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\_lbHI положЕння
i .1.вознесенська гiмназiя Nъ 1 Вознесенськоi мiськоi ради Миколаiвськоi областi
:-'. навчальний заклад). створена за рiпrенням ВознесенськоТ MicbKoT РадИ i
- ,. -I1ться у комунальнiй власностi територiальноi громади MicTa Вознесенська
,, .lаТвськоi областi.
1.].Повна назва навчального закладу:Вознесенська гiмназiя Ns 1 ВознесенськоТ
-..:,,,i ра-]и МиколаТвськоi областi, скорочена назва: Вознесенська гiмназiя NЪ1,
1.3. Юридична адреса навчального закладу:
ItrколаТвська область, м. Вознесенськ, вул. Шев,lенка, 2, тел..4-з 1 -90. 4-02-34,
: ]_,

,\

1,-{.Засновнико\,{ навчального

закладу с Територiальна громада

MicTa

- ЗС еНсЬка.

засновник здiйснюе фiнансування навчального закладу, його матерlально-

-;:.{Не забезпечеНня, надаС необхiднi землю. булiвлi з обладнанням iматерiа-,lами,
, :.1iзовуе булiвничтво i ремонт примiщень, ix господарське обслуговування,
,

-]:_\ tsання та

медичне обслуговування дiтей.

1.5.навчацьний заклад пiдзвiтний та пiдконтрольний засновнику

та
_ ]'гя-]коВУеТЬся Управлiнню освiти Вознесенськоi MicbKoi ради МиколаТвськоi областi
- -__ - }'-правлiння освiти).
1.6. Навчальний заклад е юридичною особою, мас саNIостiйний бапанс, рахунки в
: :.j.]\ Щержавного казначейства i печатку i штампи, iдентифiкацiйний код.
i.7.Головною 1{етою навчального закJад}, с забезпе.rення реалiзацii права громадян
:: * . -[rL1},Ття початковоТ загапьноi середньоi освiти.
1.8. Головни},{и завданняN{и навчального закJаду с:
права громадян на доступнiсть безоплатнiсть повноi
забезпечення

-

-

реалiзацii

i

загальноi середньоТ освiти;

вихованнягромалянинаУкраiни;
виховання шанобливого ставлення до родини, trоваги до народних традицiй i
звичаiв, державноi та рiдноТ мови, нацiонатьних цiнностей украiнOького народу та
iнших народiв i нацiй;
- формування i розвиток соцiацьно зрiлоi. творчоТ особистостi з усвiдомлоною
гро\{адянською позицiею, почуттям нацiональноТ самосвiдомостi, особистостi,
пiдготовленоi до професiйного самовизначення,
- виховання в учнiв поваги до КонститушiТ Украiни, державних символiв Украiни,
прав i свободи людини i громадянина, почуття власноi гiдностi, вiдповiдальностi
перед законом за своТ дiТ, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;
- poiurrroK особистостi учнiв, його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду;
- реа;riзацiя права учнiв на вiльне формування полiтичних i свiтоглядних переконань,
- вIlховання свiдомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я iнших громадян як
наtiвlrщоi соцiальноi цiнностi, формування засад здорового способу життя,
зберехtення i змiцнення фiзичного та психiчного здоров'я учнiв;
- .твореНня умоВ для оволОдiннЯ систеN,lоЮ науковиХ знанЬ про природу, людину l

-

-

-

сr,спiльство;
,--l,jезпечення допрофiльноi та профiльноi пiдготовки учнiв за напрямками)
_,,,iреними навчаl1ьним закладом та погодженими Управлiнняпl освiти вiдповiдно
- ; цr,-lрм?тивних докул,tентiв;
::,Jезпечення умов для роботи iз творчими та обдарованими дiтьми;
обраними
вивчення предметiв за напрямками,
j]l,_1езпечення поглибленого
вiдпОВiДНО
освiти
ДО
Управлiнням
:;tsч&lьним закладом та погодженими
--_

.]

D\I

атlIвних док}ментiв.

2

,-

1,9. Навчальний заклад самостiйно приймае
рiшення , в свотй дiяльностi керусться
--;ТiiТr-Цiсю УкраiЪи, ЗаконаМи УкраiнИ "Про освiтУ", "Про загальну середню

ocBiTy'',

_: --,l),1]I законодавчими актами УкраiЪи, постановами

Верховноi ради Украiни, актами
' _::;::ента УкраiЪи, прийнятими вiдповiдно до Конститучii та законiв
УкрiiЪи, Кабiнету
i , ,..,-TpiB УкраiЪи, наказами мон, iнших центраJIьних органiв виконавчоi
влади,
-]ня\{I,t мiсцевИх органiВ виконавчОI владИ та
:
органiв
мiсцевого
самоврядування,
"

.-

-.',+'енняМ Про ЗаГалЬноосвiтнiй наВчалЬний заклаД

,

ЦИМ сТаТУТоМ.

1,10, Навчальний заклад несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством
i
-:],;,3ВоЮ
Зо]

-

безпечнi умови освiтньоiдiяльностi;
_]отриМання ЩерЖавних стандартiв загальноi середньоi освiти;
- -]отримання договiрних зобов'язань з iншими суб'ектами ocBiTHboT. виробничоi,
науковоi дiяльностi, у тому числi зобов'язань за мiжнародними
угодами;
Jотримання фiнансовоiдисциплiни.
1,1 1.У навчzLтьном1, закладi визначена
украiнська мова навчання, впроваджуються
- -::', -lЬТаТиви та спецкурси за погодженняпл iз Puroa навчального закладу.
1.12. Навчальний заклад ма€ право:
проходити в установленому порядку дерх(авну атестацiю;
визначати форми, методи i засоби органiзацiтнавчально-виховного
процесу ;
- визначати варiативну частину робочого навчztJтьного ilлану
;

-

-

- в

-

-

-

установленому гIорядку розробляти i впроваджувати експериментальнi та
iндивiдуальнi робочi навчацьнi п_rlани:
спiльно з вищими навчацьнI,IN{и заклада}{и. науково-методичним
центром, iншими
\,становами освiти проводити науково-дослiдну, експериментальну,
пошукову
роботу, що не суперечить законодавству Украiни;
використовувати рiзнi форми морального пrатерiального заохочення
До ycix
учасникiв навчально-виховного процесу;
отримувати благодiйнi внески (кошти
пrатерiальнi цiнностi
вiд органiв
виконавчоi влади, юридичних i фiзичних осiб спосiб, визначений законодавством;
у
залишати у своему розпорядженнi та використовувати власнi надходження
у
порядку, визначеному законодавствоN,I Украiни;
розвивати власну соцiальну базу;
реалiзовувати ocBiTHi програми та надавати ocBiTHi платнi послуги на договiрнiй
ocHoBi за перелiком ,затвердженим Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни;
розробляти та впровадх{увати за погодженням з Упрu"rri"rrоп1 освiти Концепцii
розвитку навчального закладу;
брати участь у проектах, програмах по удосконаленню навчально-виховного
процесу та матерiально-технiчноi бази навчального закладу.

i

i

)

13.у навчальному закладi можуть створюватися

та функцiонувати
рада
j::1-.--Ьного закладу, батькiвськi комiтети,
KoMiTeT,
ar"дuaоai"пru рuдu ,
учнiвський
,; -]Iчнi об'еднання вчителiв рiзних напрямкiв, творчi групи, динашtiчнi .ру.rr-rощо,
:,,,"_,;Ть яких регулюсться цим статутом та положеннями, якi
розробляс iЪЬr".рд*уa
]. | ., - ,::ство освiти i науки, молодi та спорту
Украiни,
- --l.\'{еДИЧНе ОбСЛУГОВУВаНня учнiв та вiдповiднi 1ълови для його органiзацii
: : 1: -;]-,, l.rТb навчальний заклад та L{ентральна районна лiкарня.
,,-{, Взаемовiдносини навчального закладу з юридичними i
фiзичнипли особами
:'::::::-:Зf ТЬСЯ УГОДаМИ, ЩО УКЛаДеНi MilK НИМи на пiдставi .tинного законодавства.
- ,6, На територiТ навчального закладу заборонясться вживання спиртних напоiв,
:-:]: _ .l1_1II\ речовин, палiння.
_ - -,}- навчацьному закладi заборонясться
утворення i дiяльнiсть органiзацiйних
: ,:, :, -, : по,-тiтrтчних партiй , а також
органiзацiй
i военiзованих фЬрмувань.
релiгiйних
i

-

,

_

a
J

громадськi,
ilplrrtycoBe залучення учнiв до вступу в буль-якi об'еднання громадян,
Taкoxt до
а
,-.о*о-rопiтичнi , релiгiйнi органiзачii i воснiзованi формування,
та полiтичних акцiях
::._]CTi в зазначених Ърганiзацiях, участi в агiтацiйнiй роботi
: ] -я€ТЬся
громадськ1
}- навча,,tьному закладi Mo}ItyTb створюватися учнiвськl та учительськ1
кратни.
у
,.:.lf,цii
дiють вiдповiдно до чинного законодавства
,

