Студентське самоврядування це діяльність, за допомогою якої
максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються
моральні якості, підвищується роль студентських колективів по залученню молоді в
процес управління справами навчального закладу
Основні напрямки діяльності:
- розвиток молодіжних, студентських ініціатив у різних сферах життя
коледжу;
- стимулювання творчості студентів;
- формування традицій коледжу;
- рішення соціальних потреб студентського життя;
- виховання почуття гордості за звання студента Запорізького
- металургійного коледжу Запорізької державної інженерної академії.
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Студентське самоврядування - це самостійна діяльність студентів по
реалізації молодіжних ініціатив в Запорізькому металургійному коледжу
Запорізької державної інженерної академії ( надалі - ЗМК ЗДІА) через органи
студентського самоврядування.
Органи студентського самоврядування ЗМК ЗДІА - це добровільні
неприбуткові молодіжні організації, які об'єднують учнів у коледжі, з метою
здійснення, у відповідності з чинним законодавством, освітньої, культурної
діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, творчих та
інших спільних інтересів, участь студентів у суспільному житті коледжу.
1.2

У своїй діяльності студентське самоврядування керується Конституцією
України, законом України « Про освіту», Положенням про студентське
самоврядування Запорізького металургійного коледжу Запорізької державної
інженерної академії.
1.3

Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення
навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів
зростання соціальної активності в студентському середовищі, ініціативності та
відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку
особистості студентів, придбання ними якостей і навичок лідера, організатора,
керівника.
1.4

Взаємодія студентського самоврядування з керуючими органами ЗМК
ЗДІА ґрунтується на. принципах поваги і партнерства.
1.5

Студентське самоврядування реалізується через Студентську раду, Раду
організаторів на рівні відділень та коледжу.
1.6

На виборчу посаду студентського самоврядування може бути обраний
студент, що навчається в ЗМК ЗДІА.
1.7

2. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В ЗМК ЗДІА
Основною метою розвитку студентського самоврядування є забезпечення
особистісного зростання майбутнього професіонала, як утвореної, цілісної особи,
що володіє високою професійною компетентністю, здатної творчо здійснювати своє
людське і соціальне призначення.
2.1

Розвиток студентського самоврядування Запорізького металургійного
коледжу Запорізької державної інженерної академії спрямованій на :
2.2

- створення необхідних умов, сприяючих активному залученню студентської

молоді в різні сфери життєдіяльності коледжу та підвищення її соціальної
активності через сприяння адміністрації і виховних структур коледжу;
- посилення ролі студентських колективів і об'єднань у гуманістичному

виховання студентів, виховання в дусі толерантності, затвердження
демократичного способу життя, взаємної вимогливості, почуття соціальної
справедливості, здорового морально морально-психологічного клімату, зміцнення
моральних основ молодої студентської сім'ї, затвердження на основі широкої
гласності моральних принципів, нетерпимості до антигромадських проявів у побуті;
- участь у розробці, прийнятті та реалізації нормативно-правової основи різних

сторін життєдіяльності студентської молоді;
- надання допомоги студенту в розвитку творчого потенціалу, нахилів,

здібностей, у життєвому самовизначення, самореалізації в родині, коледжі,
навколишньому середовищі, майбутньої професії.
2.3

Принципи розвитку студентського самоврядування:

- різноманітність форм студентського самоврядування ЗМК ЗДІА;
- взаємодія

органів студентського самоврядування різних форм з
адміністрацією, у поєднанні з чітким розмежуванням функцій органів
студентського самоврядування. Кожен орган самоврядування вирішує свої

специфічні завдання, в той час є загальні питання, коли доцільна і необхідна
взаємодія, об'єднання та координація зусиль, які не повинні впливати на
самостійність органів студентського самоврядування;
- функціонування органів студентського самоврядування на основі залучення

студентів коледжу до вирішення питань життя і діяльності на основі вільного і
відкритого волевиявлення;
- інтеграція поза аудиторної виховної роботи, навчального процесу і. науково-

дослідницької діяльності;
- виборність, відкритість, прозорість, системність, колегіальність.
2.4

Основним завданням розвитку студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації

навчального процесу;
- сприяння навчальної, наукової та творчої діяльності студентів;
- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку

студентів;
- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів та м о л

оді ж н их орган іза цій;
- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики,

залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
- координація діяльності студентського профкому;
- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвята в студенти,

випускних вечорів, тощо;
- організація

належного побуту, відпочинку та дозвілля студентів
гуртожитках та сприяння дотримання студентами правил внутрішнього порядку;

у

- участь в роботі з організації змагань на зразкові кімнати та поверхи

гуртожитку;
- сприяння залученню студентської молоді до активної участі в політичному,

економічному і соціальному житті коледжу;
- проведення незалежних соціологічних опитувань з питань, значимих для

студентської молоді;
- співпраця з державними органами, органами місцевого самоврядування,

громадськими об'єднаннями і укладання з ними угод;
- сприяння працевлаштуванню випускників;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

