

ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти; 

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти 

відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі 

освіти; 

- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні 

плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм; 

- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з 

усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу. 

4.4  З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів ліцею голова УПЛ має 

право на невідкладний прийом директором ліцею. Директор зобов’язаний 

розглянути усну чи письмову вимогу голови УПЛ про усунення порушень 

щодо честі, гідності чи прав учня та вжити заходів відповідно до правил 

внутрішнього розпорядку та/або законодавства. 

4.5 Члени УПЛ беруть участь у загальних зборах колективу ліцею. Делегатами 

загальних зборів від учнівського парламенту ліцею є голова УПЛ та голови 

комітетів. 

4.6  Педагогічний колектив ліцею спрямовує діяльність учнівського парламенту 

на згуртування шкільного та класних колективів, розвиток громадської 

активності та ініціативи здобувачів освіти. 

4.7  Педагог-організатор  організовує  роботу  комітетів учнівського парламенту у 

відповідності до річного плану організації освітнього процесу закладу, 
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забезпечує зв`язок УПЛ з дитячими та молодіжними організаціями, 

Парламентом дітей міста. 

4.8  Заступник  директора   з   виховної   роботи   спрямовує   та координує роботу 

органів учнівського самоврядування. 

5 Рішення учнівського парламенту ліцею виконуються учнями на 

добровільних засадах. 


