КОНСТИТУЦІЯ
ДМИТРУШКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ
Дмитрушківської сільської ради
Уманського району Черкаської області

с. Дмитрушки, 2020

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття

1.

Дмитрушківський

ліцей

є

унітарним,

суверенним,

незалежним, правовим закладом освіти з розвинутим демократизмом
де

здобувається

дошкільна,

початкова,

базова,

профільна

та

позашкільна освіта.
Стаття 2. Державною мовою в ліцеї є українська мова. Заклад сприяє
вивченню

мов

міжнародного

спілкування,

розвитку

творчих

здібностей та спортивних інтересів.
Стаття 3. Учасник освітнього процесу, його життя, здоров’я, честь,
гідність і безпека визнаються найвищою цінністю.
Стаття 4. Здобувач освіти має право на те, щоб запропонована ним
ідея була втілена в життя, якщо вона підтримана Лігою активних
ліцеїстів.
Стаття 5. Зовнішня діяльність ліцею спрямована на встановлення
контактів і взаємовигідного співробітництва з іншими закладами
освіти, у тому числі із закладами вищої освіти, а також з
громадськими

об’єднаннями

і

організаціями

та

владними

структурами.
РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Стаття

6.

Здобувачі

освіти

ліцею

дотримуються

чинного

законодавства України та Конституції України, типових правил для
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учнів, мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед
законом.
Стаття 7. Кожен учасник освітнього процесу має право на повагу до
його гідності, захист від приниження честі, будь-яких форм
насильства та експлуатації, булінгу та дискримінації.
Стаття 8. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком грубих і
нецензурних слів та висловів, які ображають інших.
Стаття 9. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання,
якісну та доступну освіту.
Стаття 10. Кожен має право на свободу творчої, спортивної,
культурної,

наукової

та

інших

видів

діяльності,

участь

у

громадському самоврядуванні.
Стаття 11. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення до активу Ліги активних ліцеїстів,

що

зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь
протягом двох днів.
Стаття

12.

Кожен

розпоряджатися

має

своєю

право

володіти,

власністю,

користуватися

результатами

і

своєї

інтелектуальної, творчої діяльності, дотримуватись академічної
доброчесності.
Стаття 13. Кожен має право на якісну та доступну освіту, участь в
освітньому процесі є обов’язковою для всіх здобувачів освіти.
Стаття 14. Шанування державних символів та символів ліцею є
обов’язком для всіх здобувачів освіти.
Стаття 15. Права і свободи всіх здобувачів освіти захищаються
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органами учнівського самоврядування та адміністрацією закладу.
Стаття 16. Захист честі ліцею, його репутації, шанування його
символіки є обов’язком кожного здобувача освіти.
Стаття 17. Здобувач освіти зобов’язаний вчасно приходити на
навчання,

старанно

виконувати

домашні

завдання,

обов’язки

чергового, дотримуватись встановлених у ліцеї правил поведінки,
правил внутрішнього розпорядку та норм цієї Конституції.
Стаття 18. Кожен здобувач освіти має право на індивідуальну освітню
траєкторію,

справедливе

оцінювання

результатів

навчання,

відзначення успіхів у своїй діяльності, на безпечні та нешкідливі
умови навчання.
Стаття 19. Кожен здобувач освіти має право на отримання соціальних
та психолого-педагогічних послуг, як особа, яка постраждала від
булінгу, стала свідком булінгу, сама вчинила булінг.
Стаття 20. Кожен здобувач освіти має право на доступ до
інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються у
закладі, користування інфраструктурою закладу.
РОЗДІЛ IIІ. ОРГАН УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 21. Учнівське самоврядування ліцею має назву - Ліга активних
ліцеїстів. Це добровільне об’єднання учнів, мета якого - сформувати
вміння господарювати у школі, класі, вміння співпрацювати на
принципах партнерства, гласності, демократизму з учнівським,
педагогічним та батьківським колективом ліцею.
Стаття 22. Концепція розвитку ліцею передбачає формування
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успішної

компетентної

особистості.