-пропаганда здорового способу життя, запобігання студентами правопорушень,
вживання ними алкоголю, наркотиків, куріння й інше.
3. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ
3.1 Суб'єктами студентського самоврядування виступають студентські
колективи ( спільноти, об'єднання), створені в групі, у відділеннях, в коледжі.
3.2 Вищим органом студентського самоврядування ЗМК ЗДІА є Студентська
рада коледжу, яка має право приймати до свого розгляду питання організації і
розвитку студентського самоврядування. Керівним органом від форуму до форуму є
Студентський актив коледжу.
3.3 Студентська рада скликається не рідше двох разів на рік. Кожна студентська

група коледжу направляє своїх делегатів і старост на форум. Студентський форум
вважається правомірним, якщо на його засіданні присутні не менше половини від
загальної кількості делегатів і старост. Дата скликання і пропонований порядок
денний повідомляється не менш ніж за 10 днів до його проведення. Дату
проведення Студентської ради визначає Студентський актив.
3.4 Студентська

рада Запорізького
державної інженерної академії:

металургійного

коледжа

Запорізької

- заслуховує звіти Керівника студентського самоврядування ЗМК з реалізації

мети та завдань діяльності студентського самоврядування;
- затверджує Положення про студентське самоврядування в Запорізькому

металургійному коледжі, а також зміни і доповнення до нього;
- визначає основні напрямки діяльності Студентського активу.
3.4.1 Студентська рада має право приймати рішення з усіх питань діяльності

студентського самоврядування.
3.4.2 Всі

рішення Студентської ради протоколюються, оформлюються
рішенням ради, яку підписує голова студентського самоврядування, і доводяться до
відома студентів.
3.4.3 Позачергову

Студентську раду Студентський актив зобов'язаний
призначити не пізніше ніж за 10 календарних днів з моменту подання вимоги і
вказати день і час її проведення.
Студентська рада студентів в Запорізькому металургійному коледжі
Запорізької державної інженерної академії представляє інтереси всіх студентів ЗМК
і поза цієї освітньої установи на різних рівнях: міському, обласному та
регіональному.
3.5

3.6

Основні функції та напрям діяльності Студентської ради:

- координація діяльності Рад організаторів напрямків;
- підвищення у студентів престижу освіти;
- здійснення правової і соціальної підтримки студентів ЗМК ЗДІА;
- здійснення координації студентських ініціатив і рухів у коледжі,
- прогнозування і проектування основних напрямків у студентському житті

коледжу;
- проведення

постійного моніторингу
студентського життя в коледжі;

стану

і

розвитку

різних

сфер

- підбір і навчання лідерів і а організаторів студентського самоврядування та

громадських об'єднань студентів коледжу;
- розгляд і затвердження кандидатур активних студентів на заохочення, клопоче

перед адміністрацією коледжу про нагородження даних студентів; забезпечення
виконання правил внутрішнього розпорядку коледжу.
3.7.

Склад Студентської ради:

- Голова студентського самоврядування;
- представники Студентської ради;
- старости груп;
- делегати груп;
- інші особи, на підставі мотивованого рішення Студентської ради.

Разом зі Студентською радою самоврядування здійснюється через
Студентський актив.
3.8.

3.8.1. Основними завданнями напрямками діяльності Студентського активу
- орієнтування студентів на здобуття якісної освіти;
- розвиток і стимулювання студентських ініціатив у різних сферах життя;
- формування традицій студентського життя;
- стимулювання творчої діяльності студентів;
- вирішення соціальних питань студентського життя;
- розгляд і затвердження кандидатур активних студентів на заохочення,

клопоче перед адміністрацією коледжу про нагородження даних студентів;
- розвиток співробітництва в різних сферах діяльності зі студентами інших

освітніх установ;
- проведення конкурсів, традиційних коледжних свят та інших заходів;

інша діяльність, що не суперечить Положенню.
3.8.2. До складу Студентського активу входять:
-

навчально-організаційний сектор;

-

сектор по роботі з проживаючими в гуртожитку;

-

культурно-масовий сектор:

-

сектор науково-творчої роботи;

-

сектор цивільно-патріотичного виховання;

-

сектор спортивної роботи;

-

сектор зв'язків з громадськістю.

3.8.3. Студентський актив очолює Голова студентського самоврядування.
3.8.4. У разі рівності голосів Студентського активу, вирішальним є голос

Голови студентськог о самоврядування.
4. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
4.1 Голова студентського самоврядування:
- організовує роботу Студентського активу, підготовку та проведення її
засідань;
- координує роботу Рад організаторів напрямків;
- представляє інтереси Студентського активу у відносинах з адміністрацією

коледжу, органами державної влади та місцевого самоврядування;
- делегує частину своїх повноважень членам Студентського активу;
- організовує «Школи самоврядування»;
- контролює виконання рішень Студентського активу;
- призначає відповідальних за різні напрямки студентської діяльності в

коледжі;
- звітує про свою діяльність на Студентській раді;
- видає розпорядження в межах своєї компетенції.

