
 





 

Правління Учнівського самоврядування від імені учнів ліцею, висловлюючи 

суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня та 

гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення Учнівського самоврядування в 

ліцеї, прагнучи розвинути і зміцнити демократію в суспільстві, усвідомлюючи 

відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім 

поколінням учнів, приймає цей статут – основний закон Учнівського 

самоврядування ліцею. 

 

 

РОЗДІЛ І 

Загальні засади 

Стаття 1. Рада елітної молоді є добровільним об’єднанням учнів. 

Стаття 2. Рада елітної молоді є організацією, що складається з людей, створена 

людьми і для людей. Учні є людьми. 

Стаття 3. Метою Ради елітної молоді є формування в учнів почуття господаря 

ліцею, групи, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, 

демократизму. 

Стаття_4. Основною мовою спілкування в ліцеї є державна мова – українська.  

Стаття_5. Рада елітної молоді сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.  

Стаття_6. Рада елітної молоді поєднує законодавчу, виконавчу та судову влади 

на засадах її поділу. 

Стаття_7. Символами Ради елітної молоді Кременецького ліцею імені 

У.Самчука є прапор Ради елітної молоді, герб Ради елітної молоді і гімн Ради 

елітної молоді. 

Стаття 8. Представники Ради елітної молоді мають право бути делегованими до 

Ради ліцею. 

Стаття 9. РЕМ сприяє розвитку інтелектуально-творчої особистості ліцеїстів, 

забезпечує, разом з педагогічним колективом ліцею, підготовку до вступу у ВНЗ, 

сприяє гармонійному розвитку особистості ліцеїста. Забезпечує виконання 

ліцеїстами своїх обов’язків, захищає їх права. 

Стаття 10. Головні завдання органів учнівського самоврядування: 

• захист інтересів ліцеїстів; 

• забезпечення виконання ліцеїстами Статуту Кременецького ліцею 

імені У.Самчука; 

• сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності; 



• сприяння створенню відповідних умов для навчально-виховного 

процесу; 

• проведення наукових, творчих, спортивних заходів, свят; 

• сприяння профорієнтації ліцеїстів; 

• сприяння установленню іміджу Кременецького ліцею 

імені У.Самчука як закладу для обдарованої молоді 

Кременеччини. 

Стаття 11. Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні 

форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу ліцеїстів та 

педагогів. 

Стаття 12. Члени РЕМу безпосередньо взаємодіють з адміністрацією, вчителями 

та батьками. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

Права, свободи та обов’язки 

Стаття_13. Усі учні ліцею є рівними у своїй гідності та правах.  

Стаття_14. Особистість кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є 

недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати права, 

ображати честь і гідність. 

Стаття_15. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, 

є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини. 

Стаття_16. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо 

при цьому не порушуються права і свободи інших людей. 

Стаття_17. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та ліцеєм. Учень 

зобов’язаний:  

• оволодівати знаннями, вміннями, навичками в обсязі не меншому, 

ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, 

підвищувати загальний культурний рівень; 

• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

• брати участь у різних видах трудової діяльності; 

• бережно ставитися до державного майна; 

• дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

• зразково поводитися, не пропускати уроки без поважних причин; 

• подати документ, що пояснює відсутність учня на уроках; 

• виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків; 



• дотримуватись норм та правил поведінки, визначених статутом 

ліцею; 

• щоразу бути присутнім на засіданнях; 

• виконувати рішення Ради елітної молоді. 

Стаття_18. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на 

перерву. 

Стаття_19. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження 

своїх поглядів та переконань. 

Стаття_20. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати 

та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Ця 

інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи 

працює в ліцеї. 

Стаття_21. Кожен учень має право обирати профіль навчання та додаткові 

заняття, мистецькі гуртки, студії – на свій вибір. 

Стаття_22. Кожен учень зобов’язаний знати і виконувати свої права та 

обов’язки. 

Стаття_23. Кожен учень  зобов’язаний неухильно дотримуватися статуту та 

законів Ради елітної молоді ліцею. 

Стаття_24. Учні мають право брати участь в управлінні справами Ради елітної 

молоді ліцею, вільно обирати і бути обраним до неї, подавати свої пропозиції, 

вимоги президентові Ради елітної молоді ліцею. 

Стаття_25. Не допускати збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди. 

Стаття_26. Кожен учень ліцею має право брати участь у будь-яких сферах 

ліцейного життя, ініціювати будь-які його форми. 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

Вибори 

Стаття_27. Кандидат у президенти висувається як групою учнів, так і шляхом 

самоврядування. 

Стаття_28. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як десятьма 

підписами представників, не менше чотирьох класних колективів ліцею. 

Стаття_29. Президент обирається таємним голосуванням на перервах, до і після 

уроків у присутності членів комісії. 

