
Угода про співпрацю 

  

Адміністрація ДПТНЗ 
«Рокитнянський професійний 
ліцей» 

та 
Рада учнівського самоврядування  
ДПТНЗ « Рокитнянський професійний ліцей » 

(далі сторони),- 

враховуючи необхідність формування активної громадської позиції в 

учнівської молоді, пошуку шляхів вирішення проблем, що виникають у їх 

житті та діяльності, та з метою забезпечення узгодження і координації 

спільних дій, що передбачає ефективну діяльність органів учнівського 

самоврядування. 

Сторони уклали угоду про наступне: 

1. Сторони, укладаючи цю угоду заявляють, що тільки об'єднання  

спільних зусиль найповніше сприятиме становленню і розвитку  

громадської активності учнівської молоді ліцею. 

        2. Сторони визначають основними засадами співпраці: 

                         

 демократизм; 

 добровільність;  

 відкритість;  

 взаємну інформованість;  

 взаємне     представництво     при     проведенні     

управлінських, організаційних, контрольних заходів на всіх 

рівнях;       

 толерантність;  

 наступність.  

3. Сторони визначають одне одного як рівноправних партнерів в 

організації навчально - виховного процесу, позаурочного дозвілля 

та громадського життя, захисту прав та інтересів як педагогічних  

працівників, так і учнів. 

4. Сторони взаємно зобов 'язуються: 

 поважати один одного і неухильно дотримуватись прав, своб од 

і обов'язків громадян України, які гарантовані Конституцією 

України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про професійно — технічну освіту», 

іншими чинними нормативними актами держави; 

 сприяти створенню належних умов для здобуття якісної освіти 

кожним учнем ліцею; 



 забезпечити    активну    участь    сторін    у    підготовці    та    

прийнятті перспективних програм розвитку ліцею шляхом проведення 

дискусій, «круглих столів», конференцій;  

  приймати будь - які рішення, що   стосуються діяльності сторін, 

тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;  

 систематично   інформувати   один   одного   про   свою  діяльність  

та  її результати;  

 забезпечувати дотримання правил та вимог щодо організації 

навчально - виховного процесу; 

 сприяти створенню в ліцеї безпечних умов життєдіяльності;  

 виявляти та засуджувати всі прояви приниження гідності утиску 

учасників навчально - виховного процесу;  

 вимагати вирішення конфліктів в межах прав і свобод людини 

відповідно до чинного законодавства України; 

 сприяти   встановленню   в   ліцеї   доброзичливих   міжособистісних 

стосунків та здорового морально - психологічного клімату; 

 виступати ініціаторами різних форм співпраці педпрацівників та учнів.  

5. У своїй діяльності: 

5 .1. Адміністрація ДПТНЗ « Рокитнянський професійний ліцей » 

зобов'яжеться: 

      підтримувати діяльність Ради учнівського самоврядування ліцею;  

      надавати    необхідну    методичну    допомогу    лідерам    

учнівського самоврядування   у   підготовці   та   проведенні   

загальноліцейних заходів: вечорів, конкурсів, акцій, тощо;  

     вирішувати    питання    щодо   надання    фінансової   допомоги   

для проведення загальноліцейних заходів;  

     забезпечувати      координування      діяльності      ради      

учнівського самоврядування та педагогічного колективу. 

5.2.     Рада    учнівського     самоврядування    ДПТНЗ    

  « Рокитнянський професійний ліцей » зобов 'язується: 

 відповідально виконувати обов'язки, делеговані раді     

педагогічним та учнівським колективом; 

     активно залучати учнів до участі в загальноліцейних заходах, 

ініційованих як адміністрацією ліцею, так і органами учнівського 

самоврядування; 

    спільно з педагогами проводити просвітницьку роботу з питань 

правознавства, толерантності, громадянського, морального 

превентивного, екологічного та економічного виховання молоді; 

 спільно з психологом залучати учнів схильних до правопорушень, 

 дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей — 

 інвалідів; 

 інформувати  адміністрацію ліцею  про плани  або  ідеї щодо 

організації та проведення загально ліцейних заходів, акцій, тощо. 



  6. Для реалізації цієї угоди сторони домовилися: 
 проводити зустрічі сторін з метою визначення стратегічних 

цілей та завдань, зазначених у цій угоді; 
 щорічно складати план спільних дій; 
 організовувати проведення спільних заходів і акцій, спрямованих 

на доброчинність та благодійність;  
 збереження довкілля та формування екологічної культури; 
  формування здорового способу життя та попередження 

правопорушень і злочинності. 
7. Зміни і доповнення до угоди можуть бути внесені за згодою 

сторін. 
8. Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами та  
        не обмежується терміном дії. 
9. Угоду укладено в двох оригінальних примірниках, що 
       мають однакову силу, по одному для кожної із сторін. 

 
 

Підписи сторін: 
 

Адміністрація                                                               Рада учнівського 
ДПТНЗ „Рокитнянський                                            самоврядування 
професійний ліцей” 
Директор ліцею                                                            Голова ради 
_________  Володимир ПУСТОВІТ                     _______Галина АНТОШКІНА  

 