,

що

rrерiол на базi навчального закладу може функцiонувати дитячий
.: вiдпочинку з денним перебуванням дiтей, дiяльнiсть якого регламенту€ться
1.18.у лiтнiй

,:iенням, затвердженим Управлiнням освiти,
територiТ обслуговування.
1 .1 9,НавчальниЙ заклад не ма€

поглибленим
1.20.навчальний заклад приймаi рiшення про створення класiв з
забезпечення
, ::aНням предметiв. З урахуванням ocBiTHix запитiв населення , кадрового
навчання в
органiзовуе
- :,lэтерiально-технiчнот i методичноi бази навчальний заклад
- .:___tiil школi за одним або кiлькома профiльниN{и напрямками,
1.21.з метою здiйснення tlрофорi€нтацiйнот роботи, профiльного та трудового
заклад може направляти учнiв до мiжшкiльного навчально:_ j.чзння навчальний
Навчальний заклад i комбiнат узгоджують порядок спiльноТ
=:l:,_.tiничого комбiнату.
бере участь у
:. .:TlI. розклад занять, навчальне навантаження, Навчальний заклад
вiдвiдуванням
за
контроль
учнями
, .']--r.*ryBaHHi ГРУП, здiйснюс систеIuатичний
ii
успiшнiстю,
_-.::чаlьних занять у комбiнатi.
\.22.Статут навча*rIьного зак.IIаду затверджуеться Управлiнням освiти та
::- :тр}сться органом п iсцевого саNIовряд},вання,

]. ОРГАНIЗАЦIЯ НАВЧАЛЪНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

заклад органiзовус свою роботу самостiйно вiдповiдно
Перспектлtвний
рiчного, помiсячного та тиrтGtевого планiв роботи,

2.1.Навча_пьний

до
та

--:спективного,
:'-нltй плани роботи розглядаються педагогiчною радою школи та затверджуються радою
_

_::Ч&:IЬНоГо ЗакЛаДУ.

ВlДПОВlДНО
2.2, навчально-виховний процес у навча]]ьному заклад1 здtЙСНЮСТЬСЯ

ДО

: Jочого навчального плану, що складасться на ocнoBi типових навчальних планiв,
:,
MiHicTepcTBoM освiти i науки, лlолодi та спорту Украiни. У робочому
=РО*.пих
:::ЧL[ЬНомупланi конкретизуеться варiативначастина зурахуванням типутапрофiлю
-.::Iе-Iьного закладу. Iндивiдуалiзацiя i диференцiацiя навчання у закладi забезпечуеться
' - .\о}1 реалiзацii iHBapiaHTHoi та варiативноi частин. Робочий навчальний план
_ :. .lя.]асТЬся педагогiчною радою навчального закладу, погоджуеться радою
. .': :Э--lЬноГо закладУ i затверджусться Управлiнням освiти,
2.З.Навчальний заклад працюс за навчаIIьними програмами, пiдручниками,
молодi та спорту
.-_-.:1}'Ьними посiбниками, що визначенi MiHicTepcTBoM освiти i науки,
- ::_:lНII i забезпечують виконання навчацьно-виховних завдань на piBHi Щержавних
та природних здiбностеЙ дiтеЙ,
- _-:эртiв вiдповiдно до вiкових особливостей
освiти
].4.навчальний заклад забезпечуе вiдповiднiсть рiвня загальноi середньот
еднiсть навчання i виховання,
---l :,:tsнI]\,{ стандартам освiти,
та
].5.навчальний заклад здiйсню€ навчально-виховний процес за груповою
.:_,::l-\,з_lьною формами навчання, Навча_цьний заклад може органiзовувати
,._-,l]_:\L-tbнe та екстернатне навчання вiдповiдно до дiючих нормативних документiв у
освiти i науки, молодi та
:,, - , -l,:i зага-цьноi серелньоТ освiти, затверджених MiHicTepcTBoM
., :_,, }-IrраТни.
освlти
].6.К-rаси у навчаJIьноN{у заклаДi формуються за погодженням з Управлiнням
з урахуванням
:_,-:-_-,з нор}IативаNIи наповнюваностi, встановJIеними законодавством,
вiдповiдають санiтарно-гiгiснiчним нормам для здiйснення
приrrirцень,
_-_-:.:.-_,]Jli

що

4

-

_

j

j. .:ilо-виховного процесу, та вiдповiдно до кiлькостi поданих заяв про зарахування до

- _,: j - __-:iого

- .

заклаДУ.

] r.Подiл класiв на групи для вивчення окремих предметiв здiйснюсться згiдно

з

: _;Iвними дOкументами системи загальноi середньоТ освiти.
].8. Навчальний заклад обирае форми, методи i засоби навчання та виховання в
: . "., Законiв УкраТни <Про ocBiTy>, кПро повну загальну середню ocBiTy> , свого
_ -_ _\ з урахуванням специфiки навчального закладу, профiлю та iнших особливостей
, -_-_ззцii навчально-виховного процесу. Навчальний заклад може обрати iншi , KpiM
. , . форпли органiзацii навчально-виховного процесу.
].9.У навчальному закладi навчально-виховна робота поеднусться з науково-]Iчною,
науково-дослiдною та експериментальною роботою.
].10.Навчальний заклад може виконувати ocBiTHi програми i надавати платнi
-._,_-.гii на договiрнiй ocHoBi згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом MiHicTpiB
" ::::чlt.
].11.Виховання учнiв у навчальноN{у закладi здiйснюеться пiд час проведення
:::з.
процесi позаурочноi та позашкiльноТ роботи. IJiлi виховного процесу
:,;_,-.]чаються на ocHoBi принципiв, закладених у Конститучii та законах Украiни, iнших
-. _ ],1]TIIBHO -ПРаВОВИХ аКТаХ.
].12.Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем вiдповiдно до
- -::,-rгiчних
санiтарно-гiгiснiчних виI\{ог з урахуванням навчальних програм та
особливостей
-,,зi_]чальних
учнiв.
2.13.У навчально},{у закладi оцiнювання рiвня досягнень учнiв у навчаннi
, .,1aнюсться вiдповiдно до Критерiiв оцiнювання навч€UIьних досягнень 1^lHiB, якi
: il ] .=fчаються MiHicTepcTBoA,I освiти i науки , мо-подi та спорту УкраТни.
Облiк навчальних досягнень ylHiB протягом навчального року здiйснюсться у
:_ :JHIix журналах, iнструкцii про ведення яких затверджуються MiHicTepcTBoM освiти i
:_:-.r:II. молодi та спорту Украiни. Результати навчальноi дiяльностi за piK заносяться до
_ - _,Jtrвих справ учнiв.
2.14.Навчальний заклад може використовувати iншi системи оцiнювання
.-,::чL-Iьних досягнень учнiв за погодженням з Управлiнням освiти.Пр" цьому оцiнки з
1j.чаlьних предметiв за семестри, piK, результати державноi пiдсумковоi атестацii
_;]jводяться у бали вiдповiдно до Критерiiв оцiнювання навчальних досягненъ ylHiB,
:,: .iJlчених MiHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та спорту Украiни.
2.15.У табелi успiшностi вiдобрахtаються досягнення учнiв у навчаннi за семестр,
,...-llьниЙ piK, державну пiдсумкову атестацiю.
1.16.Результати семестрового, рiчного оцiнювання доводяться до вiдома учнiв
:_ :_:iI\I керiвником, державноi пiдсумковоi атестацii - головою атестацiйноТ KoMicii,
.- ::.:цiя оцiнок вiдбувасться вiдповiдно до нормативних документiв MiHicTepcTBa освiти i
: *,. :,,,,_. rtолодi та спорту Украiни.
].17.Оцiнка за поведiнку учням не виставлясться, ,Щисчиплiна в навчальному закладi
.:.1\1\,€ться на ocHoBi вза€моповаги ycix учасникiв навчально-виховного процесу,
: :l:].Iання правил внутрiшнього розпорядку та статуту навча,тьного закладу.
: .: . :,,,зання методiв фiзичного та психiчного насильства до учнiв забороня€ться.
i 18.Щля учнiв 5-8-х, 10-х класiв проводиться навчальна практика та eKcKypciT
.. - . . -но до порядку, встановленому MiHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та спорту

:

в

i

_

-'":-._:__:.:,

_

1,19.Порядок переведення

i

випуску учнiв навчального закладу здiйснюсться у

: . -: ,. . встановленому MiHicTepcTBoN{ освiти i науки, молодi та спорту Украiни.

] ]tJ.Навчання у випускних (9-х, 11-х) класах завершу€ться державною
__--,,,i:,:,_rвою атестацiсю. Змiст, форма i порядок проведення дер}кавноТ пiдсумковоТ
:, ;- , :_il вIIзначаеться MiHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та спорту Украiни.

З Окремих випадках учнi

за станом здоров'я або з iнших поважних причин можуть

- _..:ством освiти i науки, молодi та спорту Украiни.
].]1. За результатами навчання учняN{ вида€ться вiдповiдний документ: 1.^лням, якi
-- - 1,:.-I{ ОСНОВНУ ШКОлУ(9 -Й клас) - свiдоцтво про базову загальну середню ocBiTy,

-; l.

