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Положення
про обласну раду учнівського самоврядування
професійно-технічних навчальних закладів Чернігівської області
1. Загальні положення
1. Обласна рада учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних
закладів Чернігівської області (далі - ОРУС ПТНЗ) є добровільним об'єднанням органів
учнівського самоврядування, створеним з метою сприяння розвитку учнівського
самоврядування, більш повного врахування інтересів учнівської молоді щодо
вироблення та реалізації політики України у сферах професійно-технічної освіти,
соціального становлення та розвитку учнівської молоді, налагодження конструктивної
взаємодії між органами державної влади, місцевого самоврядування, вищих навчальних
закладів та органами учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних
закладів.
1.2. ОРУС ПТНЗ діє на засадах добровільності, рівноправності усіх її членів,
законності, гласності та представляє їх спільні інтереси.
1.3. ОРУС ПТНЗ у своїй діяльності керується Конституцією та законодавством
України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим
Положенням.
1.4. ОРУС ПТНЗ є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських
об'єднань.
2. Мета та завдання ОРУС ПТНЗ
2.1. Метою діяльності ОРУС ПТНЗ є підвищення громадської активності учнів,
розвиток у них самостійності та ініціативи для опанування навичками суспільної
роботи, представництво та захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших
інтересів учнівської молоді області.
2.2. Головними завданнями ОРУС ПТНЗ є:
- сприяння створенню та розвитку учнівського самоврядування в професійнотехнічних навчальних закладах області;
- об'єднання та координація зусиль учнів для задоволення та захисту їх законних
соціальних, творчих, культурних, вікових, оздоровчо-спортивних, природоохоронних та
інших спільних інтересів;

- формування організаторських вмінь, підвищення соціальної активності учнів;
- забезпечення постійного зв'язку та взаємодії між органами місцевого
самоврядування та органами учнівського самоврядування професійно-технічних
навчальних закладів у сферах професійно-технічної освіти, культури, праці, соціального
становлення та розвитку учнівської молоді;
- аналіз суспільних процесів у сферах професійно-технічної освіти, культури, праці,
соціальною становлення та розвитку учнівської молоді, розроблення та внесення за
результатами такого аналізу відповідних пропозицій управлінню освіти і науки
Чернігівської області;
- участь у підготовці та розробці пропозицій до проектів нормативно-правових актів,
програм з найважливіших питань суспільного становища, правового та соціального
захисту учнівської молоді;
- участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв’язання соціальноекономічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем учнівської молоді;
- сприяння формуванню правового громадянського суспільства в Україні;
- сприяння духовному та фізичному розвитку учнів, вихованню у них почуття
патріотизму тощо;
- участь у створенні сприятливих умов для активного залучення учнів ПТНЗ до
соціально-економічного, культурного життя суспільства, їх соціальної адаптації;
- розвиток взаємозв'язків, здійснення обміну делегаціями та інші види співпраці з
благодійними фондами, організаціями, об'єднаннями, юридичними та фізичними
особами.
2.3. ОРУС ПТНЗ для виконання покладених на неї завдань має право:
- одержувати в установленому порядку від Управління освіти і науки Чернігівської
області, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні
матеріали та інформацію;
- утворювати в разі потреби тимчасові та постійні комісії (комітети), експертні та
робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них учнівську молодь,
посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
працівників підприємств, установ і організацій, вчених, фахівців, представників
об'єднань громадян тощо;
- організувати та проводити конференції, лекції, семінари, наради з питань, що
випливають з мети та завдань діяльності ОРУС ПТНЗ;
- представляти та захищати законні права та інтереси учнів у державних органах та
громадських організаціях;
- популяризувати серед учнів цілі та мету діяльності ОРУС ПТНЗ;
- розвивати міжнародне учнівське співробітництво з обміну досвідом, а також
організувати
спільні заходи;
- брати участь у розробці та обговоренні проектів рішень з питань державної
політики у сфері професійно-технічної освіти;
- організаційно підтримувати учнівське самоврядування у професійно-технічних
навчальних закладах України, надавати допомогу в їх створенні;
- здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності ОРУС ПТНЗ та не
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заборонені
законодавством України.
2.4. ОРУС ПТНЗ зобов'язана:
- інформувати учнівську громаду про свою діяльність у формах, що не заборонені
законодавством;
- виконувати інші, прийняті на себе зобов'язання, що не суперечать законодавству
України.
3. Органи ОРУС ПТНЗ та їх повноваження
3.1. Органами ОРУС ПТНЗ є:
- Форум ОРУС ПТНЗ;
- Президент ОРУС ПТНЗ;
- Комітети (комісії, робочі групи).
3.1.1. Форум
1. Вищим органом управління ОРУС ПТНЗ є форум, який проводиться не менше,
ніж один раз на рік і погоджений з управлінням освіти і науки терміном на 1 рік.
2. На форум органи учнівського самоврядування професійно-технічних
навчальних закладів області делегують своїх представників відповідно до отриманих
відрядних листів.
