Затверджено
на загальних учнівських зборах
від _____________________

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ЛІЦЕЮ
1.Президента ліцею обирають учні та педагогічні працівники таємним
голосуванням.
2.Президент ліцею є головою учнівського колективу.
3.Президент є головою Ради міністрів.
4.Президент
ліцею
є
членом
педагогічної
ради
і
Ради
ліцею.
5.Президент має право:
• пропонувати кандидатів у Раду міністрів;
• виносити на розгляд членів Ради міністрів питання, що турбують
учнів ліцею;
• скликати загальні учнівські збори, засідання Ради міністрів;
• ухвалювати рішення, які не суперечать Статутові;
• подавати пропозиції про внесення змін і доповнень у Статут Парламенту;
• влаштовувати заходи, які не змінюють суттєво річний навчальновиховний та навчально-виробничий процес;
• ініціювати зміни, що сприятимуть поліпшенню стану навчання
та дозвілля;
• представляти інтереси ліцею на засіданнях педагогічних рад
та в інших громадських організаціях.
6.Рішення Президента з питань учнівського самоврядування самостійні й
незалежні від рішень адміністрації ліцею.
7.Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам.
8.Президент зобов'язаний:
• дотримувати Статут Парламенту;
• контролювати виконання Статуту;
• координувати роботу Ради міністрів;
• допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи.
9. Повноваження Президента школи припиняються у разі:
• відставки;
• імпічменту;
• закінчення ним ліцею.

Затверджено
на загальних учнівських зборах
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ЛІЦЕЮ
Загальні положення
1. Вибори Президента ліцею проводяться за принципом загального
рівного і прямого виборчого права таємним голосуванням.
2. Право
висувати
кандидата
в
Президенти
ліцею
має
кожна група та педагогічна рада.
3. Право обирати Президента мають учні ліцею та педагогічні працівники.

Організація та проведення виборів
1.Для проведення голосування утворюється виборча комісія.
2.Виборча комісія:
• складає списки виборців;
• встановлює форму виборчого бюлетеня;
• проводить реєстрацію кандидатів у Президенти;
• встановлює результати виборів і оголошує їх.

Передвиборна агітація
1.Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти, має право
вести передвиборну агітацію.
2.Кандидат за допомогою ініціативної групи повинен підготувати
передвиборну програму.
3.Якщо два та більше кандидатів набрали однакову кількість голосів,
проводяться повторні вибори.
4.Повідомлення про обрання Президента оголошується головою
виборчої комісії на загальноліцейній лінійці.
5.Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість
учнів, що взяли участь у голосуванні.
6.Президент обирається на термін 1 або 1,5 року.
7. Президенту
ліцею
вручається
відповідне
посвідчення.
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ КОМІСІЮ
Загальні положення
1. Виборча комісія формується за місяць до виборів Президента.
2. Виборча комісія контролює передвиборну агітацію кандидатів у
Президенти.
3. Кількісний склад виборчої комісії становить 9 осіб (голова та 8 членів
комісії).
4. Виборча комісія обирається з учнів усіх навчальних груп.

Порядок роботи комісії
1 Складання списків виборців.
2 Підготовка виборчої дільниці.
3. Підготовка бюлетенів.
4. Проведення голосування.
5. Підрахунок голосів.
6. Заповнення протоколу.
7. Оголошення підсумків на загальноліцейній лінійці.

