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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
       1.1   Положення      регламентує     порядок    створення     і  функціонування  органів    учнівського       самоврядування  в  Державному навчальному закладі «Запорізьке   вище професійне училище моди і стилю»  (далі – ДНЗ «ЗВПУМС»).         1.2 Учнівське самоврядування є невід’ємною частиною громадського  самоврядування  ДНЗ «ЗВПУМС».  Учнівське  самоврядування – це  право  і  можливість  учнів  самостійно  вирішувати  питання  навчання  і  побуту,  захисту  прав  та інтересів    учнів,    а  також     брати    участь    в   управлінні    навчальним закладом.        1.3   Учнівське   самоврядування   об’єднує   всіх   учнів   ДНЗ «ЗВПУМС».         Усі  учні,  які  навчаються  у  ДНЗ «ЗВПУМС»,  мають  рівні  права  та  можуть  обиратися  та бути   обраними   в   робочі,   дорадчі,   виборні   та   інші   органи   учнівського  самоврядування. 
       1.4   Метою  учнівського  самоврядування  є  захист  прав  та  інтересів  учнів   та   їхня   участь   в   управлінні   ДНЗ «ЗВПУМС».   
Учнівське   самоврядування здійснюється      учнями     безпосередньо      і   через    органи    учнівського самоврядування,      які   обираються     шляхом     прямого     таємного    голосування учнів. 
       1.5 У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються  законодавством України, Статутом ДНЗ «ЗВПУМС» та цим Положенням.        1.6   Органи учнівського самоврядування діють на принципах:
            1.6.1 Добровільності.
            1.6.2 Колегіальності.
            1.6.3 Відкритості. 
            1.6.4 Виборності та звітності органів учнівського самоврядування.
            1.6.5 Рівності права учнів на участь у учнівському самоврядуванні.             1.6.6 Незалежності    від    впливу    політичних      партій    та   релігійних  організацій.
       1.7   Органи учнівського самоврядування ДНЗ «ЗВПУМС» мають право: 
            1.7.1 Брати  участь  в  обговоренні  та  вирішенні  питань удосконалення  освітнього     процесу,    науково-дослідної       роботи,    призначення      стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування учнів.             1.7.2  Брати  участь  в  управлінні  ДНЗ «ЗВПУМС» у  порядку,  встановленому  чинним законодавством,       Статутом       ДНЗ «ЗВПУМС»     та    Положенням         про     Учнівське  самоврядування ДНЗ «ЗВПУМС».
            1.7.3  Брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості професійної освіти.             1.7.4  Делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів ДНЗ «ЗВПУМС».              1.7.5  Самостійно     визначати     порядок     організації    своєї   діяльності,  приймати відповідні акти з цього питання.              1.7.6 Вносити  пропозиції  щодо  змісту  навчальних  програм  і  планів  та  організації освітнього процесу.             1.7.7 Вносити  пропозиції щодо  розвитку  матеріальної  бази  ДНЗ «ЗВПУМС»,  у тому  числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку учнів.            1.7.8 Погоджувати з керівництвом училища, виділення використання приміщення та  техніки для здійснення своїх обов’язків.             1.7.9 Вільно   формувати  та  висловлювати   свою   думку  з   усіх   питань діяльності ДНЗ «ЗВПУМС».             1.7.10 Розпоряджатися майном та коштами, виділеними в установленому  порядку на діяльність органів учнівського самоврядування. 
    2.  МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО   
САМОВРЯДУВАННЯ          ДНЗ «ЗВПУМС»
 
       2.1  Метою  учнівського  самоврядування ДНЗ «ЗВПУМС» є об’єднання учнів для:             2.1.1 Захисту прав та свобод учнів.             2.1.2  Організації громадської та культурної діяльності.             2.1.3  Сприяння   підвищенню   якості      освіти,   навчання   та   практичної підготовки учнів.            2.1.4 Удосконалення освітнього процесу та побуту.             2.1.5 Сприяння гармонійному розвитку особистості кожного учня.             2.1.6 Зростання соціальної активності  учнівської молоді.              2.1.7  Формування     в    учнів     навичок     майбутніх      організаторів, керівників.            2.1.8 Профілактики соціально негативних явищ.             2.1.9 Розширенню їх загального і професійного світогляду.       2.2 За  погодженням   з   органом   учнівського   самоврядування   ДНЗ «ЗВПУМС» приймаються рішення про: 
            2.2.1 Відрахування учнів із ДНЗ «ЗВПУМС» та їх поновлення на навчанні.             2.2.2 Поселення осіб, які навчаються в ДНЗ «ЗВПУМС»,  в гуртожиток і виселення їх із гуртожитку.
