Статут
молодіжної організації
„Ліцейська Республіка”
Запорізького багатопрофільного ліцею №99
1. Загальні положення.
1.1 Молодіжна ліцейська організація є добровільною молодіжною
громадською оргнізацією.
1.2 Назва оргнізації: „Ліцейська Республіка”.
1.3 У своїй діяльності Організація керується Конституцією України,
Конвенцією про права дитини, Статутом молодіжної організаціі Хортицького
району „МаХ-юніт” та цим Статутом.
1.4 Оснсвною метою діяльності Республіки є захист прав та інтересів своїх
членів, об’єднання зусиль для добрих та корисних справ.
2. Мета, завдання та основні напрямки діяльності.
2.1 Метою шкільного самоврядування у багатопрофільному ліцею є:
- Залучення особистості до загальнолюдських цінностей, засвоєння
особистістю соціальних норм через участь у громадському житті школи.
- Створення умов для самовираження, самоствердження і реалізації кожної
особистості через надання широкого вибору напрямків і видів діяльності.
- Розвиток творчості, ініціативи, формування активної перетворюючої
громадської позиції школярів.
- Створення умов для розвитку відносин піклування один про одного, про
школу, про молодших, взаємоповага дітей і дорослих.
- Ознайомлення з історією, славними традиціями України, об’єднання зусиль
для добрих і корисних справ.
- Виховання бережливості – в усьому, поваги й любові до своєї родини,
виховання громадянина України – носія національних цінностей та
загальнолюдських надбань.
2.2 Оновні завдання :
- Об’єднання дітей з метою проведення заходів, спрямованих на добрі й
корисні справи.
- Виховання у дітей любові до Батьківщини через любов до малої
батьківщини.
- Виховання у дітей віри в себе, в свої сили.
- Виховання дітей в дусі поваги до старших, піклування про молодших.
- Прагнення жити в мирі й дружбі з дітьми інших народів.
- Дбайливе ставлення до природи.
- Знайомство з історичним минулим України, традиціями свого народу.
- Прищеплення любові до праці.

2.3 Основні принципи діяльності:
- Принцип самостійності – всі питання, що пов’язані з діяльністю Республіки,
вирішуються лише її членами.
- Принцип відповідальності – члени Республіки несуть відповідальність
перед всією організацією, організація несе відповідальність перед своїми
членами.
- Принцип рівноправ’я і співробітницьтва – об’єднання на рівних правах з
іншими організаціями („МаХ-юніт”) відстоює інтереси своїх членів у всіх
виборних органах, має пряме представницьтво у них.
- Принцип гласності – всі рішення об’єднання доводяться до відома учнів
через сектори інформації.
- Принцип колективності – любе рішення у Об’єднанні приймається лише
після колективного обговорення з урахуванням найрізноманітніших думок.
2.4 Основні напрямки діяльності:
- Діяльність комітету „Дозвілля”
- Діяльність комітету „Дитячої дипломатії”
- Діяльність комітету „Інформації”
- Діяльність комітету „Мілосердя”
- Діяльність комітету „Здоров’я”
- Діяльність комітету „Дисципліни, праці та порядку”
- Діяльність комітету „НЛО (Наукове Ліцейське Об’єднання)”
- Діяльність комітету „Краєзнавство”
- Діяльність комітету „Еколенд”
- Діяльність комітету „Правовий”
3. Умови і порядок прийняття в Організацію та вибуття з неї.
3.1 Членами Організації на засадах рівноправності можуть бути учні 5-11
класів багатопрофільної школи-ліцею №99, а також вчителі та робітники
школи віком до 25 років.
3.2 Прийняття в Організацію здійснюється за рішенням Ради ліцеїстів.
3.3 Членство припиняється у разі добровільного виходу.
3.4 За вчинки, не сумісні зі Статутом Республіки, член Організації за
рішенням колективу може бути виключений з його рядів.
4. Права і обов’язки членів Організації.
4.1 Член Організації має право:
- Приймати участь у сборах Організації.
- Обирати та бути обраним до органів управління Організації.
- Бути членом районної молодіжної організації „МаХ-юніт”.
- Обирати та бути обраним до органів управління „МаХ-юніт”.
- Приймти участь во всіх заходах, які проводяться ліцейською та районною
Організаціями.
- Захищати власну позицію під час вирішування будь-якого питання у
власній Організації.
- Вносити пропозиції з метою покращення роботи Організацій.
- Отримувати інформацію щодо діяльності Організацій та органів їх
управління.

- Відстоювати права та інтереси Організацій.
4.2 Члени Організації не мають права:
- Пропускати уроки без поважних причин.
- Ображати, зневажати, принижувати один одного.
- Обманювати вчителів, батьків, товаришів.
- Брати чужі речі без дозволу.
4.3 Члени Організації зобов’язані:
- Виконувати рішення органів ліцейського самоврядування та органів
управління „МаХ-юніт” у межах їх компетенції.
- Приймати активну участь в роботі Організацій та не перешкоджати їх
діяльності, піклуватися про імідж Організацій.
- Дотримуватися здорового спосібу життя.
5. Порядок утворення і діяльності статутних органів організації та їх
повноваження.
5.1 Вищим органом управління Організацією є загальношкільна
Конференція, до складу якої входять члени – представники первинних
організацій. До компетенції Конференції належать:
- Ухвалення рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації Організації.
- Обрання правління Організації (Рада старшокласників – у „Ліцейській
Республіці”, Колегія – у „МаХ-юніт”).
- Затвердження програм й визначення основних напрямків діяльності
Організацій.
- Заслуховування та затвердження звітів про віконання роботи первинними
організаціями, органів ліцейського самоврядування (Ради старшокласників)
та оргнів управління „МаХ-юніт” (Колегії).
5.2 Рішення Конференції приймаються більшістю голосів.
5.3 Конференція збирається не меньш ніж 1 раз на рік.
5.4 Первинні оргнізації складаються на підставі одного класу або паралелі.
Керівники первинної організації обираються колективом учнів шляхом
голосування.
5.5 Головою Організації є Президент Ліцейської Республіки, який
обирається терміном на 1 рік шляхом голосування учнів 5-11 кл. (Порядок
виборів Президента оговорений у „Положенні про вибори Президента
Ліцейської Республіки”).
5.6 Президент ЛіцейськоїРеспубліки має повноваження:
- Керує діяльністю Ліцейської Республіки.
- Створює управління органами ліцейського самоврядування.
- Представляє та захищає інтереси Ліцейської Республіки в Колегії „МаХюніт”.
- Налагоджує та здійснює співпрацю з органами самоврядування інших шкіл
в межах районної організації „МаХ-юніт”, шкіл інших районів міста та
області.
- Приймає участь у організації, підготовці та проведенні заходів і акцій за
ініциативою „МаХ-юніт”.

