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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У ГУРТОЖИТКУ
1. Учнівське самоврядування гуртожитку – Рада гуртожитку - регламентує свою діяльність
на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації
про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації»,
Статуту ліцею, Статуту учнівського самоврядування в ліцеї.
2. Учнівське самоврядування пропонує дружні взаємини та співпрацю з педагогами та
батьками.
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Мета та завдання органу самоврядування гуртожитку
Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі,
своїм ровесникам, гуртожитку ліцею, своїй родині, малій батьківщині, народу України.
Забезпечувати і захищати права та інтереси мешканців на основі виконання правил
внутрішнього розпорядку гуртожитку.
Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні
важливих справ життя у гуртожитку, оволодівати наукою управління.
Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.
Прагнути узгодженості й балансу між учнями і дорослими.
Основні напрямки діяльності органів учнівського самоврядування у гуртожитку

1. Учбова група «Ерудит»:
- здійснює роботу спрямовану на вироблення
в учнів свідомого ставлення до
навчання;
- організовує консультаційні пункти допомоги учням з предметів;
- бере участь у проведенні олімпіад та предметних тижнів;
- контролює самопідготовку учнів.
2. Житлово-побутова група «Господар»:
- організовує збереження майна гуртожитку та власного;
- організовує проведення трудових десантів;
- організовує роботу ремонтних бригад та акцій відповідного спрямування;
- проводить бесіди, рейди-перевірки по збереженню меблів, підручників та
іншого інвентарю.
3. Редколегія «Юнкор» (центр зв'язків з громадскістю):
-забезпечує
гласність
у
діяльності
органів
учнівського самоврядування;
- розвиває в учнів вміння збирати та опрацьовувати інформацію, обговорювати
теми рубрик, матеріалів до стіннівок у гуртожитку;
- сприяє підвищенню інтересів учнів до життя гуртожитку;
- виховує
свідоме
відповідальне
ставлення
до
своїх
обов'язків
та
прав, навички організаторської роботи в учнівських колективах.
4. Спортивна група «Олімп»:
- впроваджує
здоровий
спосіб
життя
( антиалкогольну, антитютюнову,
антинаркотичну програму );
- організовує роботу спортивних секцій, груп здоров'я;
- організовує проводження спортивних ігор;
- організовує спортивно-оздоровчі заходи у гуртожитку;
- контролює
санітарний
стан
кімнат
в
гуртожитку,
дотримання
гігієнічного
режиму
в
місцях
загального
користування,
особисту
гігієну учнів;
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Культурно-масова група «Дозвілля»:
- впроваджує корисне проведення вільного часу;
- залучає учнів до предметних кружків;
- організовує контроль учнів по відвідуванню кружків;
- організовує естетичне виховання учнів;
- планує змістовий відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх
до проведення вечорів відпочинку, днів відкритих дверей, оглядів,
конкурсів,
концертів,
виготовлення
атрибутів
для
художньоестетичного оформлення залу;
- підбирає
матеріали
для
написання
сценаріїв
до різноманітних
вечорів відпочинку.
Охорона правопорядку «Добробут»
- контролює
дотримання
прав
та
обов'язків
учнів
під
час
навчально-виховного процесу.
- контролює
дотримання
правил
внутрішнього розпорядку гуртожитку
кожним учнем;
- вносить
пропозиції та корективи
щодо проведення зборів для
мешканців гуртожитку;
- організовує добровільну дружину зі складу мешканців гуртожитку;
- планує
протягом
року
зустрічі
з
дільничним
інспектором,
оперуповноваженими
кримінальної
міліції
у
справах
неповнолітніх.
Організаційна група «Орієнтир»:
- здійснює профорієнтаційну роботу, виховує інтерес та повагу до
майбутньої професії;
- контролює
відвідування
мешканцями
гуртожитку
правового
консультпункту.