ЯКi закiнчили старшу школу( 11-й клас)- атестат про повну загальну середню
_.," ВТТПУСКНиКам 9-х,11-х класiв, якi не aTecToBaHi хоча б з олного предмета,
: _: _.Jя табель успiшностi,
],]2.За вiдмiннi успiхи
навчаннi учнi 5-8-х, 10-х класiв нагороджуються
- :,_bHlI},I ЛИСТОМ <За високi досягнення у навчаннi>, 11-х класiв - похваJIьною
, , _JЮ <За ОСОбливi досягнення у вивченнi окремих предметiв), медzLIIями - золотою
: - ..:c,,.Ki досягнення у навчаннi> або срiбною
- <За досягнення у навчаннi>. За вiдмiннi
-

у

t: --:Ю ocBiTY з вiдзнакою. ПорядоК

нагородження учнiв

за вiдмiннi

успiхи

MiHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та спорту Украiни.
- -:
За _vспiхи у iншiй дiяльностi учнi можуть нагороджуватися грамотами, дипломами,
, _ __я\IIl. подарунками тощо за наказом директора навчального закладу.
].23. Контроль за дотриманняN,I порядку видачi aTecTaTiB, золотих i срiбних
;,-,_3I"I. ПОхВаЛЬних листiв, похвацьних граN,Iот здiЙснюеться MiHicTepcTBoM освiти i
.::-_ :'.,- }'краiни, управлiнням освiти i науки облдеряrадмiнiстрацiТ, Управлiнням освiти.
2,24. Зарахування учнiв до навча,тьного закладу здiйсню€ться за наказом директора
:: .._.НКурСнiЙ ocHoBi в порядк\,. встановлено\{ч MiHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та
:_ ]_\, УкраТни.
2.25.Керiвник навчzL]]ьного закладу зобов'язаний вя<ити заходiв до ознайомлення
-_-:.: та ix батькiв або осiб, якi ix замiнюють, з порядком зарахування до закладу, його
.._:.-.To\,I, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що
: :. -.:\ICHT)TOTb органiзацiю навчально-виховного процесу.
2.26.ЗаРахування учнiв до навч€l,тьного закладy здiйснюеться, як правило, до
- -:lK\'НаВЧаJIЬНОГО РОкУ За наказом керiвника. Щля зарахування учнiв до навчального
::- .'-]\' батьки або особи, якi ix замiнюють, подають заяву.
свiдоцтва про
: -- l/]\еннЯ дитини, медичнУ довiдкУ встановленого зразка, особову справу , свiдоцтво
1.rзову середню ocBiTy (при зарахуваннi до iII ступеня).
2.27.У разi вибуття учня iз населеного пункту батьки або особи, якi ii замiнюють,
_-.i]]ть до навчального закладу заяву iз зазначенням причини вибуття.
}' разi переходу учня до iншого навчального закладу для здобуття загальноi
_:_:--{ЬоТ освiти у межах населеного пункту батьки або особи, якi ix замiнюють, подають
jl:зча1Iьного закладу заяву iз зазначенням причини переходу та довiдку, що
- _ , : :)JiK}e факт зарахуванн я дитини до iншого навчального закладу.
].28.Учнi навчального закладу , якi мають за пiдсумкапrи рiчного оцiнювання
", ...-'Вltй piBeHb досягнень у навчаннi хоча б з одного профiльного предмета, за
. ;::_-_Я\1 ПеДаГОГiЧнОi ради та вiдповiдно до наказу керiвника навчального закладу
. :-.,- э вiдраховуватися iз навчального закладу.
] ]9.За рiшенням педагогiчноi ради , погодrItеним з Управлiнням освiти, як
,,,_. -_;]II-"I засiб педагогiчного впливу за неодноразовi порушення статуту допускаеться
_. - .fНня Учнiв iз навчального закладу та переведення ii до закладу за мiсцем
:

_,в_-тюеться

копiю

-

.

:

: _lIНЯ.

- ]t-t.навчальний заклад зобов'язаний поiнформувати батькiв або осiб, якi ix
-:',,::.:]:Ь. ПРО МожлиВе вiдрахування учня не пiзнiше, нiж за один мiсяць у письл,tовiй
:-:' }- Jвотихtневий TepMiH до можливого вiдрахування письмово повiдомлясться
.'.-:*...-_;я освiти. За сприяння Управлiння освiти учень переводиться до iншого

,-_:: :l

: .: _:.rГо ЗакЛаДУ.

6

5зтьки або особи, якi iх замiнюють, ]\,Iають право оскар}кити
рiшення педагогiчноi
..-_ -:ЗЧа_-IЬноГо ЗаклаДУ до Управлiння освiти LцоДо вiлрахУвання
ДиТини.
рiшення про вiдрахування iз навчального закладу дiтей-сирiт та
дiтей, позбавлених
- ,, :JЬкого пiклування, приймаеться лише за згодою органiв опiки i пiклування. За
, 1:.:я }'правлiння освiти TaKi дiти переводяться до iншого навчального закладу.
1,З1. Мережа класiв у навчальноN,Iу закладi
формуеться на пiдставi нормативiв ii

-],

_-J1, 1 погоджусться Управлiнням освiти.

l,з2. Структура навчального року та

: -'-,,r\I }I межах

-

рея{им роботи встановлюються навчальним

часу, передбаченим робочим навчальним планом i погодrкуеться

::j.liнням освiти.
пiд час епiдемiй органаt'Iи виконавчот влади та мiсцевого самоврядування

з

мо11tе

_-:-, З,-IЮватися особливий режим
j, -]но-спiдемiологiчною станцiею. роботи навчального закладу, який погодх(у€ться з
Навчальний piK розпочинасться 1 вересня 1 закlнчуються
не пiзнiше 1 липня
: - .' _IНОГО РОКУ.
загацьна тривалiсть канiкул протягод,{ навчального
року не повинна становити
-;: як 30 календарних днiв.
навчальнi заняття розпочинаються -цише за наявностi акта готовностi навчального
-:-\-ДО
НОВОГО НаВЧаЛЬНОГО РОКУ.
-:

вiд навчальних занять на iншi види дiяльностi
:,lнясться, крiп,t випадкiв. передбачених законодавством УкраiЪи.
2,з4.залучення учнiв до видiв дiяльностi, не передбачених навчальною програмою
,,::,-jочим навчальниN,I планоN{, дозво,цясться Iише за ix згодою та згодою батькiв або
_ - '. якi ii замiнюrоть.
2.35. Тривалiсть ypoKiB навчальному закладi становить:
- "ч 5-1l класах - 45 хв. у
Змiна тривалостi ypoKiB допускаеться за погодженням з Управлiнням освiти
та
:l :]ВНою санiтарно-епiдемiологiчною станцiсю,
Тривалiсть перерв мiж уроками встановJIюеться з
урахуванням потреб в органiзацiТ
:j--:lзНоГо вiдпочинку i харчування
але
не
N,Iенше
як 10 хвилин, uaп"по1перерви
- : .; другого i третього ypoKiB) -20 учнiв,
хвилин.
2.з6. У навчuL,Iьному закладi допускаеться проведення пiдряд двох ypoKiB з одного
-;__],lCT? iHBapiaHTHoi та
варiативноi частини навчальноr,о плану.
2,з7.щоденна кiлькiсть i послiдовнiсть навчальних занять визначаеться
] , -з, якиЙ складаетьСя вiдповiДно дО робочого навч€Lтьного плану на коженрозкладом
семестр з
- ,:,l],:анням caHiTapHo -гiгiснiчних вимог, погоджуеться з
радою навчального
-:_ :-\. сЕС i затверд}куеться директором навчального закладу .
TlIx<HeBe навантаrltення учнiв затверджУ€ться
у розкладi навчальних занять.
}- навчалъному закладi проводяться iндивiдуалiнi, груповi,
факультативнi та iншi
-,-,_-:cHi заняття та заходи, що передбаченi окремим
розкладом i спрямованi на
,- : "lеннЯ ocBiTHix iHTepeciB
та
на
ix
творчих здiбностей, нахилiв i
1rчнiв
розвиток
2.ЗЗ.Вiдволiкання учнiв

,.

::

--:,зань.
],]S.Iноземнi громадяни та особи без громадянства зарахов},Iоться
до навчального
-..
-

:

вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорЬ.

: . л.\сники нАвчАлъно-виховного процЕсу
-: i.}-часниками навчально-виховного

-.