Стаття_30. Вибори проводяться на другий рік повноважень президента. 



Стаття_31. Днем виборів слід вважати третій вівторок травня. 

Стаття_32. Президент вибирається простою більшістю голосів учнів класів 

ліцею шляхом таємного голосування. 

Стаття_33. Право бути обраним має кожен учень І-ІУкурсу ліцею. 

Стаття_34. Офіційне оголошення результатів виборів президента Ради елітної 

молоді проводиться на наступний день після Виборів  . 

Стаття_35. Новообраний президент Ради елітної молоді вступає на пост з 

моменту складання присяги на урочистому засіданні. 

Стаття_36. Президенту вручається посвідчення  президента Ради елітної молоді. 

Стаття_37. День оголошення результатів виборів слід вважати святом – Днем 

президента. День президента святкується кожного року у четверту п’ятницю травня. 

 

 

РОЗДІЛ IV 

Структура Ради елітної молоді 

 

Стаття_38. Учнівське самоврядування відповідає структурі: 
 

 

Загальні учнівські збори (конференція) 

 

Президент Ради елітної молоді 

 
 

Радник    Прем’єр-міністр 

 

Секретар   Правосуддя       Юнкор 
 

Міністерства 
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Стаття_39. Кожен класний колектив обирає куратора.  

Стаття_40. Куратор представляє інтереси свого класу і підпорядковується 

президенту. 

Стаття_41. Міністри обираються на засіданні секретаріату президента.  

 

 

РОЗДІЛ V 

Загальні учнівські збори (конференція) Ради елітної молоді 

 

Стаття_42. Найвищим органом Ради елітної молоді є загальні учнівські збори 

(конференція) ліцею.  

Стаття_43. Загальні учнівські збори (конференція)  мають скликатися не рідше 

2-х разів на рік. 

Стаття_44. Загальні учнівські збори (конференція) ліцею вирішують поточні 

важливі справи ліцейного життя.  

 

РОЗДІЛ VІ 

Правління Ради елітної молоді 

 

Стаття_45. Правління Ради елітної молоді є органом влади ліцеїстів, що 

підпорядковується загальним учнівським зборам (конференції). 

Стаття_46. Обраним до правління може бути кожен учень, що визнає статут 

ліцею і дотримується його правових норм. 

Стаття_47. Правління вирішує питання про порушення правових норм статуту і, 

в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, 

публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження 

про клопотання, про виключення про інше), звертається до суду Ради елітної молоді. 

Стаття_48. Правління може взяти під шефство учня у випадку виникнення 

конфліктних ситуацій у ході навчально-виховного процесу. 

Стаття_49. Правління організовує і сприяє організації різноманітних ліцейних  

заходів, спрямовує їх на покращення умов життя ліцею.  

Стаття_50. Правління контролює роботу кураторів. Представники правління за 

погодженням можуть бути присутні на засіданні педагогічної ради ліцею. 

Стаття_51. Куратор – це учень, який слідкує за дотриманням учнями правових 

та морально-етичних норм поведінки під час навчально-виховного  процесу та в 

позаурочний час у  межах групи. Сприяє організації життя колективу групи. 



Стаття_52. Куратора обирає колектив групи або призначає груповий керівник. 

Стаття_53. Куратор звітується перед президентом РЕМу, груповим керівником, 

адміністрацією ліцею. 

Стаття_54. Члени правління – міністри – керують роботою окремих міністерств. 

Стаття_55. Члени правління особисто відповідають за основні напрямки роботи 

РЕМу. 

Стаття_56. Члени правління збирають ідеї учнів, їх груп стосовно роботи Ради 

елітної молоді і представляють їх на зборах правління. 

Стаття_57. Члени правління представляють своїм групам звіти роботи 

правління РЕМу. 

Стаття_58. Радником президента РЕМу є педагог-організатор ліцею.  

Стаття_59. Радник президента РЕМу виконує функції радника РЕМу.  

Стаття_60. Радник президента Ради елітної молоді виконує функцію 

посередника між самоврядуванням, вчителями, батьками та місцевою громадою. 

Стаття_61. Прем’єр-міністр за відсутності президента виконує його обов’язки. 

Стаття_62. Прем’єр-міністр допомагає виконувати президенту його обов’язки. 

Стаття_63. Секретар президента працює разом з президентом, опрацьовує 

порядок зборів РЕМу. 

Стаття_64. Секретар президента перед зборами збирає усі пропозиції, які має 

розглянути правління. 

Стаття 65. Секретар президента протоколює збори. 

Стаття_66. Секретар президента веде листування. 

Стаття_67. Секретар президента збирає письмові пропозиції, прохання, 

повідомлення учнів, що надходять до Ради елітної молоді. 

Стаття_68. Міністри залучають ліцеїстів до господарсько-трудової діяльності,  

участі в спортивних секціях, сприяють організації змістовного дозвілля. 