3. За один місяць до дня проведення форуму Секретаріат ОРУС інформує делегатів
від професійно-технічних навчальних закладів області про місце та час його проведення.
Про отримання запрошення та обрання свого делегата органи учнівського
самоврядування повідомляють Секретаріат ОРУС не пізніше, ніж за 10 днів до
проведення форуму.
4. Форум вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин
обраних делегатів від органів учнівського самоврядування професійно-технічних
навчальних закладів.
5. Форум, обирає головуючого, який керує роботою форуму, та секретаря, який
веде протокол форуму та разом з головуючим підписує його.
6. З питань, що відносяться до виключних повноважень форуму, рішення
приймаються кваліфікованою більшістю голосів (2/3) присутніх на ній делегатів. З усіх
інших питань, що вирішуються форумом, рішення приймаються простою більшістю
голосів (50%+1) присутніх на ній делегатів.
7. Виключні повноваження форуму:
- затвердження Положення про ОРУС ПТНЗ , внесення змін і доповнень до нього;
- затвердження терміном на один рік персонального складу ОРУС ПТНЗ
відповідно до протоколів органів учнівського самоврядування професійно-технічних
навчальних закладів України.
8. Інші питання, що вирішуються форумом ОРУС ПТНЗ:
- затвердження персонального складу ОРУС ПТНЗ шляхом голосування;
- оцінка роботи та результатів діяльності ОРУС ПТНЗ ;
- затвердження планів діяльності ОРУС ПТНЗ;
- визначення основних напрямків діяльності та розвитку ОРУС ПТНЗ;
- визначення організаційної структури ОРУС ПТНЗ, затвердження правил
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процедури та інших внутрішніх документів ОРУС ПТНЗ;
- вирішення будь-яких інших питань, що випливають з мети та завдань діяльності
ОРУС ПТНЗ.
3.1.2. Президент ОРУС ПТНЗ
1. До повноважень Президента ради учнівського самоврядування професійнотехнічних навчальних закладів належить:
- вироблення пропозицій до плану роботи ОРУС ПТНЗ на рік;
- підготовка питань і ведення засідань ради;
- ведення переговорів, листування та укладання угод від імені ОРУС ПТНЗ з
органами місцевого самоврядування, профспілковими, благодійними та іншими
громадськими організаціями стосовно проблем, у вирішенні яких зацікавлені учні
ПТНЗ;
- внесення пропозицій щодо дати проведення наступного зібрання;
- затвердження плану роботи ОРУС ПТНЗ на рік;
- призначення першого та другого заступника.
2. До повноважень першого заступника Президента ОРУС ПТНЗ належить:
- підготовка та ведення засідань ради у випадку відсутності Президента ОРУС
ПТНЗ або за його дорученням;
- ознайомлення з роботою учнівського самоврядування в ПТНЗ області;
- підготовка та внесення пропозицій щодо плану роботи ОРУС на рік.
3. До повноважень другого заступника Президента ОРУС ПТНЗ належить:
- контроль за дотриманням плану ОРУС ПТНЗ в області;
- внесення пропозицій щодо покращення життєвих, освітніх та культурних умов
життя ПТНЗ;
- звітність перед ОРУС ПТНЗ про проведені заходи протягом року.
3.1.3. Комітети ОРУС ПТНЗ
1. Виконавчим
органом ОРУС ПТНЗ є Комітети, склад яких обирає та
затверджує форум ОРУС ПТНЗ, терміном на один рік.
2. Діяльність Комітетів забезпечує Президент ОРУС, який обирається форумом
лідерів ОРУС ПТНЗ.
3. Відповідно до виконання рішень основного змісту роботи ОРУС створено
комітети:
Навчальний комітет – здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів
свідомого ставлення до навчання; організовує консультаційні пункти; сприяє
проведенню обласних олімпіад, конкурсів; забезпечує облік і контроль за рівнем
успішності та відвідувань занять, виявлення причин пропусків; бере участь у роботі
стипендіальної комісії.
Житлово-побутовий комітет – слідкує за поліпшенням умов проживання учнів у
гуртожитках області; пропонує різноманітні конкурси, акції з озеленення гуртожитків та
навчальних корпусів; вносить пропозиції із збереження майна гуртожитків, проведення
трудових десантів, роботу ремонтних бригад, рейди-перевірки із збереження меблів,
підручників та іншого інвентарю.
Культурно-масовий комітет – пропонує підготовку обласних конкурсів, вечорів,
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зустрічей, колективних творчих справ, дозвілля, заходів до знаменних дат тощо.
Комітет спортивно-масової роботи та формування здорового способу життя організовує підготовку і проведення турнірів, товариських зустрічей із футболу,
спортивні ігри, свята, впроваджує антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну
програму; організовує спортивно-оздоровчі заходи серед учнівської молоді ПТНЗ.
Комітет правового виховання та правопорядку учнів – розглядає випадки порушень
дисципліни, розв’язує конфліктні ситуації; розглядає питання захисту гідності учня,
контролює пропускний режим; проводить індивідуальну роботу з учнями, схильними до
девіантної поведінки; оформляє стенди на правову тематику.
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