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<<Мiжрегiо_нальний центр ювелiрного мистецтва м. Кисва>>

I. Загальнi. полоясення

1. Учнiвський парламент - це спосiб залl^rення здобувачiв освiти до
систематичноi 1.rастi у навч€rльно-виховному процесi закладу освiти.

2. Учнiвське самоврядування - самостiйна дiяльнiсть здобувачiв освiти,
яка вiдбуваеться за координацii вiдповiдатlъного педагогiчного працiвника.

3. Учнiвсъкий парламент у .Щержавному професiйно-технiчному
НаВЧаJIЬноМу Закладi <МiжрегiональниЙ центр ювелiрного мистецтва м. Киева>>

рiвноправностi його членiв,
iнтереси щодо самоорганiзацii

визначаетъся

створюеться i дiе на засадах добровiльностi,
законностi та гласностi i представляе спiльнi
виконанIUI поставлених завдань.

4. Учнiвський парламент мае на MeTi залr{ення здобувачiв освiти
Щержавного професiЕiно-технiчного навч€lJIьного закJIаду <Мiжрегiонiелъний центр
ювелiрного мистецтва м. Кисва> до активноi ylacTi в ocBiTHboMy процесi,
пiдвищенню любовi до працi i навчання, розвитку самостiйностi й iнiцi ативи,
почуття цромадянськоi вiдповiдальностi.

5. Статус 1"rнiвського парламенту закJIаду освiти
Конституцiею УкраТни, законами УкраiЪи <Про ocBiry>>, <Про професiйну
(професiйно-технiчну) ocBiry>>, <Про мiсцеве самоврядуваннrD), <Про об'еднання
ГРОМаДяН>>, <<Про молодiжнi та дитячi громадськi органiзацiii>, <Про сприrIння
соцiальному становленню та розвитку молодi>, <<Про соцiальну роботу з дiтьми та
МОлоДДЮ)>, Щекларацiею прав дитини, европеЙсъкою хартiею мiсцевого
СаМОВРяДУВаНня, СвропеЙською хартiею про r{асть молодi в.мунiципальному та
регiональному життi та iншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

6. Вiдповiдно до Закону УщраiЪи <Про ocBiry>>, |ромадсъке
самоврядування в зркладi освiти - це право 1^rасникiв освiтнього процесу як
безпосереднъо, так i через органи громадського самоврядування колективно
вирiшувати питаннrI органiзацii та забезпеченнrI освiтнъого процесу в закладi
освlти, захисту 1хнtх,прав та lнTepeclB, органiзацit дозвiлля та оздоровлення, брати
rIасть у |ромадському наглядi та в управлiннi закJIадом освiти у межах
IIовноважень, визначених законом та установчими документами закJIаду освiти.



II. OcHoBHi завдання учнiвського rrчirrчr""r,

о Зал)л{ення здобувачiв освiти до прийняття рiшень;. Захист прав та iHTepeciB здобувачiв освiти;
о Реалiзацф iHTepeciB здобувачiв освiти, пiдтримка ikHix здiбностей,

прав та свобод;
. Налагодження koHTakTiB та реалiзацiя сгriльних проектiв, iнiцiйованих

здобувачами освiти;
. Об'еДнання здобувачiв освiти дJuI задоволення та захисту ik законних

Та СОцiальних, творчих, вiкових, оздоровчо-спортивних та iнших спiльних
iHTepeciB;

О ЗабеЗпечення активноi 1^racTi здобувачiв освiти в органах
самоврядування;

Створення умов щодо саморозвитку та самореалiзацii особистостi;
Формування органiзаторсъких BMiHb, пiдвищення соцiалъноТ

активностi;
О Здiйснення дiялъностi спрямованоi на задоволення соцiальних,

економiчних, творчи}, духовних та iнших спiльних iHTepeciB;
о ВихованнrI поваги до заг€Lпьнолюдсъких цiнностей, прав людини,

iсторичних, кулътурних, нацiон€ulъних особливостей УкраiЪи, iT природи;
СтвОрення УМов для розвитку кулътури, сприrIння вiдродженню

ОСеРедкiв традицiЙноi народноi творчостi, нацiонально-культурний традицiй,
художнiх промислiв i ремесел;

о Створення умов для самооцiнки здобувачiв освiти;
Проведення профорiентацiйноi роботи серед шкiльноi молодi;

о ВихованнrI вiдповiдальностi кожного молодого громадянина перед
суспlлъством 1 державою.