            2.2.3 затвердження Правил внутрішнього  розпорядку ДНЗ «ЗВПУМС» в  частині,  що стосується осіб, які навчаються.         2.3  Для реалізації своєї мети Учнівське самоврядування співпрацює з керівництвом     ДНЗ «ЗВПУМС»,    молодіжними та громадськими організаціями, бібліотеками, органами учнівського самоврядування.        2.4   Органи     учнівського      самоврядування       відстоюють       інтереси  учнів ДНЗ «ЗВПУМС» незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі,  віку,   етнічного  та  соціального  походження, громадянства,  майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.        2.5   Основною      місією     училища      для    органів    учнівського  самоврядування       є  створення     платформи      для   самореалізації,    комунікації  учнів,   отримання  ними  знань,   набуття  досвіду  як   основи  для   їхнього розвитку протягом всього життя.        2.6 Основними цінностями органів учнівського самоврядування ДНЗ «ЗВПУМС»  є: відповідальність, свобода, толерантність, розвиток та єдність. 
     
 3.   ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІВ СУТДЕНСТЬСКОГО 
                            САМОВРЯДУВАННЯ ДНЗ «ЗВПУМС»
        3.1  Учнівське самоврядування здійснюється на рівні  навчальної підгрупи, групи, відділення, гуртожитку та на рівні училища. 
       3.2  У ДНЗ «ЗВПУМС» діють такі органи учнівського самоврядування :
            -  учнівська рада ДНЗ «ЗВПУМС»;             -  президент учнівського самоврядування; 
            - учнівські міністерства;
            -  старостати; 
            - рада гуртожитку та інші органи. 
       3.3  Органи  учнівського  самоврядування  ДНЗ «ЗВПУМС»  зобов’язані  звітувати  про свою  діяльність,  в  тому числі  фінансову,  перед вищим  органом  учнівського самоврядування ДНЗ «ЗВПУМС» не рідше одного разу на рік.        3.4  Органи  учнівського  самоврядування  зобов’язані щомісячно звітувати про  свою    поточну     діяльність.   
       3.5  З  припиненням особою навчання у ДНЗ «ЗВПУМС» припиняється її участь в  органі учнівського   самоврядування  у  порядку,   передбаченому  Положенням   про  Учнівське самоврядування ДНЗ «ЗВПУМС».         3.6 Повноваження органів учнівського самоврядування визначаються цим Положенням,       нормативними      документами      ДНЗ «ЗВПУМС»,   законодавством      України. 
      4.  ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ТА СТУДЕНТСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
       4.1 Органи    учнівського      самоврядування      ДНЗ «ЗВПУМС»     обираються     шляхом  прямого  таємного  голосування  або  призначення  на  посаду.  Право  голосувати мають всі учні ДНЗ «ЗВПУМС».         4.2 Виборчий процес здійснюється на засадах:              4.2.1 Законності та заборони незаконного втручання у виборчий процес.             4.2.2 Гласності та відкритості виборчого процесу.             4.2.3   Неупередженості   до   кандидатів  з   боку   адміністрації, громадських      організацій, училища      та    діючих     органів учнівського самоврядування ДНЗ «ЗВПУМС».             4.2.4   Свободи  передвиборної   агітації,   рівних  можливостей  доступу  до  засобів масової інформації.             4.2.5 Рівності всіх кандидатів. 
       4.3  Кандидатом до органів учнівського самоврядування ДНЗ «ЗВПУМС» може бути  лише учень ДНЗ «ЗВПУМС».        4.4  Кандидату  на  посаду  президента  учнівського  самоврядування  гарантується право на агітацію, якщо така агітація не ображає честі та гідності
інших  кандидатів,  складається  з  викладення  програмних  цілей.  Передвиборча агітація в  день виборів забороняється.  Не вважається передвиборчою агітацією в  день  виборів  оголошення  кандидатами  програм  на  конференції  учнів ДНЗ «ЗВПУМС»  та   розміщення     такої  програми на виборчих дільницях.        4.5 Право голосу на виборах ДНЗ «ЗВПУМС» мають усі  учні  та педагогічні працівники училища. 
       4.6   Організація     виборів    президента учнівського самоврядування покладається на виборчу комісію.
       4.7 Виборча комісія  ДНЗ «ЗВПУМС»:             4.7.1 Здійснює загальне керівництво виборчим процесом. 
            4.7.2 Оголошує про початок виборчого процесу.             4.7.3  Оголошує  про  дату  та  час  виборів,  місце  розташування  виборчих  дільниць на сайті ДНЗ «ЗВПУМС» або в соціальних мережах.             4.7.4   Затверджує   форми   бюлетенів   для   голосування,   іншої  виборчої  документації.             4.7.5   Забезпечує     виготовлення      списків     виборців,    бюлетенів     для  голосування.             4.7.6 Реєструє кандидатів на виборні посади. 
