- дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництво учнівськими
об'єднаннями за інтересами діячів науки, культури членів творчих спілок, працівників
підприємств, установ, організацій;
- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників
ліцею;
- приймає рішення стосовно подання педагоічної ради про нагородження учнів і
випускників ліцею за успіхи у навчанні;
- у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядають пропозиції педагогічної
ради про виключення із ліцею за наявності підстав;
- порушує клопотання перед директором про його подальше навчання у відповідному
класі;
- разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і
громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;
- разом із засновником або уповноваженим ним органом, громадськими організаціями,
директором ліцею створює умови для педагогічної освіти батьків;
- розглядає пропозиції, скарги,зауваження учасників освітнього процесу відповідних
структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи ліцею і приймає
відповідні рішення;
- організовує громадський контроль за харчуванням, медичним обслуговуванням учнів;
- контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання
бюджетних коштів ліцею для розв’язання перспективних проблем удосконалення його
діяльності;
- розподіляє кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу);
- погоджує умови оренди приміщень, споруд, обладнання, створення малих
підприємств ліцею та кооперативів;
- визначає структуру системи громадського самоврядування ліцею.
2.4. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:
- законності і гласності;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства.

ІІІ. Структура Ради та організація її діяльності
3.1. Раду та голову Ради обирає конференція ліцею.
3.2. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів,
батьків і громадськості.
3.3. Рада ліцею складається з непарного числа (не більше 15) осіб.
3.4. Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань
визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
3.5. Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не може бути
директор та його заступники.
3.6. Засідання Ради може скликатися її головою, або з ініціативи директора, а також
членами Ради.
3.7. Рада ліцею працює шляхом скликання відкритих та закритих засідань. Рішення про
вид засідання приймає голова Ради.
3.8. Засідання Ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3
членів.
3.9. Кожен член Ради має один голос. Всі її члени мають рівні права на участь у
обговоренні питань і прийнятті рішень.
3.10. На відкритих засіданнях мають право бути присутні всі бажаючі. Про проведення
відкритого засідання та його порядок денний повідомляється оголошенням не пізніше, як за
5 днів до дати засідання.

3.11. На закритому засіданні Ради мають право бути присутні також представники
адміністрації ліцею, інші особи – з дозволу голови Ради.

ІV. Діловодство ради ліцею
4.1. На засіданні ради ліцею секретар веде протокол. У протоколі записуються її номер,
дата засідання, кількість присутніх, порядок денний засідання, короткий виклад виступів,
пропозицій і зауважень членів ради та запрошених осіб, ухвалене рішення. До протоколу
додаються матеріали з обговорюваного питання.
4.2. Протоколи ради ліцею підписуються її головою та секретарем.
4.3. Книга протоколів ради ліцею нумерується посторінково, прошнуровується,
скріплюється підписом директора й печаткою ліцею.
4.4. Книга протоколів ради зберігається у справах ліцею протягом десяти років.

