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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
у КЗСОР «Глухівський фаховий медичний коледж»
І. Загальні положення
1. Студентське самоврядування КЗСОР «Глухівський фаховий медичний
коледж» - це невід'ємна частина громадського самоврядування коледжу.
1.2. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів
вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а
також брати участь в управлінні коледжем.
1.3. Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів медичного коледжу.
Усі студенти, які навчаються у КЗСОР «Глухівський фаховий медичний
коледж» , мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі,
дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
1.4. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів
студентів та їх участь в управлінні медколеджем. Студентське
самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи
студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного
голосування студентів.
1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про фахову
передвищу освіту» та іншими Законами України, Декларацією прав людини,
Конвенцією прав дитини, указами Президента України, нормативноправовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров'я України, Сумської обласної ради, статутом КЗСОР «Глухівський
фаховий
медичний
коледж» та Положенням про студентське
самоврядування КЗСОР «Глухівський фаховий медичний коледж».
1.6. Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників
освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна
коледжу).
1.7. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх
компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження,
схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління коледжу.

1.8. Директор коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів
студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку,
забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить
місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається
відповідна угода.
1.9. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених
ними кошторисів.
1.10. Органи студентського самоврядування публічно звітують про
використання коштів та виконання кошторисів не менше одного разу на рік.
II. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності;
3) рівності прав студентів коледжу на участь у студентському самоврядуванні;
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
5) академічної доброчесності.
III. Структура і організація роботи органів студентського
самоврядування
3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи,
відділення, гуртожитку, медичного коледжу
3.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори
(конференція) студентів, які:
1) затверджують положення про студентське самоврядування медичного
коледжу;
2) обирають президента коледжу та членів Студентської ради самоврядування,
дають оцінку їхній діяльності;
3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на
конкурсних засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення
поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання
бюджету органів студентського самоврядування;
6) формують студентські виборчі комісії з числа студентів коледжу для
організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування;
7) обирають представників студентів коледжу до Студентської ради
самоврядування та Педагогічної ради коледжу стипендіальної комісії;

8) заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів
студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;
9) здійснюють інші повноваження, передбачені Законом «Про фахову
передвищу освіту» та положенням про студентське самоврядування коледжу.
3.3. Виконавчим органом студентського самоврядування є Студентська Рада,
яка обирається Конференцією студентів терміном на один рік.
3.4. Старостат та Рада гуртожитку коледжу обираються на загальних зборах
студентів цих підрозділів.
3.5. Головною структурною одиницею студентського самоврядування
коледжу є академічна група, яка має свій орган управління, що складається із
старости як голови органу управління та відповідального за навчальну роботу,
відповідальних за наукову, інформаційно-правову, спортивно-оздоровчу,
культурно-масову, побутову, волонтерську та суспільно-корисну працю.
3.6. Академічна група делегує своїх представників на збори студентів
ІУ. Права органів студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні медичного коледжу у порядку, встановленому
Законом «Про фахову передвищу освіту» та Статутом КЗСОР «Глухівський
фаховий медичний коледж»;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього
процесу, науково-пошукової роботи, призначення стипендій, організації
дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та
інші заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються в коледжі;
6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих
органів;
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов
проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі
та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази медколеджу, у тому
числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
12) мають право оголошувати акції протесту;
13) виконують інші функції, передбачені Законом «Про фахову передвищу
освіту» та положенням про студентське самоврядування коледжу.
14) За погодженням з органом студентського самоврядування КЗСОР
«Глухівський фаховий медичний коледж» приймаються рішення про:

1) відрахування студентів коледжу та їх поновлення на навчання (крім випадків,
передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 Закону «Про фахову
передвищу освіту», а саме - а саме завершення навчання за відповідною
освітньо-професійною програмою; 2) власне бажання; 3) переведення до іншого
закладу фахової передвищої освіти або до закладу професійної (професійнотехнічної) освіти, загальної середньої освіти (для здобувачів фахової
передвищої освіти, які зараховані на основі базової середньої освіти, протягом
першого і другого років навчання);
2) переведення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, з
одного джерела фінансування на інше;
3) поселення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, до
гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;
4) діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у
коледжі;
5) затвердження положення про організацію освітнього процесу.
V. Обов'язки органів студентського самоврядування:
- чітко дотримуватись цього Положення;
- виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що
спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.
VІ. Ліквідація та реорганізація
6.1. У випадку невиконання обов'язків, які висвітлені у «Положенні про
студентське самоврядування у КЗСОР «Глухівський фаховий медичний
коледж», органи студентського самоврядування реорганізовуються та
оновлюються.
6.2. У випадку невиконання Президентом училища своїх повноважень він
переобирається членами студентського самоврядування.

