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ПОЛОЖЕННЯ  

про Раду віце-сержантів Львівського ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою імені Героїв Крут 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Рада віце - сержантів – постійно діючий орган громадського 

самоврядування, метою діяльності якої є сприяння демократизації та 

гуманізації освітнього процесу, сприяння у вирішенні питань організації та 

забезпечення освітнього процесу у навчальному закладі, захисту прав та 

інтересів ліцеїстів, організації військового вишкілу, фізичного виховання та 

дозвілля. 

Рада віце - сержантів ліцею (далі – Рада) здійснює свою діяльність на 

підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Законів України: 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про громадські 

організації», Всесвітньої декларації про права дитини, Статуту ліцею та цього 

положення. 

Засновниками Ради ліцею є віце-сержанти навчальних рот. 

Рада ліцею прагне задовольнити соціальні, духовні інтереси ліцеїстів, 

сприяє становленню особистості та готує до свідомої активної участі в житті 

держави. Рада ліцею пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними 

громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, 

співпрацює з офіцерами-вихователями, вихователями,  педагогами, батьками. 

Рада є невід’ємною структурною ланкою учнівського самоврядування та 

колегіальним органом, до складу якого входять молодші командири з числа 

ліцеїстів. 

Вищим органом Ради є загальні збори або учнівська конференція. Рада 

віце - сержантів є підзвітною загальним зборам. Рішення органів учнівського 

самоврядування мають дорадчий характер. 

 

 

2.МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

Мета Ради – через залучення до активної участі у вирішенні проблем 

учнівських колективів допомогти розкрити повною мірою лідерський, 

інтелектуальний, соціальний, духовний, фізичний потенціал ліцеїста; виховати 

громадянина, який має активну життєву позицію, прагне взяти на себе 

відповідальність за суспільство, в якому він живе; готувати до дійової участі в 

демократичних процесах. 

 



 

 

Завдання:  

- забезпечувати і захищати права та інтереси ліцеїстів на основі виконання 

положень Статуту ліцею, Правил внутрішнього порядку та поведінки 

ліцеїстів; 

- розв’язання протиріччя: самостійність учнів і педагогічне керівництво, 

перетворення ліцеїстів з об’єкту в суб’єкт освітнього процесу, коли 

ліцеїсти разом з педагогічним колективом та батьками беруть дієву участь 

у вирішенні проблем, що виникають в освітньому процесі; 

- залучення ліцеїстів до вирішення важливих питань життєдіяльності 

навчального закладу; 

- стимулювання творчої ініціативи ліцеїстів і розвиток їх організаційного 

потенціалу, сприяння розвитку, самовдосконаленню, самореалізації 

кожного ліцеїста, на благо собі, своїм ровесникам, ліцею, Україні; 

- вдосконалення зворотного зв’язку між педагогами, батьками та ліцеїстами, 

формування у них почуття відповідальності, свідомого ставлення до 

вирішення важливих справ життя ліцею, оволодіння наукою управління; 

- створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективах, 

сприяння навчальній, творчій діяльності ліцеїстів для реалізації їх 

інтересів, можливостей, бажань, сприяння профорієнтації ліцеїстів;  

В своїй діяльності Рада керується принципами: 

- рівноправності всіх членів Ради; 

- самоврядування; 

- колегіальності ухвалення рішень; 

- добровільності і рівноправності членства; 

- гласності. 

 

3.СТРУКТУРА І СКЛАД РАДИ СЕРЖАНТІВ 

Структура Ради розроблена, виходячи з її завдань та ролі в освітньому 

процесі.  

До складу Ради входять молодші командири – головні сержанти 

навчальних рот, заступники командирів взводів, командири відділень. Члени 

Ради обираються рейтинговим голосуванням колективів відповідних 

навчальних взводів із числа кандидатур, поданих командирами навчальних рот 

– старших офіцерів - вихователів (вихователів). Членство в Раді припиняється 

автоматично з перепризначенням молодшого командира взводу. Щороку склад 

Ради оновлюється не менше, ніж на третину. 

Рада працює за річним планом, що затверджується на засіданні Ради після 

обговорення і внесення пропозицій до плану у колективах взводів. 

Очолює Раду один з її членів, сержантів випускного курсу навчання, 

обраний на спеціальному засіданні Ради терміном на один рік за пропозиціями 

учасників засідання шляхом відкритого голосування. Члени Ради мають право 

ініціювати скликання спеціального засідання щодо дострокового припинення 

повноважень голови Ради. 



Члени Ради мають право ініціювати засідання Ради з будь-яких поточних 

питань у межах повноважень Ради. 

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів при умові 

присутності на засіданні не менше двох третин членів Ради. 

Форми діяльності ради сержантів ліцею визначаються на засіданнях ради. 

Рада сержантів ліцею підзвітна загальним зборам ліцею. 

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ  ВІЦЕ - СЕРЖАНТІВ 

Рада має право: 

- брати участь у розробці документів, що регламентують її діяльність. 

- вносити пропозиції до плану роботи ліцею. 

- вносити пропозиції на розгляд педагогічної ради ліцею щодо поліпшення 

позакласної роботи з ліцеїстами. 

- вносити пропозиції на розгляд педагогічної ради ліцею щодо морального 

заохочення ліцеїстів за здобутки у навчанні та громадському житті 

колективу. 

- заслуховувати порушників дисципліни і вносити пропозиції на педагогічну 

раду ліцею щодо їх покарання. 

- розглядати звернення ліцеїстів і вносити по результатах їх розгляду 

пропозиції, клопотання перед адміністрацією, педагогічною радою ліцею. 

- порушувати питання перед вихователями щодо позачергових стажувань у 

виконанні обов’язків наряду; 

- впливати на організацію вільного часу ліцеїстів; 

- координувати роботу навчальних взводів, доводити до них конкретні 

завдання; 

- контролювати створення належних умов для проживання, харчування, 

навчання та дозвілля ліцеїстів; 

- ухвалювати рішення з найважливіших питань життя ліцею в межах своєї 

компетенції. 


