
Статут творчого об’єднання учнів 

Бучанського ліцею №9 «Веселковий млин» 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.  Творче об'єднання ліцеїстів "Веселковий млин" (далі Об'єднання) створене на 

добровільних засадах учнів та педагогів. 

2.   У   своїй   діяльності   Об'єднання   керується   Законом України "Про освіту", 

положенням про дитячі організації,  положеннями Конвенції про права дитини, статутом 

ліцею та цим статутом. 

3. Об'єднання    взаємодіє    з    державними    органами, громадськими 

об'єднаннями, дитячими організаціями, які додержуються демократичних та 

гуманістичних принципів, тісно співпрацює з батьками ліцеїстів. 

4.  Основною метою діяльності Об'єднання є захист прав та інтересів своїх членів, 

об'єднання зусиль для добрих і корисних справ, розвитку здібностей ліцеїстів. 

5.  Об'єднання здійснює свою діяльність в межах ліцею. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ 

Завдання та діяльність Об’єднання спрямовані на: 

- згуртування ліцеїстів та педагогічного колективу, з метою вироблення 

найрізноманітніших форм, методів, програм, направлених на виконання добрих і 

корисних справ, розвиток творчого потенціалу ліцеїстів та їх різноманітних здібностей; 

- виховання віри у себе, в свої сили, любові до своєї родини, до краю, в якому 

народився; 

- пізнання та примноження краси природи; 

- утвердження, збереження та примноження традицій свого народу; 

-  знайомство з історичним минулим України; 

- виховання ліцеїстів в дусі поваги до старших, піклування про молодших, своїх 

рідних, близьких, друзів; 

-  надання шефської допомоги інвалідам та пристарілим; 

-  прагнення жити в мирі та дружбі з дітьми інших народів; 



-  прищеплення любові до праці; 

- забезпечення і захист прав й інтересів учнів відповідно до статуту гімназії; 

- формування почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі кожного у 

вирішенні важливих справ ліцейного життя. 

 

ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ 

Членами Об'єднання є учні ліцею та педагоги, незалежно від національності, 

соціального   походження, відношення до релігії. 

Діяльність у Об'єднанні віком не обмежується. 

Прийом в   Об'єднання   здійснюється   з   10   років   на   загальних зборах. 

Умови та ритуал прийому визначаються  в  первинних організаціях. 

Після   закінчення   закладу   ліцеїст   може залишатися членом Об'єднання. 

За   вчинки,    несумісні    зі    Статутом    і    Програмою Об'єднання, 

рада лідерів має право підняти питання про виключення   члена 

О6’єднання  з  лав Об'єднання ліцею. 

При первинних колективах можуть створюватися клуби-супутники, 

які   об'єднують за власним  бажанням ліцеїстів, батьків, вчителів. 

Член об'єднання має право: 

-  на захист своїх прав та інтересів, честі та гідності особистості; 

- на створення умов для реалізації творчих здібностей, організації навчальної, 

пізнавальної, наукової, дослідницької, творчої діяльності, духовного та інтелектуального 

розвитку; 

- на участь в зборах, засіданнях виборних органів Об'єднання, при обговоренні 

питання про його діяльність; 

- обирати і бути обраним в органи самоврядування; 

- на інформацію про діяльність Об'єднання, відповіді з приводу своїх звернень та 

критичних зауважень; 

- на захист своєї позиції при вирішенні будь-якого питання в своїй організації; 

- входити до складу громадського Об'єднання, діяльність якого не суперечить 

чинному законодавству; 

- вносити пропозиції з метою покращення діяльності Об'єднання; 



- на залучення до діяльності Об'єднання членів своєї родини; 

- на відзначення та заохочення особистої активної та результативної діяльності по 

реалізації завдань Об'єднання. 

Член об'єднання зобов'язаний: 

- дотримуватися статуту об'єднання "Веселковий млин"; 

- брати активну участь в позакласній роботі ліцею; 

- дотримуватися заповідей ліцеїста, знати гімн ліцею та Об’єднання; 

- ділами і вчинками підтверджувати повагу до України, до народу, до гімназії, 

рости самостійним, чесним, людяним, готуватися до дорослого життя і діяльності в ім'я 

своєї родини та своєї держави. 

Обов’язки Президента ліцею: 

-       Планує і веде збори Ради лідерів (або призначає ведучих); 

-       Розподіляє завдання між активом; 

-       Співпрацює з педагогом-організатором та директором гімназії; 

-       Виконує функції зв’язку між учнями й адміністрацією гімназії, вчителями і 

місцевою громадою; 

-       Відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в гімназії. 

-       Є лідером! 

Обов’язки заступника президента гімназії: 

-       Є правою рукою президента; 

-       За відсутності Президента виконує його обов’язки; 

-       Допомагає Президенту виконувати його обов’язки; 

-       Щохвилини готовий перейняти обов’язки президента. 

 