=:lЗНiТКИ;

-..-- j, огiчнi працiвники;

процесу в навчальному закладi с:

-

:.1\о.-Iог, бiблiотекар;
- .---i спецiалiсти;
-]

. _ bKlt або

особи, якi iх замiнюють.

l.статус, права

i обов'язки

учасникiв навчально-виховного процесу
:_:]r)ться чинним законодавством, цим статутом та правилами внутрiшнього
_r

- :]i_]K\, навчаJIьного закладу
_:..].Учень- особа, яка навчаеться i виховусться в навчальному заклад1,
-1.-l.Учнi мають гарантоване дер}кавою право на
- .]оступНiсть i безоплатнiсть повноi загацьноi середньоi освiти;
- повагу людськоi гiдностi, вiльне вираження поглядiв, переконань;
:

_

-:,

л :

- вибiр

навчального закладу, форми навчання, профiльного напрямку,
,-]этивiв, спецкурсiв, позакласних занять;
- користуtsання навчацьно-виробничою, науковою, матерiально-технiчною,

-.fно-спортивною,лiкувально-оздоровчоюбазоюнавчальногозакладу;
- },часть у рiзних видах науково-практичноТ дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах,
: - ,:З:\а\. КОНКУРСаХ ТОЩО;
- отримання додаткових, у тому числi i платних, навчаJIьних послуг;
- перегляд результатiв оцiнювання навчЕLIIьних досягнень учнiв з ycix предметiв
.-:..зтноi i варiативноТ складовоi робочого навчального плану;
участь у роботi добровiльних саплодiяльних об'еднань, творчих студiй, клубiв,
- :,.з. груп за iнтересами тощо;
iu*"", вiл буль-яких форлl експJц,атацii. психiчного i фiзичного насиЛля, вiд дiй
=: : -rГiчних та iнших працiвникiв, шlо пор\,шl,ють ix права або прини}кують ii честь i
. -,,,a]ь:
безпечНi та нешкiДливi умови навчанЕя, виховання та працi ;
- участь у роботi органiв громадського самоврядування навчаJIьного

-

:

-

-

- : l\

1:
. _

3.5.Учнi навчаJIьного закладу залучаються за Тх згодою та згодою батькiв або осiб,
:., замiнюють о до самообслуговування, рiзних видiв суспiльно-корисноi працi з
..занням BiKy, cTaTri, фiзичних можливостей i правил особистоТ гiгiени та охоронИ
_,з я.

Учнi зобов'язанi:
- оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками в обсязi , не меншому
: :ilЗНзЧ9Но Щерхсавними стандартами загальноi середньоi освiти,
- пiдвицувати загальнокультурний piBeHb;
- -]отримуватись вимог законодавства, статуту, правил внутрiшнього розпорядку,
-. ьнIIх i етичних норм, поважати честь i гiднiсть iнших учнiв та працiвникiв,
- дбайливо ставитись до державного, громадського особистого майна, майна
:,,.,\часникiв навчально-виховного процесу;
- -]отримуватись законодавства, мораJIьних, етичних норм;
- брати посильну участь у рiзних видах громадськоТ трудовоТ дiяльностi, що не
,
-' : __;eHi чинним законодавством;
- _]отримуватись правил особистоi гiгiени;
- вIIконувати рiшення конференцiТ щодо обов'язковостi шкiльноТ форми;
- 15рати участь у пошуковiй та науковiй дiяльностi, передбаченiй навчацьними
та навчальним планом навчального закладу;
вIIконувати вимоги педагогiчних та iнших працiвникiв навчального зак,таду
. : ] -]о _]о статуту та правил внутрiшнього розпорядку.
-.За невиконання
_]
учасниками навчацьно-виховного процесу своiх обов'язкiв ,
шl.:5чечня статуту, Iтравил BHyTpi1шнього розпорядку можуть накладатися стягненIUI
3.6.

i

-

8

8,педагогiчними працiвниками повиннi бути особи з високими моральними
i: _ 1],iII. якi мають вiдповiдну педагогiчну ocBiTy, нацежний piBeHb професiйноi
- -- , . ,tsкII. забезпечують результативнiсть та якiсть своеТ роботи, фiзичний та психiчний
_-:- ]=trров'я яких дозволяе виконувати професiйнi обов'язки в навчальному закладi
- --: 'ii. ЗаГаЛЬНОi СеРеДНЬОi ОСВiТИ'
навча'ьномч закJrадl
зак не допускают ься особи, яким
_1,9.до педагогiчноi дiяльностi v
у навчальному
: .: ..ЗцiОронена за медичними показаннями, за вироком судУ. Перелiк медичних
] -, -trк&зонь щодо проведення педагогiчноi дiяльностi встановлюсться законодавством.
та iнших
-:.10.призначення на посаду та звiльнення з посади педагогiчних
працю,
про
:* .._ltKiB, lншi труловi вiдносини регулюються законодавством Украiни
актами.
: - -.l.t }'краiни "Про загальнУ середню ocBiTy" та iншими законодавчими
закладу може
навчального
_:.1 1.Призначення Еа посаду педагогiчних працiвникiв
_ -:-]ВзТИСя на конкурснiй ocHoBi. Порядок проведення конкурсу розробляеться
- : - - bHII',I закладом та затверджусться Управлiнням освiти,
,:.12.обсяг педагогiчного навантаження вчителiв визначасться вiдповiдно До
_: :_:евства керiвником навчального закладу i затвердltуеться Управлiнням освiти.
окладу)
-, . :lе.]агогiчного навантаження може бути пленше тарифноi ставки(посадового
- '; за письмовою згодою працiвника. Перерозполiл педагогiчного навантаження
- :. O\I навчального року допускасться лlIше в разi змlни кrлькост1 годиН дJIя вивченнЯ
i,]:',1ii\ предметiв, що передбачасться робочим навчаJIьним планом або за згодою
_: _:- _.:iчного працiвника з дотриl!,Iання\I законодавства про працю.
керlвникlв, завlдуючих
-].1З.КерiвниК навчмьного закладY призначае класних
.: -:lЬНИМи кабiнетами, лrайстерняN{и, права та обов'язки яких визначаються
-_
:-::_.ТIlВно-правовиN{и aKTaN,IIi MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту Украiни,
_:

*].::,:.-l&\{и внутрiшнього розпорядку та цим статутом,

j.14.Педагогiчнi працiвники мають право
- порушувати питання захисту прав, професiйноi та людськоТ честi, гiдностi;
- самостiйно обирати форми, NIетоди, способи навчzlтьноi роботи, не шкiдливi для
:

__,]ров я

_

учнlв;

брати участь у роботi методичних об'сднань, нарад, зборiв навчального закладу
-l]Ilx органiв самоврядування, в заходах, пов'язаних з органiзацi€ю навчально-

-

:_-{ОГО

ПРОЦеСУ;

- проводити

в установленому

порядку

науково-дослlдну,

'' "':';il:3i1;" атестацiю для здобуття вiдповiдноi
: зати Ti в разi успiшного проходження атестацiТ;
],l'.

експериментаJIьну,

квалiфiкацiйноТ категорiТ та

- обирати форми та здiйснювати пiдвищення своеi квалiфiкацiТ ;навчатися у

наВЧаJl"rr"* auппадах i закладах системи пiдготовки та пiдвищення вiдповiдноi
.
- .кацii;
- вносити керiвництву навчального закладу , Управлiнню освiти пропозицii щодо
,-ення органiзацii навчально-виховЕоi роботи ;
- на соцiальне i матерiальне забезпечення вiдповiдно до законодавства;
- об'еднуватися у професiйнi спiлки та бути члена\,{и iнших об'сднань громадян,
__ : -:::.-,ть яких не заборонена законодавством.
_: . 1,ý.Педагогiчнi працiвники зобов'язанi:
- забезпечувати належний piBeHb викладання навчальних дисциплiн вiдповiдно до
-' -::I1\ програм, дотримуючись вимог Щерх<авних стандартiв загальноТ середньоi

-

.:-..

- :.t_rнтролювати piBeHb навчальних досягнень учнiв;

- ]ecTli вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть оцiнювання навчальнИх досягнень 1^rHiB
:':.:..:..Е],{ оцiнювання, затвердя(ених нормативними документами , доводити результати

9

1j: - . .ьнIIх досягнень учнiв до вiдома дiтей, батькiв або осiб, якi ix замiнюють, керiвника
_::: : ьного заклаДУ;
- сприяти розвитку iHTepeciB , нахилiв та здiбностей дiтей, а також зберехtенню ix

_ : .э

я,.

- вIlховувати повагу до державноi символiки, принципiв загальнолюдськоТ моралi;

- виховувати в учнiв повагу до батькiв, жiнки, старших за BiKoM, народних
-, : -,:__й та звичаiв, духовних та культурних надбань народу ;
- готувати учнiв до сапtостiйного }Itиття з дотриманням принципiв взаеморозумiння,
: , :.lагоди мiж yciMa народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними груrтами;
- Jотримуватися педагогiчноТ етики, мора,пi, поважати гiднiсть 1^rHiB та ix батькiв;
- постiйно пiдвиrцувати свiй професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть, piBeHb
_-, _--oi i полiтичноТ культури;
- вIlконувати статут навч€lJIьного закладу, правила внутрiшнього розпорядку,
- :,: _р\,_]ового договору(контракту);
- виконувати накази i розпорядження керiвника навчального закладу, Управлiння
- брати участь у роботi педагогiчноi ради;
- вести вiдповiдну докул,tентацiю.