III. Структура i органiзацiя роботи учнiвського парламенту

. 1. Учнiвський парламент е виконавчим органом учнiвського
СаМоВряДування в {ержавному професiЙно-технiчному навч€tльному закладi
<<Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Киева>>.

2. Парламент обираеться шJuIхом вiдкритого голосування на виховних
ГОДинах та засiданнях учнiвського самоврядування. Вибори членiв парламенту i
црезидента здiйснюються у BepecHi кожного навч€lJIьного року.З. Обраним до 1..rнiвського парламенту може бути кожен здобувач
ОСвiти, що навчасться в,Щержавному професiйно-технiчному навчаJIьному закJIаду
<Мiжрегiоналъний центр ювелiрного мистецтва м. Киева>, а також визнае Статут
i дотримуеться вимог внутрiшнього трудового розпорядку закJIаду освiти.

4. Не може бути обраним до Парламенту здобувач освiти, який порушуе
пРаВиЛа поведiнки та правила внутрiшнъого розпорядку закJIаду освiти, не
ДоТримуеться Статуту закJIаду та Положення про учнiвськиЙ парламент.

5. Здобувачi освiти можуть представJuIти свою групу у Парламентi

о

a



закJIаду освiти декiлька скликаЕь пiдряд.
6. парламент обирае зi свого складу Президента шляхом вiдкритого

голосування.
7. Президент е головою 1^rнiвського парламенту Щержавного

професiйно-технiчного навч€uIъного закJIаду <мiжрегiональний центр ювелiрного
мистецтва м. Киева> i висryпае вiд його iMeHi.

8. Президент висувае кандидатури свого заступника та секретаря на
затвердження парламенту.

9. Засiданнi 1^rнiвського парламенту проводятъся не менше одного разуна мiсяць i вважаються правочинними, якщо на них присутнi не менш е 2lз
обраних до його складу членiв.

10. Виконавчий орган 1..rнiвського парламенту приймае рiшення
бiльшiстю голосiв його членiв.

IV. Щiяльнiсть учнiвського парламенту

Учнiвсъкий парлЕIмент Щержавного професiйно-технiчного навчаJIьного
закладу <<мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Кисва>>

1. Контролюе:
о поточну успiшнiсть здобувачiв освiти, вiдвiдування ними занять;

та правил внутрiшнього розпорядкувиконання режиму роботи,
'закладу освiти; ё

збереження майна, обладнання, устаткування, навч€uIьно-виробничих
майстерень, лабораторiй та кабiнетiв, пiдрl^rникiв, наочних посiбникiв тощо;

. здiйснення соцiального захисту здобувачiв освiти з малозабезпечених,
багатодiтних сiмей та 1..rHiB iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлеЁих
батькiвського пiклування; iнших пiльгових категорiй;

о отриманнrI пiльг щодо викорисТання об'ектiв культури, фiзкультурита спорту; пiльГ на проi'зд пО територiI Украiни залiзничним, водним,
автомобiльним, мiським транспортом (KpiM TaKci).

2. Органiзовуе:
черryвання здобувачiв освiти з самообслуговування ;

о домагаеться зр€lзкового естетичного та санiтарного стану у
навч€Ilrьних корпусах, кабiнетах, майстернях, лабораторiях.