Учнівське

самоврядування

покликане надати в цьому слушну допомогу, розвинути такі якості
школярів,

як

комунікативність,

самостійність,
толерантність,

активність,
соціалізація,

ініціативність,
відповідальність,

обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізовувати намічене.
Стаття 23. Ліга активних ліцеїстів (ЛАЛ) – сприяє створенню умов
для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у
прийнятті рішень на рівні класу та ліцею; формуванню почуття
відповідальності, свідомого ставлення до участі кожного у вирішенні
важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління та
соціальної відповідальності у процесі практичної громадської
діяльності.
Стаття 24. ЛАЛ сприяє згуртуванню здобувачів освіти ліцею для
добрих, корисних, цікавих справах, розвитку їх творчих здібностей,
культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської
молоді Дмитрушківського ліцею.
Стаття 25. Лідер Ліги активних ліцеїстів безпосередньо взаємодіє з
старостатом закладу, адміністрацією, батьківським комітетом ліцею.
Стаття 26. Діяльність ЛАЛ ґрунтується на засадах:
•

самостійності

учнівського

самоврядування

у

межах

своїх

повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності
навчального закладу;
• відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями,
педагогами та батьками;
• наділення лідерів учнівського самоврядування повноваженнями та
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обов'язками, які затверджуються загальними учнівськими зборами;
• різноманітності форм організації учнівського самоврядування.
Стаття 27. Функціонування органів самоврядування здійснюється
згідно зі структурою:
• загальношкільна учнівська конференція;
• лідер ЛАЛ;
• заступник Лідера ЛАЛ;
• актив Ліги-старостат (представники від класних колективів).
РОЗДІЛ IV. ВИБОРИ
Стаття 28. Лідером ЛАЛ має право бути кожен:
 хто навчається у 8-11 класах;
 хто має високий академічний рівень (не нижче 9 балів);
 хто бере активну участь у житті ліцею та класу;
 хто користується повагою серед товаришів та вчителів.

Стаття 29. Кандидат у лідери Ліги активних ліцеїстів зобов'язаний:
 продумати і скласти в тезовій формі Програму своєї лідерської

діяльності;
 оформити листівку-представлення;
 обрати довірену особу, яка представлятиме інтереси кандидата;
 проводити активну агітацію серед виборців;
 бути чемним і тактовним з іншими кандидатами та виборцями.

Стаття 30. Кандидат у Лідери ліцею не має права застосовувати
нечесні методи у передвиборчій кампанії (підкуповувати виборців та
залякувати їх).
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Стаття 31. Виборці повинні:
 зробити свідомий самостійний вибір Лідера ЛАЛ ліцею;
 голосувати тільки за одного кандидата (бюлетені з двома і більше

відмітками вважаються недійсними);
 бути чемними і тактовними один з одним.

Стаття 32. Лідер обирається на два навчальних роки.
Стаття 33. Вибори Лідера ЛАЛ проводяться не пізніше 20-го вересня
нового навчального року.
Стаття 34. Передвиборча кампанія розпочинається за два тижні до
виборів.
Стаття 35. За день до виборів передвиборча кампанія припиняє свою
роботу.
РОЗДІЛ V. АКТИВ ЛІГИ АКТИВНИХ ЛІЦЕЇСТІВ
Стаття 36. Актив Ліги активних ліцеїстів - виконавчий, законодавчий
орган, що створюється для формування учнівського самоврядування.
Стаття 37. До активу Ліги активних ліцеїстів обираються здобувачі
освіти