6.Вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов'язкiв
винятком випадкiв, передбачених законодавствоil,I Украiни. Залуlення
_:_:_.-_iчних працiвникiв до участi у видах робiт, не передбачених робочим навчальним
_, _:_ ].I. навчальними програN.{аNrи та iнши}{и документами, що регламентують дiяльнiсть
::: ]. -]ьного заклад}/, здiйснюсться лише за iх згодою.
j.17.Педагогiчнi працiвники закладу пiд,тягають атестацiТ вiдповiдно до порядку,
:,: -_:ченого нормативними докуiчIентами. За результатами атестацiI педагогiчних
,:- ,_зникiв визнача€ться ix вiдповiднiсть займанiй посадi, присвоюеться квалiфiкацiйна
; _:_-. --эiя (спецiалiст, спецiалiст другоi категорii. першоi, виrцоТ категорii) та Moxte бути
_:,..:trСHo педагогiчне звання <старший вчитель), (учитель (вихователь)- методист)) та

-: _

:

,
-

_l. 1

_\,-скд.еться, за

_'-,

3.18.Педагогiчнi та iншi працiвники, якi систематично порушують статут, правила
-:,_пнього розпорядку, не виконують посадових обов'язкiв, умови колективного
.,rp\, або за результатами атестацiТ нс вiдповiдають займанiй посадi, звiльняються з

,j вiдповiдно

до чинного законодавства.

i

обов'язки iнших працiвникiв та допомiжного персоналу
-:-, ..:,]ються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрiшнього
3,19.Права

:

..:я]ку навчального закладу.
-1,20.

Батьки та особи, якi ix замiнюють, \.{ають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання i виховання дiтей;

- створювати батькiвськi
-:_:_,{ i бути обраними

гропладськi органiзацiI та брати участь в

до

батькiвських KoMiTeTiB

та

ix

дiяльностi,

органiв громадського

a:яf\,вання;
- звертатись
органiв правлiння освiтою, керiвника навчального закладу i
::
| з rро]\,Iадського самОврядування з питань навчання, виховання дiтей;
- брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацii навчально:-,,,го процесу та змiцнення матерiально-технiчноi бази навчального закладу;
- на захист законних iHTepeciB дiтей в органах громадського са},{оврядування
:: - , -:t]го закладу та у вiдповiдних державних, судових органах;
- прrtймати рiшення про участь дитини в науковiй, спортивнiй, трl,довiй,
,
_ _, j зlit та iнновацiйнiй дiяльностi навчального закладу;
_: ] 1. Батьки та особи, якi iх замiнюють, }iecyTb вiдповiдальнiсть за здобуття дiтьл,tи
_ _ :. _ . з:га_-lьноi середньоi освiти, ix виховання i зобов'язанi:

до

:
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t-

створювати умови для здобуття дитиною повноi загальноi середньоi освiти за

_

-: -:i.trю формою навчання;
- постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi
.,| -.-lя розвитку ix природних здiбностей;
- пова}кати честь i гiднiсть дитини та працiвникiв навчального закладу;
- вIlховувати працелюбнiсть, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до
--j,:]:;I. сiм'i, державноi та рiдноi мов, повагу до нацiональноi icTopii, культури,
- - : _eii iнших народiв;
- вIlховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини;
- забезпечувати дотримання дiтьми вимог статуту навчального закладу.
замiнюють, обов'язкiв,
_..]].У разi невиконання батьками та особами, якi
навчальний заклад може порушувати клопотання про
_ _:-1:чених законодавством,
,- :.-e]bнicTb таких осiб, у тому числi позбавлення iх батькiвських прав.
_:.]j. Представники грох,{адськостi мають право:
- .lбrtрати i бути обраними до органiв громадського самоврядування в навчаJIьному

iх

- кер,чвати учнiвськими об'еднанняN,tи за iнтересами, гуртками, секцiями;

_ сприяти покращенню матерiально-технiчноi бази, фiнансовому забезпеченню
:.j

,ЬНОГО

-'

,

ЗаКЛаДУ;

- створювати громадськi органiзачii. дiяльнiсть яких спрямована на покращення

]

i виховання дiтеЙ.
].24. Представники гроj\Iадськостi зобов'язанi:
- _]отримуватися стат},ту навчального закладу, правил внутрiшнього розпорядку,
:. ],_]iвчих та нор]\,tативних докр,rентiв, якi регламентують дiяльнiсть навчального
-._1вчання

- погоджувати свою дiяльнiсть з керiвником навчального закладу.

-:'ПРАВЛIННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
-1.1.Управлiння навчальним закладом здiйснюеться засновником через Управлiння

-

_1,],Безпосередне керiвництво навчапьниN{ закладом здiйснюе його директор.
-.,,_arpoNl може бути громадянин Украiни, який N,tae вищу педагогiчну ocBiTy на piBHi
_ . _iста або магiстра, стаж педагогiчноi роботи не менше як З роки, успiшно пройшов
_ -.--:ю керiвних кадрiв у порядку, встановленому нормативними документаNIи .
-: _1.Щиректор призначаеться i звiльняеться з посади начальником Управлiння
-,, Призначення та звiльнення заступникiв директора, iнших педагогiчних працiвникiв
_::,,сться Управлiнням освiти за поданням директора з дотриманням чинного
: -fвств?, Начальник Управлiння освiти визначае посадовi обов'язки директора
: , .ьного закладу , директор ycix iнших працiвникiв навчального закладу.
] -l.Директор навчального закладу:
_ :ic вiд iMeHi навчаJIьного закладу, представляе його в ycix державних та 1нших
_ -.- *.,. \ становах i органiзацiях, уклада€ угоди з юридичними та фiзичниrчrи особами;
- зr:кривас рахунки в органах,Щержавного казначейства;
- з:iiтснюс керiвництво педагогiчним колективом, забезпечус раuiональний добiр

], . l: '

-.-.trBK1,кадрiв;

-

Jтворюс необхiднi

умови для пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного

рiвня

: _--,,i:lB:

- _,:ганiзовуе навчально-виховний процес;
- зэбезпечу€ контроль за виконанням навчальних планiв
-:]
:_-,
iв освiти, якiстю знань, yMiHb та навичок учнiв;
-.

i

програм, Щержавних

_
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за дотримання вимог Щержавного стандарту зага,rьноi середньоi
якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;
- створюс необхiднi уN{ови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi,
:: -:1ня виховноТ роботи;
- заоезпечуе дотримання вимог щодо охорони дитинства, санlтарно-гlгlенlчних та
-: - _ ;{е/I\них норм, вимог технiки безпеки;
- пi:тримуе iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,
- ;_-]ня творчих пошукiв, дослiдно-експериментальноi роботи педагогiв;
- забезпечуе реалiзацiю права учнiв на захист вiд будь-яких форм фiзичного або
-:__rгL] насилЬСТВа;
- ]рIlзначае класних керiвникiв , завiдуючих навчальними кабiнетами, майстернями
- _j -. _ьно-дослiдними дiлянками;
- контролюе органiзацiю харчування та медичного обслуговування учнiв;
- розпоряджасться в установленому порядку майном начального закладу та його
]',1.1:
'
- вIIJа€ у межах свосI коtлпетенцiТ накази та розпорядження i контролюс Тх
: :: ::_:lя :
- .lрtIймас на роботу та звiльняс з роботи технiчних працiвникiв i спецiалiстiв;
- за погодженням iз профспiлковиN{ KoMiTeToM подае на затвердження загальних
_о\,дового колективу правила внутрiшнього розпорядку, затверд}куе посадовi
.,.,:tt працiвникiв навчального закладу;
- несе вiдповiдальнiсть за свою дiяльнiсть перед учасниками навчально-виховного
_;.-,. \Iiською радою, органа\,Iи виконавчоi влади, Управлiнням освiти;
- вiдповiдас за дотримання фiнансовоТ дисциплiни та збереження матерiально-, -.-_rr1 бази навчального закладу;
- в7tивае заходiв щодо запобiгання в}киванню учнями алкоголю, наркотикiв;
- шороку звiтуе про свою роботу на загальних зборах (конференцii) колективу;
- забезпечуе ефективне вирiшення питань, порушених у зверненнях громадян
- забезпечус якiсть статистичноi звiтностi;
- сприяе залучеЕню дiячiв науки, культури, членiв творчих спiлок, працiвникiв
,:-,\IсTB, установ, органiзацiй до навчально-виховного процесу, керiвництва
об'елнаннями за iнтересами.
iнтепесами.
- : _{II\Iи об'еднаннями
]'.5. Органом громадського самоврядування навчального закладу
конференцiя
.- ,:касться не менше одного
разу на piK.
_]е.lегати конференцii з правом вирiшального голосу обираються вiд таких
- вi:повiдае

:. ].i

,

:

с

_- -- -:.;"l:

- rрацiвникiв навчального закладу - зборами трудового колективу;
- ,-iaTbKiB, представникiв громадськостi - класними батькiвськими зборами;

- r чнiв II-III ступеня - класними зборами.
:,,.:за категорiя обирае однакову кiлькiсть делегатiв. Визначаеться така кiлькiсть
-: :. .--_з. вiд працiвникiв навч€Lтьного закладу - 15 чоловiк, батькiв - 15 чоловiк,l^rнiв
- : ..,.зBiK..
_:nrriH

-: ; :

iх повноважень становить

1 piK.