З. ,ЩОпОмагас. майстрам виробничого навчаннrI, класним керiвникам,
куратораМ груП вирiшуватИ питанIUI щодО поведiнки здобувачiв освiти,
успiшностi теоретичного i виробничого навчання, аналiзу навч€шьно-виробничот

о

о

дiяльностi групи за тиждень та мiсять, проходження виробничоi практики.

у cTBopeHHi сприятливих умов дJIя гармонiйного розвитку здобувачiв

у задоволеннi потреб та добровiльному виборi виду дiяльностi не
забороненому чинним законодавством;

О У ТВОРЧiЙ, КУЛЬтУрологiчнiЙ, спортивнiй i оздоровчiй дiяльностi, а

4. Бере ylacTb:
a

освiти;



саме: в органiзацii та проведеннi KoHKypciB професiЙноi майстерностi, олiмпiад,
ПРеДМетних тижнiв, спартакiад, оглядiв знань, конференцiЙ, позаурочноi
гуртковоi роботи i т.д.;

о у профiлактицi проти жорстокостi, насильства в сiм'ях i 1^rHiBcbкoмy
КОЛекТивi, психологiчнiй i фiзичнiй реабiлiтацiТ здобувачiв освiти, якi потрапили в
екстрем€tльнi ситуацiТ.

5. Виходить З пропозицiями до адмiнiстрацii закJIаду освiти про заохочення
краЩих здобувачiв освiти за вiдмiннi усuiхи у навчаннi, досягнення у виробничlй
дiяльностi i спортi, а також надае пропозицii щодо адмiнiстративних стягненъ
1"rHiB.

6. Здiйснюе профiлактичну роботу щодо запобiгання наслiдкiв негативних
яВиЩ та подоланIш ix, в тому числi профiлактики HapKoMaHiT, захворювання на
СFIIД та профiлактики булiнгу.

Встановлюе зв'язки iз соцiальними службами, |ромадськими органiзацiями
по роботi з молоддю.

7. Бере r{асть у Bcix заходах, що проводятъся в Щержавному професiйно-
технiчному навч€lJIьному закладi <<Мiжрегiоналъний центр ювелiрного мистецтва
м. Киева) та у MicTi.

8. До компетенцiТ органiв 1"rнiвського парламенту н€rлежать:
. представляти та захищати мiжособистiснi iнтереси здобувачiв освiти

" та членiв 1..rнiвського самоврядуванIuI перед адмiнiстрацiею закладу освiти;
о забезпечувати вiдцовiдальнiстъ за ведення та збереження

документацii;
о розробляти та затверджувати порядок денниЙ i скликаннrI загаJIьних

засiдань здобувачiв сiсвiти;

V. Права i обов'язки учнiвського парламенту

, 1. Члени 1.,rнiвського парламенту мають права та обов'язки ) якими
надiленi здобувачi освiти професiйнrх (професiйно-технiчних) навчаJIьних
закладiв згiдно iз законодавством УкраiЪи.

2. Учнiвський парламент ,Щержавного професiйно-технiчного
навч€uIьного закладу <Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Киева>>
мае право звертатися до адмiнiстрацii з пропозицiями i заявами, гIов'язаними з
ВИРiШеНrrЯМ ЗаВДань;. п€Родбачених основними напрямами дiяльностi 1..lнiвського
самоврядування, одержувати iнформацiю з питань, що вiдносяться до ix
компетенцii.

3. ТIлени 1^rнiвського парламенту мають право вносити змiни i
доповненця до <<Положення про уrнiвськиЙ парламент ,Щержавного професiЙно-
технiчного навч€uIьноГо закладу <<МiжрегiональниЙ центр ювелiрного мистецтва
м. Кисва>>>>.



4. Президеrrт учнiвського парламенту мае право брати участь в роботi
педагогiчноi ради, ради профiлактики.