Стаття_69. Міністри готують творчі виставки учнів. 

Стаття_70. Міністри у кожній групі організовують культурно-масову роботу, 

залучають учнів до участі в загальноліцейних заходах. 

Стаття_71. Міністри організовують ігротеки для розваг і занять учнів у вільний 

час. 

Стаття_72. Міністри організовують культпоходи та екскурсії з урахуванням 

заявок колективів груп, ведуть облік відповідної роботи. 

Стаття_73. Міністри надають посильну допомогу груповим керівникам. 

 

 



РОЗДІЛ VII 

Президент Учнівського самоврядування 

 

Стаття_74. Президент є головою Ради елітної молоді ліцею. 

Стаття_75. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом. 

Стаття_76. Президент призначає міністрів, а також безпосередньо коригує і 

спрямовує роботу міністерств і кураторів. 

Стаття_77. Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення 

заходів, акцій, які не суперечать статуту, і мають за мету благо ліцею. 

Стаття_78. Президент співпрацює з дирекцією згідно статуту. 

Стаття_79. Президент може призупинити рішення правління і домагатися його 

перегляду. 

Стаття_80. Президент звітується перед правлінням кожного семестру. 

Правління може оголосити імпічмент президенту в разі невиконання президентом 

своїх обов’язків і порушень правових норм статуту ліцею. 

Стаття_81. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм 

культури спілкування.  

Стаття 82. Президент складає таку присягу: «Я, (ім'я та прізвище) волею 

учнів ліцею обраний Президентом Ради елітної молоді, заступаючи на цей пост, 

повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що 

буду вірно служити учням та колективу ліцею, суворо дотримуватися Конституції 

України та статуту ліцею, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет 

ліцею, охороняти права, свободи і законні інтереси його учнів, гідно нести високе 

звання президента Ради елітної молоді, сумлінно виконувати свої обов'язки». 

Стаття 83. Президент планує і веде збори правління. 

Стаття 84. Президент розподіляє завдання між членами правління. 

Стаття 85. Президент    співпрацює   з директором ліцею та радником 

правління РЕМу. 

Стаття 86. Президент   виконує   функцію   зв'язку  між учнями й 

адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою. 

Стаття 87. Президент відповідає   за   підготовку майбутніх керівників Ради 

елітної молоді в ліцеї. 

Стаття 88. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост 

новообраного президента РЕМу. Повноваження президента РЕМу припиняються 

достроково у разі відставки або випуску з ліцею. 

 



РОЗДІЛ VIII 

Міністерства 

 

Міністерство Охорони здоров’я і туризму 

Стаття 89. Робота міністерства полягає в проведенні різних спортивних акцій, 

турнірів, туристичних змагань і походів. 

Стаття 90. Голова міністерства повинен мати організаторські здібності, 

хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. 

Стаття 91. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних 

спортивних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом 

здоров'я, пропагувати здоровий спосіб життя. 

 

Міністерство культури та дозвілля  

Стаття 92. Міністерство культури та дозвілля організовує естетичне виховання 

учнів; керує проведенням культурно-масових справ, організацією загальноліцейних  

лінійок, класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між 

групами та учнями доручення з підготовки цих заходів. 

Стаття 93. Міністерство культури та дозвілля організовує оформлення ліцею 

та учнівських кімнат. 

Стаття 94. Міністерство несе відповідальність за утримання та підготовку 

програми художньої частини та дозвілля. 

Стаття 95. Міністерство координує діяльність з закладами культури міста, 

встановлює зв'язки з клубами, Будинком культури, Центром дитячої творчості, 

ДЮСШ, музеями тощо.  

Стаття 96. Міністерство культури та дозвілля організовує спеціальні заходи, 

домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів.  

Стаття 97. Міністерство вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків 

художньої самодіяльності. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої 

самодіяльності. 

 

Міністерство освіти та науки 

Стаття 98. Міністерство освіти та науки організовує допомогу в разі потреби 

учням, які мають незадовільні оцінки. 

Стаття 99. Міністерство залучає учнів у гуртки, виступає з ініціативою ство-

рення нових гуртків за інтересами.  



Стаття 100. Міністерство освіти та науки надає допомогу вчителям в 

організації тематичних вечорів, створення лекторських груп тощо.  

Стаття 101. Міністерство освіти та науки бере участь в обладнанні 

навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, 

дидактичного матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення 

нових, дидактичних матеріалів у ліцейних умовах. 

Стаття 102. Міністерство проводить заходи, направленні на підвищення 

якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди 

підручників). 

Стаття 103. Міністерство освіти та науки веде облік за відвідуванням та 

навчанням ліцеїстів. 

Стаття 104. Міністерство співпрацює з науковим товариством ліцеїстів.  