: ;,Конференцiя правочинна, якщо в
з кожноi

з

ii

роботi бере участь не менше половини
категорiЙ. Рiшення приймасться простою бiльшiстю голосiв присутнiх

- -. Право скликати конференцiю мас голова ради навчаJIьного закладу, делегати
::-:цii. якщо за це висловилося не менше третини ix загальноi кiлькостi, директор

,

:.-.,]го закладу, засновник,
-:

:---

_:

Управлiння освiти.

S.Конференцiя:
,_.,,iltрас
_1]€

кiлькiсний та персональний склад ради навчального закладу,

TepMiH повноважень голови;

ii

головч.

I2

- зас--tуховус звiт директора навчального закладу i голови ради закладу;

- розглядае питання навчально-виховноi , методичноi, економiчноi та фiнансовоrрськоi дiяльностi навчального закладу;
- затверджуе ocHoBHi напрямки вдосконаJIення навчаIIьно-виховного процесу,
.-зс iншi найважливiшi напрямки дiяльностi навчального закладу;
- прrlймае рiшення про стимулювання учасникiв навчаJIьно-виховного процесу;
- вrrрiшуе питання про обов'язковiсть шкiльноi форми для ycix учнiв.
: 9.}' перiод мiж конференцiями дiе рада навчального закладу.
: 10.N4етою дiяльностi ради е
- .прияння демократизацii i гуманiзацiТ навчально-виховного процесу;
- .lб'еднання зусипь педагогiчного i учнiвського колективiв, батькiв, громадськостi
-

:

-- 1
:

зilтку

:

навчального

закладу

навчально-виховного

та удосконалення

процесу;

- rфtlрмування позитивного iмiджу навчального закладу та демократичного стилю
_

jня

навчальним

закладом;

- гозширення колегiальних форIчt управлiння навчальним закладом;

-,

- пi:виrцення ролi громадськостi у вирiшеннi питань, пов'язаних з органiзацiею
зно-виховного процесу.
:..1 1.основними завданнями
ради е
- пiдвиrцення ефективностi навчацьно-виховного процесу через взаемодiю школи
::f . громадськiстю, дерrrtавними та приватними iнстит}uiями;
- вrlзначення стратегiчних завдань, прiоритетних напрямкiв розвитку навчального
сприяIIня органiзацiйно-педагогiчному забезпеченню навчаJIьно-виховного
:

_

::',

:

- пропаганда

здорового способу )I<иття,
- створення нzulеяtного педагогiчного клiмату в навччl,тьному закладi;

- сприяння духовному, фiзичному розвитку учнiв та набуття ними соцiального

- пiдтримка громадських iнiцiатив щодо

вдосконалення навчання та виховання
. ,ворчих пошукiв i дослiдно-експериментальноi роботи педагогiв,
- сприяння органiзацiiдозвiлля, вiдпочинку та оздоровлення учнiв;
- пiдтримка громадських iнiцiатив rцодо створення належних умов i вдосконалення
-,-, новчЕlння та виховання yTHiB;
- iнiцiювання дiй, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного
:. -звства щодо обов'язковостi середньоi освiти ;
- органiзацiя мораrIьного та матерiального заохочення учасникiв навчальноj:.,],го

процесу;

- зrtiцнення партнерських зв'язкiв мiж родинами учнiв та навчальним закладом
:

з

збезпечення сдностi навчально-виховного процесу.

:.i2.до ради обираються пропорцiйно представники вiд педагогiчного колективу,

.:

i

громадськостi. Представництво визначасться конференшiею навчального

?iшення про дострокOве приllинення роботи члена ради з будь-яких причин

]ься виключно конференцiею.
- 1 З.Рада навчального закладу дiе на засадах
- _lрiоритету прав людини, гармонiйного посднання iHTepeciB особи, суспiльства,

:-,

:

: _:,:.

- -JтрIIN,Iання вимог законодавства УкраТни;
- .:,l.-tегiальних ухвалень рiшень;
- :.lбровiльностi та рiвноправностi членства;
- _.-тэсностi.

-

,

-1.Рада працюе за планом, що затверджусться конференцiею.

lJ

засiдань визначасться iх доцiлънiстю, але мас бути не менше чотирьох
* : _-.: навчапьниЙ piK.
зэсi:ання ради моя(уть скликатися iт головою , за iнiцiативи директора навчапьного
, ,'_. . ЗасноВника, УпраВлiння освiти' а Тако}к ЧЛенiВ РаДи'
р:шення ради пр;ймаються бiльшiстю голосiв за наявностi на засiданнi не менше
Ti членiв.
тgгш
-i
стае голос голови Ради.
разi piBHoT кiлькостi голосiв вирiшальним
?lшення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчаJIьного
батькiв
. 1оuод"i" ся в J- денний ,bpMiH до вiдома педагогiчного колективу, учнiв,
] . якiiх замiнюють, та громадськостi.
:" разi незгоди адмiнiстрацiт навчального закладу з рiшенням ради створюсться
- _ :,-. за-Iьна комiсiя , яка розглядае спiрне питання,
]tr ск,цаДУ KoMicii входятЬ представНики оргаНlв громаДського самоврядування,
b.i--TbkicTb

-.15.очолюс радУ навчаJIьного закладУ голова , який обирасться iз склалУ ради.
].-,..tова ради е членом педагогiчноТ ради,
, t1-1оВою ради не Mo}ItyTb бути директор та його заступники.
постiйнi або тимчасовi
-1.rя вирiшення поточних питань рада може створювати
: , -._ ] окремих напрямкiв роботи .Склад комiсiй i змiст ix роботи визIlачаються радою.
ч.-lени ради мають право виносити на розгляд yci питання, що стосуються
- ;,:_1 :,cTi навчального закладY, пов'язанi з органiзацiсю навча,ТЬно-Виховного процесу,
-- :;-ЗННЯМ оЗлороВчих Та кУлЬТУрно-МасоВих заходiв, змiцнення Та роЗВиТкУ
: :].*lьно-технiчноТ бази.
,

j.1 6.Рада навчального закладу:

- органiзовуе виконання рiшень конференцii;

:

- вносить пропозицii щодо змiни статусу , типу навчального закладу, вивчення

-]IHIIх мов та мов нацiональних меншин;

- спiльно з адмiнiстрацiею розглядас i затверджус плаIl роботи навчаJIьного закладу
- : ::: ЧL]ьний piK та здiйснюс контроль за його виконанняN,{;

-

разом

з

адмiнiстрацiсю

школи здiйснюс контроль за

виконанням статуту

:.-:.ЬНОГО ЗаКЛаДУ;

процесу ;
- .rrр""a формуванню мереяti класiв навчального закладу, обТрунтов)точи i]
_ .;HicTb в органах мiсцевого самоврядування, виконавчоi влади;
- приймас рiшення спiльно з педаIогiчною радою про представлення до
" )
- : ] -тя\ення УЧнiВ ПохВа-rIЬниМи лисТаМи " За високi ДосяГнення У навчаннi
зоJIотою
'_ ,:-:_ЬНою грамотою <За особливi досягнення у вивченнi окремих предп,tетiв>),
: : _ю кза високi досягнення у навчаннi>, срiбною медаллю <за досягнення у
- -. -r-Hi>>. rцодо виплати стипендiй, премiй тоtцо;
- разом iз педагогiчною радою визначас доцiльнiсть вибору навчапьних предметlв
.-:.:_;{вноi частини робочого навчаJIьного плану, враховуючи при цьому можливостi та
- ,: - 1ll 1чнiв , тенденцii розвитку регiону, суспiльства i деряtави;
- погоджуе робочий навчальний план на навч€LIIьний piK ;
- заслуховуЪ зuiт голови ради, iнформацiю директора навчапьного зак-Iаду та його
- _.iiKiB з питань навчально-виховноi та
фiнансово-господарськоТ дiяльностi;
-- бере участь у засiданнях атестацiйноi koMicii з метою обговорення питань про
:, :: _ 1ння квалiфiкачiйних категорiй вчителям;
- вIIносить на розгляд педагогiчноi ради питання щодо полiпшення органiзаuii
] _:: - _:.ноТ та позашкiльноi роботи з учнями;
- вIIступас iнiцiатором проведення добродiйних акцiй;
- вIlносить на розгляд педагогiчноТ ради та Управлiння освiти пропозицii rцодо
процесу;
, ] : :.-ji,rГо i lлrатерiального заохочення учасникiв навчально-виховного
- затверджус режим органiзацii навчально-виховного