5. ОбОВ'Язкиl^лнiвськогопарламенту:
о чiтко дотримуватиая цього Положення;
. виконувати рiшення i вимоги адмiнiстрацii, що спрямованi на

досягнення мети i вирiшенЕrl завданъ закJIаду освiти.
6. Члени у.rнiвського парламенту з метою виконання cBoik обов'язкiв

мають IIраво:
. знайомитися з перспективними i поточними планами роботи

,ЩеРжавного професiйно-технiчного навчЕLIIъного закладу <Мiжрегiоналъний центр
ювелiрного мистецтва м. Киева>>;

. звертатися до директора i його заступникiв з питаннrIми щодо
Дiяльностi ,Щержавного професiйно-технiчного навчu}JIьного закладу
<Мiжрегiональний ;{ентр ювелiрного мистецтва м. Киева> i вносити своi
пропозицii;

О брати активну }пIасть та iнiцiювати перевiрки роботи пiдприемств
громадського харчування, бiблiотеки та iH.;

о безперешкодно заходити з цiлями, пов'язаними з виконанням cBoik
ГроМадських обов'язкiв, до навч€tльного корпусу та в службовi примiщення.

VI. Склад та структура учнiвського парламенту, його повцоваження

Учнiвський парламент е керiвним органом 1.,rнiвського самоврядування
,Щержавного професiйно-tехнiчного навч€Llтьного закJIаду <Мiжрегiоналъний центр
ювелiрного мистецтва м. Киева>. Що Його складу входять президенти навч€IJIьних
груп, з яких обираеться:

. президецг уrнiвського парламенту;

. вiце-президент )пrнiвського парламенту:

. прем'ср MiHicTp 1^lнiвського парламенту;

. секретарiатпрезидента;
<<MiHicTepcTBo культурп;

о <<MiHicTepcTBo освiти i наукш>;
о <<MiHicTepcTBo полiграфiЬ>;
о <<MiHicTepcTBo екологii>>;
о <<MiHicTepcTBo спорту);
о q|\ч[iнiстерствосоцiальноiдопомоги).
1. Рада учнiвського парламенту (вiдповiдае за роботу уrнiвського

ПаРЛаМенТУ в цiлому в закладi освiти, контролюе роботу <<MiHicTepcTB>). Що
складу Ради входять:

. заступник директора з виховноiроботи;

. президент 1^rнiвського парламенry;

. практичнийпсихолог;

. соцiалъний педагог;



вiце-президент уrнiвського парламенту;
ПРеМ'еР MiHicTp 1.,rнiвського парламенту;
с екретар президенту у.rнiвського парламенту;

2.

a

a

a

Президент учнiвського парламенту (очолюе

о al\zfiHicTpb> 1..rнiвського парламенту.
Z-. rrрЕ5rллЕпr учпIбUьrаUlU rralrJraiuýH,r,y (очолюе )лнlвськии парламент

!ержавного професiйно-технiчного навч€uIьного закладу <мiжрегiональний центр
ювелiрного мистецтва м. Киева>, координуе його роботу).3. Вiце-президент учнiвського парламенту (засryпник президента,
допомагае президенту викОIIуватИ роботУ учнiвсъКого парламенту закладу освiти).

з. Прем'ер MiHicTp учнiвського парламенту (контролюс виконання
единих педагогiчних вимог в заюIадi освiти, контролюе роботу <MiHicTpiB>>, звiтуе
на зборах Ради 1^lнiвського парламенту, про проведену роботу ycix 6-ти
<<MiHicTepcTB>).

4. <MiHicTepcTBo культури>:
о Вiддiл органiзацiТ культуirно масових заходiв (займастъся

органiзацiею екскурсiй, допомогою в органiзацii та проведеннi рiзних концертiв
та KoHKypciB, iнших;i{озаурочних заходiв в закладi освiти).

