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Положення 
про учнівську раду ВПУ-34

Органом учнівського самоврядування у Вищому професійному училищі Щ-34 
є Учнівська рада.

ІДЕЯ СТВОРЕННЯ УР: створити в училищі атмосферу й ввзаємодовіри , 
наблизити учнів до педагогічних працівників, залучати кожного члена колективу до 
спільної праці,

МИТА; виховувати непересічну особистість, людину високої культури, 
соціально зорієнтовану, духовно багату, національно свідому.

СИСТЕМА РОБОТО: До складу УР входять учні І, III курсу із числа лідерів, які 
мають хороші успіхи в навчанні, є активними учасниками громадського життя 
училища, мають взірцеву поведінку.

УР тісно епівпрацю«; з дирекцією училища, педагогічними працівниками, 
впливає на організацію навчального процесу, бере на себе відповідальність за 
проведення позаклаених заходів, вивчає думку учнівського колективу, чітко визначає 
основний напрямок роботи на поточний навчальний рік, розробляє план роботи, 
працює над його реалізацією.

УР працює над створенням моделей системи самоврядування в учнівських 
групах, займається творенням власних внутріучилищних законів.

УР відстоює інтереси учнів на різних форумах (засідання педагогічної ради, 
учпрофкому, загальних зборах, конференціях, засіданнях ради профілактики, зборах 
групи і т.д.).

УР представляє учнівський колектив на різних рівнях, зустрічається з органами 
міської влади, керівниками різних служб, з директором, є гарантом дотримання прав 
учня, представляє учнівський колектив перед дирекцією училища, звітує про свою 
роботу перед учнями на загальних зборах чи учнівських конференція, проводить 
зустрічі з учнівськими колективами, контролює роботу комісії.

УР обирається на загальних зборах учнівського колективу (або конференції) 
шляхом відкритого голосування.

Очолює УР голова (президент) училища. Він є носієм найкращих рис учня; 
високої культури, патріотизму, культури поведінки та спілкування, духовності, 
навчання.

Голова УР обирається з числа УР самими членами УР (можливо і на 
конференції чи зборах УК) відкритим голосуванням.

Голова УР безпосередньо працює з постійно діючими комісіями, проводить 
засідання, на яких аналізує робо ту керівників комісії. Засідання УР проводиться один 
раз у місяць. На засіданні повинно бути не менше 50 % членів УР +1. Засідання 
проводяться відкрито. Рішення приймається , якщо за нього проголосувало більше 
половини присутніх членів УР



Структура постійно діючих комісій (виконавчого 
комітету ) учнівської ради училища,

1. Комі сія по зв 'язкам.
2. Комісія ( чи виконавчий комітет) по патріотичному вихованню та культурно - 

масовій роботі.
3. ВК по спорту- та здоровому способу життя .
4. Інформаційна комісія.

Завдання комісії:
Комісія по зв'язках
МЕТА: Налагодити зв'язок з представниками інших навчальних закладів для 
поширення власних ідей , обміні досвіду , взаємозбагачення, залучати до роботи 
училища різних цікавих людей , працівників правоохоронних органів , лікарів , 
розширити коло знайомств, зв'язати дружні стосунки з учнями споріднених училищ 
інших областей.
Співпрацювати з різними молодіжними організаціями , організовувати екскурсії, 
налагоджувати зв'язки з відомими політиками , поетами , творчими колективами, 
вести листування з іншими учнівськими колективами.

II. Комісія по патріотичному вихованню та культурно масовій
роботі.

МЕТА: Плекати дух любові до рідної землі, до отчого дому; до рідної мови, пісні, до 
народних традицій, виховувати патріотизм, національну7 гідність, поглиблювати 
знання з історії, культури рідного народу. Комісія пропагує рідну мову, організовує і 
проводить тематичні лінійки, свята, вечори, зустрічі з цікавими людьми, організовує 
екскурсії, походи, організовує відпочинок учнів у вихідні під час зимових і літніх 
канікул, координує роботу? гуртків художньої самодіяльності, залучує учиш до 
участі у роботі гуртків та секцій.

ТІЇ Виконавчий комітет по спорту та здоровому способу життя.
МЕТА: Залучити учнів до участі училищних та обласних змаганнях, залучити до 
участі в спортивних секціях, пропагувати здоровий спосіб життя. Комітет організовує 
та проводить спільно з викладачами фізкультури осінні та весняні училищні 
спартакіади з різних видів спорту, організовує змагання з учнями з інших навчальних 
закладів.
Запрошує на зустріч з учнями лікарів, організовує з ними дискусійні клуби де 
піднімається питання тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму та інших шкідливих 
звичок.

ЇУ. Інформаційна комісія
МЕТА: Поширювати інформацію про діяльність УР. спілкуватися з учнівськими 
колективами, батьками, профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл, пропагувати ідеї 
училища, виховувати правову культуру та політичну грамотність.
Комісія організовує роботу радіогазети, готує та випускає програму "Новини 
училища за тиждень", "Вітаємо з днем народження", слідкує за подіями училища, 
міста, проводить семінари, налагоджує систему внутрішнього зв'язку, організовує 
конкурси стінгазет.
Кожний виконавчий комітет звітує періодично про свою роботу не рідше одного разу 
в квартал на засідання УР. Вся робота в УР проводиться під керівництвом заступника 
директора з НВР,