.
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iнiцiюе розгляд кадрових питань та бере участ1 у Iх вирiшеннi;
- сприя€ 0тl]оренню та дiяльностi центрiв дозвiлля, а також залучае громадськlсть ,
:...:.в:о участi в керiвництвi гуртками, iншими видами позакласноi та позашкiльноi
: , 1 . _;t . .]о проведення оздоровчих та культурно-масових заходiв з учнями;
загального обов'язкового навчаНня, приймае
розпЬдiляс i контролю€ кошти фо"ду
: ,- -,:_-1я про надання матерiальноi допомоги учням;
- розглядае питання родинного виховання
- бере участь .u ..одоо батькiв або осiб, якi ix замiнюють , в обстехtеннi rкитловосоцiально-еконоtчtiчних
- _:BTlx
--'_.:,:\: Умов Учнiв, ciM'i яких ПеребУвають В несПрияТлиВих
- сприяе педагогiчнiй ocBiTi батькiв;
- сприяе поповненню бiблiотечного фонду та передплатi перiодичних видань;
- розглядае питаннЯ здобуттЯ обов'язковоi загальноi середньоI освiти учнями;
- Ър.анiзоВу€ громаДський контролЬ за харчуванням i медичним обслуговуванняN1
-

;

- розглядае звернення учасникiв навчально-виховного процесу з питань роботи

. :: :_,:.ЬноГо ЗаклаДУ.
-1.17.При навчально]VIу закладi може створюватися
-: ;:._я}I конференчii навчального закладу, ,
-1.18.Метою дiяльностi пiклувальноi ради с

t дiяти

пlклувальна рада за

:

- забезпечення доступностi загальнот середньоi освiти для Bcix громадян
вирiшення
::-..,_'.lення ocBiTHix ,rоrр.Ь особи , зал.Yчення широкоi громадськостi до
_: 1,_ert навчання i виховання.
-1.19. основними завданнями пiклувальноТ ради с
- сприяння законодавству Украiни щодо обов'язковостi повноi загальноi середньоi

:

:

-

-

з

виконавчоТ влади, органiзацiями, пiдприсмствал{I,I.
навчZLIIьними закладаNIи, окремими громадянами, спрямована на полiпшення

спiвпраця

органами

-,

:

-

: _;lBHoi бази навчального закладу;

_

_-_ -1

В

а]VIИ,

: l&вч&ння i виховання учнiв;
- змiцнення навчально-виробничоi, науковоi, матерiально-технiчноi, культl,рно-

-

-

органiзацiя змiстовного дозвiлля

,_знllкiв;

-

та

вироблення рекомендацiй щодо

оздоровлення
рацiона-rrьного

yrHiB ,

педагогiчнltх

використання

-_, _.зообов'язкового навчанЕя;
- запобiгання дитячiй бездоглядностi;
- сприяння llрацевлаштуванню випускникiв навчального закпаду
- стимулю"u""п творчоТ працi педагогiчних праuiвникiв та учнiв

фон.r1

;
;

- всебiчне змiцнення зв'язкiв мiяс родинами учнiв та навчальним закладоNI.

-

-1.20.Пiклувальна рада форму.ru"" конференцiсю навчального закладу .v cK-,Ta:i
\,станов,
- ] -з чI{сла представникiв мiсцевих органiв виконавчоi влади, пiдприсплств.
( за iх
iнозеплних
члtслi
::_-.-lЗЦiЙ, навчального закладу, окремих громадян, у тому
- . еННЯМ).
ч.-тени пiклувальноi ради працюють на громадських засадах,
Не :опускаеться втручання членiв пiклувальноТ ради в навчально-виховний прошес
j :. -_,зення ypoKiB тощо ) без зголи директора навчального закладу.
), вrIпадках, колИ хтосЬ iз членiВ пiклувальноТ ради вибувае , на конференшiТ на
: -. ,l_. le обирасться iнша особа.

:.] 1.ПiклуваJтьна рада дiе на засадах
- прiоритету прав людини, гармонiйного посднання iHTepeciB особи, суспirьства.
:

-

: -::_.

- l t-rтрI{Nlпння вимог законодавства УкраТни

;
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- са\Iоврядування;
- ко:егiальностi ухвалення рiшень;

:обровiльностi i рiвноправностi членства;

-

-l.]2.робота пiклувальнот ради планусться довiльно. Кiлькiсть засiдань визначаеться
,. :
.-lьнiСтю, але, як правиЛо, не менше Hixt чотири рази на piK. Позачерговi засiдання
1 .:-, _ь проводитися також на вимогу третини i бiльшrе членiв. Засiдання пiклувапьноi
:. -,1 a IравоN{очними , якlцо на ньому присутнi не менше двох третин ii членiв,
рrшення приймасться простою бiльшiстю голосiв,
r,
Пiк,-тувалЬна рада iнформуС про своЮ дiяльнiстЬ у доступнiй формi на зборах .
,_ 1,ч ltасовоi iнформацii. через спецiальнi стенди тощо,
Рiшення пiклувальноi ради в 7- денний TepMiH доводяться до вiдома коллектив},
- :: ] : _;НоГо закладу' батькiв' гроN,Iадськостi. iх виконання органiзовУеться членами Ради.
-1,]З.очолюс пiклувальну радУ голова , який обираеться шляхом голосування на ii
:- ::lнi з числа членiв пiклувальноi ради.
з чtтсла членiв пiклува-чьноi ради також обираються заступник та секретар,
Го--lовз пiклувальноi ради :
.K_lIiKae i координус роботу пiклувальноТ ради;
lt-lT\-c i проводить засiдання , затверджуе рiшення пiклувальноi ради;
tsIiзначае функцiТ заступника, секретаря, iнших членiв;
,р.дaru"* пiклувальну раду в устаЕовах, пiдприсмствах та органiзацiях з питань,
:.,_-_aaених до ti повнова}кень.
го_-1ова пiклувальноi Ради мас право делегувати своi повноваження члена\l
,-

=

_

:- _,.,f

l--Iьноi ради.

-{.24.Пiклувальна рада мас право:

-

вносити на розгляд органiв виконавчот влади, мiсцевого самоврядування,
:.::.]:IOPa навчiшьнОго закпадУ , конфереНцii пропозицii щодо змiцнення MaTepia-TbHo,
навчаrIьногс
-.,.,-_i..нtli. навчаJIьно-виробничоi, науковоi, культурно-спортивноТ бази
- за_Iучати лодатковi джерела фiнансування навчального закладу ;
- вживати заходи щодо зплiцнення матерiально-технiчноТ i навчаЛьно-N{етодLlчнО

]: i: :;]ВЧ3-11ЬноГо ЗаклаДУ;
стиN{улювати творчу працю вчителiв та учнiв;
брати участь у розглядi звернень гро\,Iадян з питань, шо стосуються роботl
::. 1-:-lЬНого закладу, з метою сприяння ix вирiшення у встановленому порядк},;
- створюВати KoMicii , iнiцiаТивнi групи, до складу яких входять пре.]ставнIlкI
педагогiчного колективу, батьки або особи, якi iх заrtiнюють
.

-a]авнllки учнiвського
- ] : ''-,aaьnoari,

-+,25.У навчаJIьному

: :: -

самоврядування.
закладi створюеться постiйно дiючий дорадчий ко.тегiапьнlтi

педагогiчна рада.

го.-tовою педагогiчноi ради е директор навчацьного закладу,
-{,]6. Педагогiчна рада розглядае питання
- },.]осконалення N,Iетодичного забезпечення навчzl,тьно-виховного процесу;
п.]анування та режиму роботи навчаJIьного закладу;
:

варiативноi складовоi робочого навчального плану
переведеНня учнiВ до наступНих класiВ i iх випуску

,

нагородження за },сп1\I1

,

пiдвищення ква;riфiкацii гrедагогiчних працiвникiв , розвитку Тх творчс
iйцiтrпви? впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i пере.lовог,
к:вrогiщого досвiду;
- r частi у iнновацiйнiй та експериментальнiй дiяльностi навчального закJIа.]}

-

-

,: *

],

l з 1ншими навчальними закладами;

1r

- \Itrр&-1ьнОго заохочення батькiв та осiб, якi ik замiнююТь, та громадських дiячiв,
:
':] .-]ь \,часть в органiзацiТ навчально-виховного процесу;
- \tllрд_цьноr,о i матерiального заохочення учнiв, iIрацiвникiв навчальнОГО ЗаКЛаДУ;
- прIlтягнення до дисциплiнарнот вiдповiдальностi учнiв , працiвникiв навчального
_,_ ._.. за невиконання ними своiх обов'язкiв;
- jншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю навчального закладу.
.:..]7.Робота педагогiчноi ради планусться у ловiльнiй формi вiдповiдно до потреб
_
: _ _ьного закладу, але не може бути менше чотирьох засiдань на piK.