            4.7.7 Безпосередньо проводить вибори.
            4.7.8 Встановлює та оголошує результати виборів.
                             5.  УЧНІВСЬКА РАДА ДНЗ «ЗВПУМС» 
       5.1  Постійно  діючим  виконавчим  органом  учнівського  самоврядування  в ДНЗ «ЗВПУМС» є Учнівська рада ДНЗ «ЗВПУМС»,  до  складу якої входять:  президент учнівського самоврядування, старости та представники навчальних груп.        5.2 Учнівська рада ДНЗ «ЗВПУМС»:              5.2.1 Організовує      та   координує       діяльність     органів     учнівського самоврядування в ДНЗ «ЗВПУМС».             5.2.2 Визначає напрямки  діяльності органів учнівського самоврядування  в ДНЗ «ЗВПУМС» та шляхи вирішення актуальних питань учнівського життя.             5.2.3 Формує і узгоджує з  адміністрацією  ДНЗ «ЗВПУМС» перелік питань,  вирішення  яких належить до компетенції органів учнівського самоврядування.             5.2.4 Аналізує та запроваджує у свою діяльність позитивний досвід роботи органів учнівського самоврядування для всіх рівнів.            5.2.5 Організовує  зустрічі   учнів   з   представниками   адміністрації   та  співробітниками ДНЗ «ЗВПУМС». 
            5.2.6  Вирішує       інші    питання,      віднесені     до    компетенції       органів учнівського      самоврядування   на   рівні   училища   відповідно          до   цього Положення.        5.3. Засідання Учнівської ради ДНЗ «ЗВПУМС» скликаються не рідше одного разу на  місяць.  Позачергове  засідання  Учнівської  ради  ДНЗ «ЗВПУМС»  скликається  на вимогу  більшості  членів  Учнівської  ради  ДНЗ «ЗВПУМС»  або скликається      на   пропозицію      представників       адміністрації    ДНЗ «ЗВПУМС».
        Засідання Учнівської   ради   ДНЗ «ЗВПУМС»   є   правомірним,   якщо   на   ньому   присутні   більше  половини членів від її загального складу. 
       5.4.  Засідання Учнівської ради ДНЗ «ЗВПУМС» проводяться відкрито.  На засідання можуть   бути   запрошені   представники   адміністрації   ДНЗ «ЗВПУМС». 
         5.5  Рішення  на засіданнях  Учнівської  ради  ДНЗ «ЗВПУМС»  приймаються  шляхом відкритого  голосування  та  вважаються  прийнятими  за  умови  підтримання  їх  більшістю членів  Учнівської ради  ДНЗ «ЗВПУМС», присутніх на відповідному  засіданні
           6.      ПРЕЗИДЕНТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ДНЗ «ЗВПУМС»
          6.1.  Президент учнівського самоврядування  ДНЗ «ЗВПУМС»  відповідає  за  організацію  і  контроль  діяльності  органів  учнівського  самоврядування  ДНЗ «ЗВПУМС».  
        6.2  Президент учнівського самоврядування  ДНЗ «ЗВПУМС»:              6.2.1 Видає розпорядження у межах своєї компетенції.              6.2.2 Організовує контроль  за виконанням  обов'язків  керівниками  органів   учнівського самоврядування усіх рівнів.              6.2.3 Організовує     розподіл     обов’язків     між    членами учнівського самоврядування.              6.2.4 Представляє інтереси Учнівської громади в зовнішніх відносинах у межах своєї компетенції.             6.2.5  Бере   участь   у   виборі   форм    та   методів    заохочення     учнів, визначенні   та    розподілі    матеріальної   допомоги,       засобів,   спрямованих на забезпечення        ефективного         функціонування органів учнівського самоврядування.               6.2.6  Має  право  отримувати  необхідну  інформацію  від  адміністрації  та  органів учнівського самоврядування для здійснення своєї діяльності.               6.2.7  Бере   участь   у   розробці   проектів   рішень   ДНЗ «ЗВПУМС»,   що   стосуються  організації освітнього процесу в ДНЗ «ЗВПУМС», правил внутрішнього розпорядку, інших документах, що мають бути розроблені за участі учнів з правом дорадчого голосу.              6.2.8 Має інші повноваження, передбачені цим Положенням.        6.3 Строк повноважень голови Учнівської ради ДНЗ «ЗВПУМС» становить один рік.                            7.  СТАРОСТИ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП 
        7.1. Староста  навчальної  групи  (далі  староста)  обирається  учнями відповідної групи з їх числа.         7.2. Староста  організовує  самоврядування   учнів   на  рівні   групи   і представляє її інтереси на  старостаті.         7.3. Староста зобов’язаний:              7.3.1.  Своєчасно      інформувати      учнів    про  вимоги  адміністрації та керівників групи.            7.3.2. Брати участь у засіданнях старостату, своєчасно доводити до відома учнів рішення старостату.              7.3.3  Повідомляти  учнів  про  зміни,  що  внесені  адміністрацією  ДНЗ «ЗВПУМС»   до навчального графіку та розкладу занять.             7.3.4 Сприяти участі групи в культурно-виховних, спортивно-оздоровчих, науково-просвітницьких та інших заходах самоврядування ДНЗ «ЗВПУМС».             7.3.5  Отримувати  інформацію  про  освітній  процес  у  адміністрації  ДНЗ «ЗВПУМС», Учнівської  ради   та проводити заходи з метою покращення відвідування занять та підвищення якості освіти.        7.4  Староста має право:             7.4.1  Рекомендувати  кращих  учнів, - за  відмінне     навчання,     активну    участь    у громадській, спортивній та культурно-масовій роботі, - до  матеріального  та  морального заохочення.             7.4.2  Вносити   до   підрозділів   адміністрації   пропозиції   стосовно   всіх питань учнівського життя.             7.4.3 Сприяти організації освітнього процесу. 

