ПОЛОЖЕННЯ ПРО МАЛУ РАДУ
Мета роботи
Забезпечити тісний зв'язок учнів у вивченні основ наук з практичною
діяльністю. Сприяти всебічному розвитку особистості, незрячої дитини її
інтелекту. Надання допомоги педколективу в вихованні в учнів високої
моральності, готовності до праці, свідомому виборові професії, розвитку
фізичної досконалості організаторських здібностей. Формування активної
життєвої позиції, сприяти створенню умов для розвитку ініціативи й творчості
у сфері самоуправління. Втілення нових ідей у сфері самоуправління.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МАЛОЇ РАДИ
1. Рада обирається строком на 1 рік.
2. До Малої Ради обирають учні 8-12 класів.
3. Рада НВК обирається із числа учнів 8-12 класів, шляхом
таємного голосування. У голосуванні приймають участь всі учні 812 класів.
4. Засідання Малої Ради очолює голова, на випадок його хвороби
заступник.
5. Робота Малої Ради проводиться центрами, 2 рази на місяць
проводиться засідання Малої Ради.
6. У кінці навчального року проводиться загальні збори учнів
закладу, на яких звітують всі члени Малої Ради та голова.
7. Вищим органом Малої Ради є конференція.
8. Про підсумки роботи та прийняття рішень Мала Рада повідомляє
через радіомережу закладу та на сайті закладу.
9. Мала Рада організовує свою роботу за напрямками, тобто
центрами:
Навчальний центр
Спортивний центр
Радіо-пресцентр
Центр «Дозвілля»
Центр «Пошук»
Шефський центр
Центр дисципліни і порядку
Центр з питань харчування
Господарчо-побутовий центр
Інформаційний центр
10.У роботі Малої Ради можуть брати участь з правом дорадчого
голосу: директор, заступник директора з виховної роботи, педагогорганізатор, завідуючі методичними об’єднаннями вчителів та
вихователів.
11.Члени Малої Ради співпрацюють у своїй роботі з методичними
об’єднаннями вчителів та вихователів та педагогічною радою НВК.
12.За рішенням Малої Ради запрошуються для допомоги в роботі
центрів педагоги-куратори (10 осіб).

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.
Учень закладу зобов’язаний шанувати Герб. Прапор, Гімн та закони
України.
II. ПРАВА УЧНЯ
Учень має право:
1. Брати участь в організації та керівництві навчально-виховним
процесом у закладі.
2. Обирати та бути обраним в органи самоврядування закладу
3. Обирати предмети для поглибленого вивчення, спеціальні курси,
гуртки.
4. Користуватися приміщеннями, обладнанням та навчальною
літературою закладу.
5. Проявляти ініціативу в громадських організаціях, органах
шкільного самоврядування.
6. Відстоювати свої права, честь та гідність.
7. Подавати роботи на конкурси, олімпіади, змагання та інші заходи
всіх рівнів, використовуючи свої знання та вміння.
8. У випадку виникнення конфліктних ситуацій у взаємовідносинах
між учнями, між учителями та учнями, він (учень) має право для
розв'язання конфлікту звертатися до юристів або адміністрації
НВК, відстоювати свої права.
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III. ОБОВ’ЯЗКИ УЧНЯ.
Учень зобов’язаний:
Добросовісно навчатися, повністю використовувати призначений
для навчання час, працювати для збагачення особистих знань,
систематично готуватися до навчальних занять, брати участь у
позакласній роботі та додаткових заходах.
Підтримувати чистоту та порядок в приміщеннях школи.
Берегти майно закладу.
Виконувати вимоги адміністрації та педагогічних працівників
закладу, а також постанови шкільного та класного
самоврядування.
Поводити себе як подобає людині.
Відстоювати честь закладу, його авторитет, підтримувати та
продовжувати традиції закладу.
Дотримуватись правил громадського співіснування, з повагою
відноситися до волі, прав, гідності людини, її переконань.
Турбуватися про здоров’я та безпеку особистого життя та
оточуючих.

IV. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ.
1. У випадку заподіяних матеріальних збитків закладу учень за
рішенням Малої Ради повинен відшкодувати збиток.
2. На території закладу забороняється палити, вживати алкоголь та
наркотичні речовини. (У випадку паління на території закладу на
особу, яка порушила правила внутрішнього розпорядку, накладається
штраф та інші заходи).
3. В разі появи вихованця на території закладу в стані алкогольного
сп’яніння чи наркотичного, його буде покарано виключенням із
закладу.
4. За відмінне навчання, за активну участь у громадському житті
закладу, за участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях та інших
заходах всіх рівнів учень за рішенням Ради закладу може бути
морально та матеріально нагородженим.