Стаття 105. Міністерство освіти та науки бере участь у підготовці і  

проведенні бесід у класах. 

 

Міністерство Червоного хреста 

Стаття 106. Міністерство Червоного хреста допомагає одиноким літнім людям, 

ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам. Міністерство 

Червоного хреста проводить доброчинні заходи. Здійснює контроль за  

впорядкуванням могили Січових стрільців та могили Г.Гордасевич на 

Монастирському кладовищі. 

 

Міністерство дисципліни і порядку 

Стаття 107. Міністерство дисципліни і порядку надає допомогу педагогічному 

колективу ліцею у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями правил 

поведінки. 

Стаття 108.  Міністерство дисципліни і  порядку організовує чергування 

класних  колективів  по ліцею, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних 

чергових правління, оцінює якість виконання цієї роботи.          

Стаття 109. Міністерство дисципліни і порядку виховує в учнів бережливе 

ставлення до збереження ліцейного майна. 

Стаття 110. Міністерство дисципліни і порядку створює бригади учнів для 

ремонту меблів та ліцейного інвентарю. 

Стаття 111. Міністерство дисципліни і порядку визначає відповідальних за 

дотримання дисципліни та порядку.  



Стаття 112. Міністерство дисципліни і порядку використовує заходи 

виховного впливу до порушників дисципліни. 

Стаття 113. Міністерство  дисципліни і  порядку співпрацює з батьківським 

комітетом, правлінням ліцею з питань поведінки учнів. 

Стаття 114.  Міністерство  дисципліни і  порядку здійснює контроль за 

діяльністю кураторів. 

Стаття 115. Міністерство  дисципліни і порядку здійснює контроль за 

діяльністю ліцейної їдальні.  

 

Міністерство внутрішніх справ 

Стаття 116. Робота полягає в захисті прав і гідності учня. 

Стаття 117. Завдання міністерства — запобігати порушенню прав учнів зі 

сторони вчителів та старшокласників. 

Стаття 118. Міністр внутрішніх справ повинен знати конвенцію ООН про 

права дитини і мати хорошу репутацію серед вчителів.  

Стаття 119. Члени міністерства зобов'язуються вислуховувати скарги учнів 

про порушення їхніх прав та звертатися до суду Ради елітної молоді. 

Стаття 120. Міністерство внутрішніх справ складається з кураторів груп та міністра 

внутрішніх справ з їх числа. 

 

РОЗДІЛ ІX 

Прес-центр 

Стаття 121. Прес-центр: 

• відтворює ліцейне життя: його проблеми, досягнення, свята, 

будні; 

• випускає загальноліцейну газету не рідше 1 разу на семестр, а 

також позачергові, тематичні випуски стінгазет;  

• бере участь у конкурсах стіннівок, плакатів, малюнків. 

 

РОЗДІЛ Х 

Правосуддя 

Стаття 122. Захист честі та гідності учнів, викладачів і працівників ліцею 

покладається на суд РЕМу.  

Стаття 123. Суд розглядає заяви подавачів не пізніше як через тиждень 

після їх подачі. Термін давності – 2 тижні від дня події. 



Стаття 124. Справа розглядається в присутності обох сторін, за згодою подавача 

може розголошуватись. 

Стаття 125. Якщо звинувачений не з'являється  на суд без поважних 

причин, то справа розглядається без нього, а рішення суду йому повідомляє 

один із правозахисників. 

Стаття 126. Якщо заява подавача стосується педагога чи працівника ліцею, 

суд може прийняти рішення про переговори суду з тим, кого стосується заява, 

або з директором чи його заступником.  

Стаття 127. Звинувачений має право вимагати свідків (у кількості 2 

особи), звертатися до президента чи правління РЕМу про перегляд справи. 

Стаття 128. Суд слідкує за тим, щоб справа велася коректно. 

Стаття 129. Суд має право винести наступні рішення: 

примирення сторін; 

вибачення; 

публічне вибачення.  

Стаття 130. Рішення суду публікується і в разі необхідності доводиться до 

відома директора, повідомляється на педагогічній раді. 

 

РОЗДІЛ XІ 

Прикінцеві положення 

 

Стаття 131. Статут набуває чинності з дня його прийняття. 

Стаття_132. День прийняття статуту Ради елітної молоді є загальноліцейним  

святом — Днем статуту РЕМу. 

 

РОЗДІЛ ХІІ 

Перехідні статті 

 

1. Правління коригує статут РЕМу для нинішніх та майбутніх поколінь учнів. 

2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі ліцею. 

3. Статут затверджується головою РЕМу та директором ліцею. 

4. Всі статті статуту стосуються кожного учня   ліцею – без винятків.  

 

 

 



 

Статут прийнятий на загальних учнівських 

зборах Кременецького ліцею імені У.Самчука  
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