шляхом

консультацій

та

обговорення

кандидатур

в

учнівському та учительському колективах не пізніше 2-х тижнів після
виборів Лідера.
Стаття 38. Актив ЛАЛ працює упродовж усього навчального року, її
засідання відбуваються у міру необхідності, але не менше 5 засідань у
семестр.
Стаття 39. Актив ЛАЛ (старости) повинні постійно інформувати свої
класи про рішення Ліги і намічати конкретні заходи щодо їхнього
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виконання.
Стаття 40. Старости класів є відповідальними за підготовку і
виконання класами доручень Ліги.
Стаття 41. Робота Ліги висвітлюється на сайті ліцею.
РОЗДІЛ VІ. ЛІДЕР ЛІГИ
Стаття 42. Лідер Ліги є гарантом прав учнів, представником усіх
учнів у взаємовідносинах з адміністрацією, діє як офіційний
представник на заходах, у яких представлений ліцей.
Стаття 43. Лідер Ліги здійснює загальну координацію діяльності
старостату.
Стаття 44. Лідер Ліги має право:
• відвідувати збори педагогічного колективу;
• планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів ліцею;
• висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань
організації життя та діяльності колективу ліцею;
• вносити пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу;
• скликати чергові (не рідше одного разу на місяць) та позачергові
засідання активу Ліги;
• розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової
інформації, соціальних мережах.
Стаття 45. Лідер Ліги зобов'язаний:
• дотримуватись Статуту і чинної Конституції;
• планувати, організовувати, координувати роботу Ліги;
• звітувати на засіданнях Ліги про свою діяльність;
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• оптимально використовувати навчальний час для власного
духовного, освітнього, культурного росту;
• проводити конференції з питань самоврядування;
• виступати на захист прав та гідності учнів ліцею;
• гідно представляти учнівський колектив в інших навчальних
закладах та громадських організаціях.
Стаття 46. Повноваження Лідера Ліги припиняються у разі:
• відкликання в разі невиконання покладених на нього обов’язків;
• перехід до іншого навчального закладу;
• закінчення навчального закладу.
Стаття 47. Заступником Лідера ЛАЛ стає кандидат, який отримав
другий результат на виборах.
Стаття 48. Повноваження активістів Ліги можуть бути припинені у
разі:
• складання повноважень за особистою заявою;
• переходу до іншого навчального закладу;
• відкликання колективом класу свого представника зі складу Ліги;
• у разі рішення членів Ліги за поведінку, яка шкодить іміджу ліцею.
Стаття 49. Для організації життя та діяльності учнів класів, захисту їх
інтересів створюються органи учнівського самоврядування класів.
Стаття 50. Вищим органом самоврядування учнів класу є збори
учнів класу, які проводяться один раз на місяць.
Стаття 51. На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і
діяльності

учнів

класу,

затверджуються

програми

та

плани

діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та інше.
Стаття 52. На збори органу учнівського самоврядування класу
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можуть

бути

запрошені

представники

адміністрації,

вчителі-

предметники, батьки, представники Ліги.
Стаття 53. Зборами органу самоврядування класів можуть вноситися
пропозиції, які повинні бути розглянутими на засіданні Ліги активних
ліцеїстів.
Стаття 54. Головою зборів учнівського самоврядування класу є його
староста, а в разі його відсутності - заступник старости.
РОЗДІЛ VІІ. ВЗАЄМОДІЯ ЛАЛ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЛІЦЕЮ,
ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ, БАТЬКАМИ ТА ІНШИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Стаття 55. Взаємовідносини між Лігою активних ліцеїстів та
адміністрацією, педагогічною радою, батьками, іншими об'єднаннями
та організаціями створюються на основі принципів взаємоповаги,
толерантності та співпраці.
Стаття 56. Директор ліцею делегує педагогу-організатору право
дорадчого голосу, зобов’язує допомагати учням у вирішенні
проблемних питань, спрямовувати їх діяльність.
Стаття 57. Облік засідань Ліги веде педагог-організатор ліцею.
РОЗДІЛ VIІІ. СИМВОЛИ ЛІЦЕЮ
Стаття 58. Символами ліцею є Герб, Прапор і Гімн.
Стаття 59. Прапором є стяг блакитного кольору із зображенням
голуба.
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Стаття

60.

Гербом

є

стилізоване

зображення

приміщення

Дмитрушківського ліцею на фоні шкільних символів. Книга, зошит,
хімічна колба, світильник позначають основні дисципліни, які
вивчаються в закладі. Скрипічний ключ з нотами, пензлик, олівці –
означення того, що учні здобувають позашкільну освіту і розвивають
творчі здібності. Глобус символізує міжнародні відносини зі школами
інших країн та проекти, учасниками яких є дмитрушківські ліцеїсти.
Чотиригранна шапочка-конфедератка – єдність багатогранності та
різноманітності життя здобувачів освіти.
Стаття 61. Гімн Ліги активних ліцеїстів: «У пам’яті назавжди
збережем». Слова випускників Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
2015 року, музика – Мазури Юлії Петрівни.
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РОЗДІЛ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 62. Зміни до Конституції можуть бути внесені рішенням не
менш як двома третинами від складу активу Ліги активних ліцеїстів.
Стаття 63. Конституція Дмитрушківського ліцею набуває чинності з
дня її прийняття.

Лідер Ліги активних ліцеїстів

Валентин РАДЧЕНКО

Директор ліцею

Ніна МОВЧАН
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