СТАТУТ
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ДУБЛЕР»
Одним із принципів виховання молоді у місті Золотоноша є поєднання
педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів. Міське
дитячо-юнацьке об’єднання «Дублер» створено з метою формування та
розвитку соціально активної особистості з почуттям національної свідомості,
вирішення спільних проблем, надання допомоги іншим, а також потребою
учнів у визнанні, лідерстві, бажанні брати участь у суспільному житті міста.
Дитячо-юнацьке об’єднання «Дублер» спрямовує свою діяльність на розвиток
власного «Я» кожного учня, розкриття та розвиток його здібностей, прагне
допомогти кожній дитині знайти себе в колективі, самовизначитися.
Завдання: виявлення індивідуальних особливостей учнів, розвиток
творчих здібностей, вільне і відповідне самовираження.
Пріоритетним напрямком діяльності дитячо-юнацького об’єднання
«Дублер» є розвиток учнівського самоврядування.
Основним призначенням самоврядування є виховання в учнів свідомої
громадянської позиції, їх підготовка до активної участі у демократичному
управлінні суспільством.
Участь членів дитячо-юнацького об’єднання «Дублер» у прийнятті
рішень разом з дорослими, формування поваги до різних поглядів, оцінка
альтернатив і наслідків сприяє процесу демократизації відносин
Самоврядування сприяє формуванню в учнів почуття господаря міста та
громади, організаторських навичок, вмінню співпрацювати на принципах
рівноправності, гласності.
1. Загальні положення
1.1. Учнівське самоврядуванні регламентує свою діяльність на підставі
нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про
права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадянські організації".
1.2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з
різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і
незалежності; співпрацює з органами місцевого самоврядування, батьками і
педагогами.
1.3. Організація має свою назву, емблему, може мати власну атрибутику,
зразки якої затверджуються Правлінням.
2.Мета та завдання організації самоврядування
2.1. Різносторонній розвиток, самовдосконалення, самореалізація на благо
собі, своїм ровесникам, громаді, своїй родині, малій батьківщині, народові
України.

2.2. Створення сприятливих умов для ефективної громадської діяльності,
виховання активної життєвої позиції та лідерських якостей учнів.
2.3. Формування з учнівської молоді активних громадян країни.
2.4. Створення умов для реалізації гімназистами своїх інтересів та потреб.
2.5. Розвиток взаємодії з різноманітними молодіжними та громадськими
об'єднаннями та організаціями міста.
3.Організація ставить собі завдання
3.1. Розв'язання загальних проблем міста.
3.2. Набуття учнями соціального та громадського досвіду, виконання у
школярів соціальної та громадської відповідальності, надання можливостей для
особистого, соціального та творчого росту старшокласників.
3.3. Об'єднання та реалізація ідей та інтересів школярів у роботі різних
сфер діяльності.
3.4. Залучення школярів до активної участі у волонтерській діяльності.
3.5. Формування загальної культури, організація змістовного дозвілля
школярів.
3.6. Об'єднання учнівської молоді та підвищення її ролі у суспільстві,
посилення ролі старшокласників у вирішенні питань шкільного життя,
створення умов для духовного зростання особистості та пошуку свого місця у
житті.
4. Діяльність організації учнівського самоврядування базується на наступних
основних принципах:
4.1.Толерантність.
4.2.Самоорганізація.
4.3.Демократичне обговорення рішень, які приймаються.
4.4. Повага до інтересів, достоїнства та думки кожного члена учнівського
самоврядування.
4.5.Свобода дискусії, галантність роботи самоврядування.
4.6. Повага до думок меншості.
5.Члени учнівського самоврядування, їх права та обов'язки:
5.1. Членство в організації може бути припинено: внаслідок закінчення
навчальних закладів, особистої письмової заяви до організації, виключення зі
шкільної організації за дії, несумісні з даним Статутом.
5.2.
Всі
члени
організації
мають
рівні
права:
- обирати та бути обраними до керівних органів учнівського самоврядування;
- брати участь у всіх заходах, що проводяться організацією;
- вносити свої пропозиції та відкрито висловлювати свої думки стосовно
проблем, що вирішуються.
5.3. Всі члени учнівського самоврядування мають обов'язки:
- дотримуватися дисципліни, виявляти ініціативу, сумлінно виконувати
доручення;
- впроваджувати в життя рішення керівних органів учнівського
самоврядування, які прийняті на підставі загальної згоди.

6. Основні напрямки діяльності органів міського учнівського самоврядування:
6.1. Сектор «Освіта» веде контроль за якістю знань з предметів, здійснює
моніторинг навчальних досягнень по школах, участі старшокласників в
олімпіадах, МАН, творчих конкурсах та фестивалях.
6.2. Сектор "Дозвілля" займається організацією змістовного дозвілля
учнів через колективну творчу діяльність старшокласників, відзначення
традиційних та народних свят.
6.3. Сектор "Чистота і порядок" слідкує за збереженням громадського та
власного майна, прибиранням шкільних територій, проводить перевірку
зовнішнього вигляду школярів.
6.4. Сектор "Юнпрес" організовує співпрацю з редакцією газети
«Златокрай».
6.5. Сектор "Милосердя" організовує волонтерський рух у місті.

ПРИНЦИПИ
УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення.
2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відберемо золоті.
3. Ідею іншого критикувати не маєш права, покритикуєш –не буде ідей.
4. Думку викладай розважливо, якщо потрібно – повтори.
5. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно.
6. Чітко втямиш – краще зробиш.
7. Погодився легко – не означає сприйняв глибоко.
8. Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів і не смій задаватися.
9. Довіру треба розуміти так: все перевіряється ділом, турботою і дружбою.
10. Перш ніж прийняти рішення, навчись бездоганно його виконувати.
11. Усяке діло величає результат. Не соромно помилятись. Соромно не вміти і
не бажати виправлятись.
12. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.
13. Твори, фантазуй сміливіше – шукай шляхи виконання рішень.
14. Не відкладай на завтра вирішення того питання, яке необхідно і можна
вирішити сьогодні.
15. Прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй!

ЧЕРЕЗ САМОВРЯДУВАННЯ ВИРІШУЮТЬСЯ ЗАДАЧІ:
•

розвиток, об'єднання і координація учнівської громади;

•

життєве самоврядування;- формування культури ділових відносин;

•

навичок ведення ділової документації;

•

уміння вирішувати проблеми;

•

саморозкриття та самореалізація особистості;

•

принцип рівноправності в спільній діяльності;

•

суспільно значущі мотиви участі в управлінській діяльності;

•

уміння

планувати

трудову

діяльність,

раціонально

використовувати

робочий час і місце, вести облік результатів праці;
•

підвищення вимогливості до себе і товаришів;

•

адаптація випускників до життєвих умов, що безперервно змінюються;

•

розкриття школярів як мислителів, здатних прогнозувати своє життя;

•

формування готовності брати участь в різних соціальних проектах.

