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Положення про міністерства
1. Міністерство культури та відпочинку:
• керує проведенням культурно-масових справ, організацією ліцейних
вечорів, свят народного та учнівського календаря, заходів, які вже стали
традицією ліцею, розподіляє доручення щодо підготовки цих заходів;
• організовує оформлення ліцею та класних кімнат;
• несе відповідальність за дотримання програм художньої частини і підготовку
програм дозвілля;
• встановлює зв'язки з будинком культури, ЦССМ, школою мистецтв;
• спільно співпрацює з колективами художньої самодіяльності;
• організовує роботу бібліотечного активу;
• на кожному курсі організовує культурно-масову роботу, залучає ліцеїстів до
участі в загальноліцейських заходах;
• організовує походи та екскурсії з урахуванням заявок учнівських
колективів, веде облік відповідної роботи.

2. Міністерство дисципліни та порядку:
• надає допомогу педагогічному колективу ліцею у вихованні свідомої
дисципліни;
• організовує чергування груп у ліцеї, на вечорах, призначає та інструктує
відповідальних чергових, оцінює якість виконання цієї роботи;
• призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку,
відвідування ліцеїстами занять;
• вносить пропозиції на батьківський комітет, раду ліцею з питань поведінки
учнів.

3. Міністерство науки та освіти:
• організовує допомогу в разі потреби учням, які мають низький рівень
навчальних досягнень;
• залучає учнів у секції, клуби, виступає з ініціативою про створення нових
гуртків за інтересами;
• надає допомогу педагогам в організації позаурочних заходів;
• бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення
навчальних посібників і роздаткового матеріалу;
• проводить заходи, спрямовані на підвищення якості знань учнів;
• бере участь у підготовці і проведенні бесід у групах (про режим дня, виконання
домашніх завдань тощо).

4. Міністерство інформації:
• організовує оформлення ліцею та класних кімнат;
• організовує конкурси плакатів, стінгазет, художніх виставок;
• організовує художнє оформлення залу для проведення різноманітних
заходів;
• надає допомогу для випуску щотижневого інформаційного вісника, у
якому висвітлюються результати чергування;
• постійно оновлює інформаційний стенд «Вісник ліцею».

5. Міністерство здоров'я та спорту:
• надає допомогу в спортивних змаганнях протягом року;
• організовує відкриття та закриття ліцейної Спартакіади;
• надає допомогу в проведенні різноманітних спортивних заходів;
• організовує конференції, круглі столи, диспути під час проведення
місячника екології;
• випускає стінгазету на різноманітні теми щодо хвороб та поліпшення
здоров'я;
• займається профілактикою СНІДу, наркоманії, алкоголізму, паління;
• співпрацює з громадськими організаціями, які займаються проблемами
здорового способу життя;
• впроваджує програми «Діалог», «Рівний-рівному» тощо;
• проводить інформаційно-просвітницькі акції з проблем здорового
способу життя;
• розповсюджує серед учнів профілактичні рекламні матеріали.

6. Міністерство суспільно-корисних справ:
• надає допомогу в організації проведення всіх традиційних свят у ліцеї
(сценарії, програми вечорів дозвілля, конференцій, диспутів тощо);
• проводить підготовку до наступних виборів (створює комісію, організовує
передвиборну кампанію);
• стежить за чергуванням груп та проведенням санітарних днів;
• організовує роботу під час проведення різноманітних суботників, акцій
щодо озеленення та прибирання приміщення ліцею, парків тощо.

7. Міністерство фінансів:
• спільно із стипендіальною комісією розподіляє кошти на отримання учнями
стипендії, матеріальної допомоги та премій;
• організовує пошук фінансів на виконання проектів, програм, конкурсів, свят;
• реалізує тренінгові програму « Твоя професійна кар’єра».