5. <MiHicTepcTBo освiти i наукш>:
О Вiддiл iнформацii (вiдслiдковуе ведення рапортичок, звiтiв по

пропускам занять, журналу запiзнень, контролюе успiшнiсть здобувачiв освiти);
. ВiДдiл органiзацii навч€шъних заходiв (допомога в органiзацii та

ПРОВеДеннi олiмпiад, предметних тижнiв, бiблiотечних виставок, виховних годин,
майстер-класiв за професiями для здобувачiв освiти);

6. <<MiHicTepcTBo полiграфiii>:
вiддiл <<прес-центрр) (займаеться випуском щомiсячноi газети центру

<<Вища проба>>, оголошень);
. Вiддiл дизайну (випуск стiнгазет до знаменних дш, допомога в

ПРОВеДеНнi KoHKypciB малюнкiв, ювелiрних ескiзiв, розробка ескiзiв для
полiпшеНня зовнiШньогО вигJUIдУ фасадУ та внутрiшнього двору закJIаду освiти).

7 . <<MiHicTepcTBo екологЬ:
Вiддiл контролю чисiоти i порядку (перевiрка чергування в групi,

'sПРибирання смiття з територii закладу освiти, профiлактика курiння на територii
закJIаду освiти);

О Вiддiл рослинностi (допомагае в полiпшеннi зовнiшнього вигляду
фасаду та внутрiшнього двору закJIаду освiти, органiзовуе висадки рослин, дерев,
створення клумб).

8. <MiHicTepcTBo спорту>>:
. tJtддtл органtзацit команд (допомагае в органiзацii команд з

баскетболу, футболцr, волейболу, футболу для здобувачiв освiти, формування |ругt

Вiддiл (допомагае



9. <MiHicTepcTBo соцiальноi допомоги>>:
. Вiддiл соцiальноi допомоги (допомога у виявленнi та рiзноманiтнiй

допомозi здобувачам освiти з наЙменш захищених верств населен}uI; органiзацiя
збору вживаних або нових речей, iграттт911 (в задовirr""оrу cTaHi) ,u.r.рЪдача ik в
дитячi будинки; робота волонтерського загону).

10. MiHicTepcTBo може бути утворене не менш нiж з 7-мичленiв учнiвського
парламенту закJIаду *свiти.

11. Голова <<MiHicTepcTBa) (MiHicTp) обираеться вiдкритим голосуванням iз
числа членiв уrнiвського парламенту. TepMiH повноваження MiHicTpa визначас
президент учнiвського самоврядуваннrI закJIаду освiти.

1,2. Робота 1,.rнiвського парламенту та MiHicTepcTB регулюеться рiчним
планом роботи.

23. Адмiнiстрацiя закладу освiти може делеryвати учнiвсъкому парламенту
повноваження щодо реалiзацii вiдповiдних програм (напрямкiв роботи); у цьому
випадку вона здiйснюе контроль за реалiзацiсю даних повноважень.

VII. KepiBHi органи учнiвськоfо парламенту

1. Найвищий орган уrнiвського парламенту - загuшьне засiдання здобувачiв
освiти ,Щержавн9го професiйно-технiчного навч€шьного закладу

" uМi*регiоналъний центр ювелiрного мистецтва м. Киева), яке скJIикасться не
,менш, як один раз на piK.

2. У навч€tльних групах TaKi засiдання вiдбуваються один раз на мiсяць або
за необхiднiстю.

3. Позачерговi засiдання скJIикаються на вимоry Ради учнiвського
самоврядування.

4. До компетенцiТ Ради з вюIюченIrI в порядок денний загаJIьних засiдань
учнiвського парламенту входятъ наступнi питанIuI :

о BHeceHHrI змiн та доповненъ до Положення <Про 1пrнiвське
самоврядування)), затвердження ik;

. заслуховування звiтiв президента, вiце-президента, та прем'ср
MiHicTpa ).,rнiвського парламенту та затвердження ik;

. оцiнка дiяльностi 1^lнiвсъкого rrарламенту закJIаду освiти;

. прийнятfя рiшень про реорганiзацiю, вибори, перевибори 1^rнiвського
парламенту центру;

. вибори президента уrнiвського парламенту, вiцепрезидента
уlнiвського парламенту, прем'ер MiHicTpa, секретаря президента, MiHicTpiB
уrнiвського парламенту та членiв 1"rнiвсъкого парламенту (старости навч€шьних
груп) центру обираються бiльшiстю голосiв на альтернативнiй ocHoBi;

. засiдання учнiвського парламенту можутъ вирiшувати й iншi питання
пов'язан1 з иого дlяльнlстю.

