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Учнівське самоврядування– це добровільне об'єднання учнів, яке самостійно та під свою
відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів учнів.
Учнівське самоврядування багатогранне. Воно охоплює різні сфери діяльності, сприяє
зростанню соціальної активності, ініціативи, розвиває організаторські, управлінські та
інші здібності, які необхідні в подальшій роботі та соціальній діяльності особистості.
Самоврядування – самостійна громадська діяльність учнів з реалізації функцій
управління вищим навчальним закладом, що визначається адміністрацією навчального
закладу і здійснюється молоддю, дозволяє залучати її енергію на вдосконалення
навчального процесу і разом з тим уникати суб'єктивізму при прийнятті рішень у
керівництва.
Учні через самоуправління реалізують свої права, насамперед у сфері діяльності самих
учнів: навчання, підвищення його якості і самоосвіти, науково-дослідній і культурно
освітній роботі, організації вільного часу, дозвілля, суспільно корисної праці,
самоврядуванні в студентській академічній групі, утвердженні в студентському
середовищі здорового духовного і культурного способу життя та ін.
В Україні діють національні та місцеві об'єднання органів студентського самоврядування,
наприклад:
• Українська асоціація студентського самоврядування;
• Кременчуцька міська студентська рада
Основними завданнями органів учнівського самоврядування є:
• забезпечення і захист прав та інтересів учнів, зокрема стосовно організації
навчального процесу;
• забезпечення виконання учнями своїх обов'язків;
• сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності учнів;
• сприяння працевлаштуванню випускників;
• сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку учнів;
• сприяння діяльності учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
• організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і
молодіжними організаціями.
Керівництво та організація роботи секторів здійснюється головою учнівського
самоврядування та його заступником.
Структура самоврядування полягає у розділенні його на певні підрозділи (сектори) за
різним спрямуванням:
 ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕКТОР;
 УЧБОВИЙ СЕКТОР;
 КУЛЬТУРНО-МАССОВИЙ СЕКТОР;
 СПОРТИВНИЙ СЕКТОР;
 СЕКТОР ЗОВНІШНІХ ЗВ'ЯЗКІВ.
Регулярно проводяться збори членів учнівського самоврядування училища, на яких
розглядаються нагальні питання та планується робота на майбутнє.
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Для ведення протоколів цих зборів та роботи з іншою документацією (наказами, листами
тощо) існує посада секретаря самоврядування.
Ти можеш стати частинкою великої та креативної сім'ї учнівського самоврядування в
нашому училищі!
Приєднуйся!
Учнівське самоврядування– це саме те, що тобі потрібно!

Ми чекаємо на тебе у кабінеті профспілки (2корпус, 2 поверх).
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