8.  УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ ДНЗ «ЗВПУМС»         8.1  Президент учнівського самоврядування  гуртожитку  обирається  прямим  таємним  голосуванням з числа учнів, які проживають у гуртожитку. 
        8.2  Строк  повноважень  Голови  Учнівської  ради  гуртожитку  складає  один рік.  Голова  Учнівської ради  гуртожитку може  перебувати  на  посаді  не  більш як два строки.        8.3  Розпорядження  голови  Учнівської  ради  гуртожитку  в  межах  його  повноважень обов'язкові для виконання учнями -  мешканцями гуртожитку.        8.4 Голова Учнівської ради гуртожитку:             8.4.1  Сприяє  адміністрації  гуртожитку у  створенні  належних  житлово-побутових умов.             8.4.2  Представляє і захищає інтереси учнів-мешканців гуртожитків у відносинах з адміністрацією гуртожитку та ДНЗ «ЗВПУМС».             8.4.3   Бере  участь  у  врегулюванні  спорів  між  учнями-мешканцями гуртожитків та адміністрацією.             8.4.4  Представляє       інтереси     учнів-мешканців,  співпрацює  з  відділом  виховної  роботи,  психологічною службою.            8.4.5 Організовує     виконання      учнями-мешканцями           гуртожитку  покладених на них обов'язків.             8.4.6  Здійснює     контроль     за   дотриманням       учнями-мешканцями  гуртожитку Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках ДНЗ «ЗВПУМС», нормативно - правових документів, що діють в ДНЗ «ЗВПУМС» та стосуються учнів.             8.4.7  Здійснює  контроль  за  збереженням  матеріально-технічної  бази  в гуртожитку.             8.4.8   Бере   активну  участь  в   організації  змагань  за  зразкові  кімнати, поверхи тощо.             8.4.9 Організовує     чергування     учнів     і  сприяє     налагодженню  пропускного режиму в гуртожитку.     
    9.   ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ                               ТА АДМІНІСТРАЦІЇ ДНЗ «ЗВПУМС»         9.1.  Адміністрація ДНЗ «ЗВПУМС» та керівники відповідних структурних підрозділів можуть:             9.1.1  Отримувати     інформацію      про   діяльність    органів   учнівського  самоврядування   (плани,   звіти,   копії   протоколів   засідань,      інформацію   про поточну діяльність тощо).             9.1.2 Брати  участь  через   своїх  представників  із  дорадчим  голосом  у заходах,  що  проводять  органи  учнівського  самоврядування.
       9.2  Адміністрація ДНЗ «ЗВПУМС» та керівники відповідних структурних підрозділів  забезпечують:             9.2.1  Умови,  необхідні  для  ефективної  діяльності  органів  учнівського самоврядування: забезпечують      приміщенням,       обладнаним,       відповідними  меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо.             9.2.2  Інформування  органів  учнівського  самоврядування  про  рішення, які стосуються учнівського життя в ДНЗ «ЗВПУМС».              9.2.3   Інформаційну,  правову,  психологічну,  фінансову,  матеріальну  та  інші види підтримки в справах, пов’язаних з учнівським життям, та надавати  таку підтримку для поліпшення розвитку учнівського самоврядування у ДНЗ «ЗВПУМС».              9.2.4   Прийняття  рішень,  визначених  нормативно-правовими  актами  за погодженням з органами учнівського самоврядування. 