5. Головою 1..rнiвського парламенту Щержавного професiйно-технiчного
навч€IJIьного закладу <Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Киева>>
обираються громадflни на законних пiдставах, якi досягли 15-ти рiчного BiKy.



6. Ч-гrенами закладу освiти можуть бути особи вiд 14-ти poKiB i cTaprrri.
7. Час i мiсце проведення загалъних засiданъ 1..тнiвського парлпцgцау

оголошуеться не пiзнiше, як за два тижнi до ik скJIикання. У навчалънiй групi
засiдання проводяться згiдно з планом роботи на мiсяць.

8. Питання про змiну складу уrнiвського парламенту закJIаду ocBiTl,
вирiшуеться на заг.}пьному засiданнi президентiв навч€lJIьних груп або ix
представниками (заступники президента). Змiна голи 1.,rнiвського парламенry \
оформлюсться нак€вом по закJIаду освiти.

Ё

VIII. Повноваження президента учнiвського парламенту

1. Президент 1..лнiвсъкого парламенту !ержавного професiйно-
технiчного навч€шьного закJIаду <Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва
м. Киева) узгоджуе план роботи Ради 1.,rнiвського парламенту на навч€uIьний piK.

2. Президент учнiвського парламенту Щержавного професiйно-
технiчного навч€}JIьного закJIаду <<Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва
м. Киева>> обираеться iз членiв уrнiвського парламенту вiдкритим голосуванням
бiлъшiстю голосiв на €rльтернативнiй ocHoBi та затверджуються накЕ}зом по
закладу.

З. Президент 1..rнiвсъкого парламенry !ержавного професiйно-
" технiчного навчаlrьного закладу <Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва

,м. Кисва) мае TaKi повноваження:
о скликае fiозачерговi вибори уrнiвського парламенту;
. Представляе iнтереси 1^rнiвського парламенту в стосунках з

адмiнiстрацiсю закладу освiти, бере )часть у засiданнях педагогiчних рад, ради
профiлактики з питань якi ik стосуютъся;

. у межах своеi компетенцii дас дор)л{ення та розпорядження,
обов'язковi для Bcix членiв утнiвського парламенту;

О ВихоДитЬ З Пропозицiями до керiвництва закJIаду освiти про
оголошеннrI подяк, нагороджен}uI грамотами, цiнними подарунками, грошовими
винагородами кращих здобувачiв освiти;

' . нагIравляе Листи подяки за мiсцем проживання батькiв здобувачiв
освiти;

. ВихОДиТЬ З ПроПоЗицiями до педагогiчноТ ради закладу освiти про
вiдрахування здобувачiв освiти, якi не виконують единих педагогiчних вимог i
т.д.; а

. здiйснюе i"-y дiяльнiсть у межах свотх повноважень згiдно цього
Положення.

Роздiл IX. Прикiнцевi Положення
]

1. , ПОЛОЖеННя <Про 1"rнiвський парламент державного професiйно_
технiчного навч€шьнсjго закJIаду <Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва
м. Кисва> розробJuIеться педагогiчним колективом, обговорюеться на засiданнях



ё

ПеДаГоГlЧних рад за }лIастю представникlв )лнlвського парламенry i
затверджуються наказом по закJIаду освiти.

2. ЩО ПолоЖення можна вЕосити змiни та доповнення вiдповiдно до
специфiки роботи закладУ освiти. Bci доопрацювання його обговорюються на
Педагогiчних радах та затверджуються наказом по закладу освiти.

З. На Bcix засiданнях учнiвсъкого парламенту ведуться протоколи i
зберiгаються вiдповiдний час згiдно чинного законодавства.