.

r'. \ТЕРIАЛЬно-ТЕХНIЧнА БАЗА
1

5,1,\4атерiаJIьно-технiчна база навчацьного закладу включае булiвлi , споруди,
: :_. коrtунiкацiТ, обладнання, транспортнi засоби, службове житло, iншi матеРiальнi
_ , - : _i. BapTicTb яких вiдобрalкена у балансi навчаJIьного закладу.
j.].\4айно навчаJIьного закладу нЕIJIежить йому на правах оперативного управлiння.
-i.].навчальний заклад вiдповiдно до чинного законодавства користуеться землею,
,:,,::l природними ресурсами i несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог та норм ix

-

5.-{.Вилучення основних фондiв, оборотних коштiв, iншого майна навчального
-*_.. ПроВоДиТЬся Лише У ВиПаДках, гtередбачениХ ЗаконоДаВсТВом. Збитки, завданi
- -:
ъно\{у закладу внаслiдок порушення його майнових прав iншими юридичними та
:- ::,:\IIi особами , вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства .
-i.,i.органiзацiя харчування учасникiв навчально-виховного процесу вiдбувасться за
j t :.]нII\Iи угодами. Що органiзацii харчування можуть бути залученi юридичнi особи
- -:.,.зTHi пiдприемцi вiдповiдно до чинного законодавства.

-

-

-

IНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ
5.1.Фiнансово-господарська дiяльнiсть навчuUIьного закладу здiйснюсться
: _- ]__]но до Бюджетного кодексу УкраТни, Законiв УкраiЪи <Про ocBiTy>, <Про загальну
_ _ ]; _-.-r] ocBiTy> та iнших нормативно-правових aKTiB.
б.2.Щя<ерелами фiнансування навчального закпаду е:
- кошти мiсцевого бюджету у розмiрi, передбаченому нормативами фiнансування
_ . ..Hoi середньоi освiти для забезпечення навчального процесу в обсязi, визначеному

:

Э

::BHII\{ стандартом загальноi середньоТ освiти;
- кошти, отриманi за надання платних послуг;
- .]оходи вiд здачi в оренду примiщень, споруд, обладнання;
- б-lагодiйнi внески юридичних i фiзичних осiб;
- lншi джерела, не забороненi законодавством.

б.3.у навчальному закладi створюсться фонд загального обов'язкового навчання

,

:, :, ]ор}Iуеться з урахуванням магерiально-побутових потреб учнiв за рахунок коштiв
. - :.Т\, 1, розмiрi не менше трьох вiдсоткiв на його поточне утримання ! а також за

.

коштiв, залучених з iнших джерел.
КоштИ фондУ загаJIьногО обов'язкоВого навчання зберiГаютьсЯ на рахунКУ цього
_: -__ЪНоГо закладу в органах Щержавного казначейства i витрачаються вiдповiдно до
--_
_:ilc\, , що затвердх(у€ться директором навчального закладу.
об.-riк i використання коштiв фонду загального обов'язкового навчання
заклад}, ,
-,-':;._._.ifТЬсЯ навчальним закладом згiдно з наказом директора навчального
. .._.к

:

чинним законодавством.
irонтроль за правильним використанням коштiв загального обов'язкового навчаННЯ
:.i:._:].,)ють оргаЕи виконавчоi влади або органи мiсцевого самоврядування, Управлiння
-:._]: . органи самоушравлiння навчальним закладом.
:-

1-,-ченого

11

бJЛавчаънd

заклад мае право на придбання та оренду необхiдного обладнання
в Ьrt urгерiальшгх pecypciB, користуватися rтослуга}4и пiдприемств, устаноВ,
qцпfuщiй та фiзи.штrтх осiб; фiнансувати за рахунок власних надходжень заходи , що
.тFть по]iпшенню соцiально-побутових умов працiвникiв навчального закJIаду.
: .. _:я_fLак дi_rоводства i бухга,ттерського облiку в навчальному закладi
_j l-_: ,.;;IHHll\l законодавством та нормативно-правовими актами MiHicTepcTBa
:.:-,:.i:. lto.-ioJi та спорту Украiни,
- . Б,.-,,га-iтерський облiк у навчальному закладi здiйснюеться самостiйно.
-.Ззlтнiсть про дiяльнiсть навчаJIьного закладу здiйснюсться вiдповiдно до
_
-

_ --f

а

, r J;ipeKTop навчального закладу несе персональну вiдповiдальнiсть За
б\\гa,ттерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення ycix
.
-:]-экIтх
_операцiй у первинних документах, збереження оброблених докlментiв.
_-,__:--_:]

:l

,

_,

_,. _ звtтностi протягом TepMiHy, встановленого чинним законодавСтвОМ.

- ] :_,i:н\роднЕ

спIвроБIтництво

-, ].Навча_тьний заклад за

:,:

наявностi нацежноi матерiальноТ та соцiально-культурноi
=.:повiдного фiнансування мас право проводити мirrtнародний учнiвський та
. . _чнIIir обл,riн у рамках ocBiTHix програм , проектiв, встановлювати вiдповiдно до

- ].Навчапьний заклад },Iа€ право вiдповiдно до чинного законодавства укладати
_ : :;1 про спiвробiтництво з навчальними установами, науковими установа}{И.
- _ .:,::].icTBa}IrI . органiзацiями, громадськими об'еднаннями iнших краiн.
-,_].}'часть навчального закладу мiжнародних lrрограмах, проектах,
учнiвських та
у
: _: _ _чнлtх обмiнах здiйснюсться вiдповiдно до чинного законодавства.
: :.tlнтроль зА

дIяльнIстю нАвчАльного зАклАду

S,1..Щержавний контроль за дiяльнiстю навчального закладу здiйснюеться з \{eTortr
в сферi загальноi середньоi ocBiTrt.
=,_ечення реалiзацii единоi дерхсавноi полiтики

,

8.].Основною формою дер}кавного контролю за дiяльнiстю навчального зак.lа.т\ €
_:],:._:зно атестацiя, яка проводиться не рiдше одного разу на десять poKiB _y поря-]к}.
:

]:

].::ЧеНО}IY ЧИННИМИ НОРМаТИВНО-ПРаВОВИМИ аКТаМИ УКРаТНИ.

_\тестованому навчальному закладу пiдтвердrкуеться право видачi докrrtентiв про
-:_ _\ встановленого зразка.
Якrцо результати атестацiТ навча-rIьного закладу не вiдповiдають \-CTaHoB-leHI1\I
:] : ]ВНИ}{ стандартам ( тобто навчальний заклад неатестований), то щодо i"rого _]iя,-тьностi
_.:;1].1:]€ться рiшення про проведення повторноi атестацii через один-два poкri. або зltiнti
- : _ , . lеорганiзацii чи лiквiдацii вiдповiдно до законодавства.

8.З.Позачергова атестацiя навчального закладу проводиться, як вI]няток. За
",:.;]я}I
:
MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту Украiни за подання\I орган\'
,l:_]ського
:
самоврядування навчального закладу або Управлiння освiти.
8.,1,у перiод мiж атестацiями проводяться перевiрки (iнспектування ) навчапьного
_:_,:_\,з питань, пов'язаних з його дiяльнiстю. Змiст, види та перiодичнiсть цтtх
-.:..lэок визначаються залеItно вiд стану навчально-виховноi роботи , але не частirrе
;. _:: рази на piK. Перевiрки з питань, не пов'язаних з навчацьно-виховною роботок'
- , :-- _-]ьного закладу, проводяться його засновником вiдповiдно до законодавства.

- з.\ключнI положЕння
q.1, Лiквiдацiя та реорганiзацiя

-

-

_:

(злиття, приеднання, подiл, перетворення
за
вiдбуваеться
.ьного
закладу
-рiшенням Вознесенськоi MicbKoi ради згiдно з
.:,l\1

)

ЗаКОНОДаВСТВОМ.

1S

Е
комiсiсю, яка
закладу здiйснюеться лiквiдацiйною
вiдповiдно до чинЕого законодавства,
утворюеться та дiс
koMiciT до неi переходятъ повноваження
9.3, з моменту призначення лiквiдацiйпоi
скJIадае лiквiдацiйний
IIавчальним ."*""йr. Лiквiдацiйна комiсiя
щодо
комiсiю-_-л-'.^i подас його органУ, який призначиВ лiквiдацiйну
баланс 'тlравлiння
iз
у логовiрних вiдносинах
9.4. кредитори та iнпli юриди;i;Ы::l::::*вають
,
про лiквiДацiю У писъмовiй формi
навчаJIьнИм закJIадОм , повlдОмJIяютьсЯ
9.5.ПiдчаслiквiДацiiтар*р.u,'i=u'rlтнаВчаJIъногоЗакЛаДУвивiльнювапим
iх прав та iHTepeciB вiдповiдно до трудового
працiвникам гарантуеться додер*urr""
з аконодавства Украiни,
а навчальний заклад лiквiдованим з
9.6. Лiквiдацiя вважаеться завершеною,
У разi лiквiдацiТ навчалъного
моменту вЕесеЕня запису про це до державного ресстру,
неприбутковiй органiзацii
.p"o""noT о.оои, Bci активи передають""i"шiй
закладу
"n
вiдповiдного типу.
освlти
9.2.

Лiквiдацiя навчыIьного

;ЁiýЁЖЁ,#;ffi ж;;; ; ;;;;;,у

п

о,о державноi реестр аuii в iдповiдн о

до законодавства Украiни,

начальник

Кисiльова С.В.
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