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1. зАгАлъш положЕння
1.1. БровАрськА спЕцIАлIзовАнА школА

I;P()I]APCЬKOT MICbKoi рАди БровАрсъкого
ОБJIАСТI (далi - ЗАКЛАfi) е закладом загальноi
lliulсжить до комунальноi власностi Броварськоi
I,рOма/Iи, забезпечус здобугтя освiти на таких рiвнях:

- початкова ocBiTa;
базова середня ocBiTa;
профiльна середня ocBiTa.

|,2. Повна назва: БРоВАРСЬкА СПЕЦIАлIЗоВАНА шкоЛА I-III
(]тупЕнIв м 7 БровАрськоi MIcbKoi рАди БровАрського рАЙону
киit]ськоi оБлАстI

Скорочена БСШ I-III ступенiв J\Гg 7,

1.4. Юридична адреса ЗАКЛАДУ: 07400, КиТвська область, Броварський
район, MicTo Бровари, вулиця Гагарiна, 2З-А, телефон (04594) 5-22-3З.

1.5. Засновником ЗАКЛАДУ е Броварська MicbKa територiальна громада
rlсобi БроварськоТ мiськоi ради Броварського району Киiвськоi областi (далi
'3асновник).

1.6. Органом управлiння ЗАКЛАДОМ с Управлiння освiти i науки
IipoBapcbKoi MicbKoi ради Бровароького району КиТвськоТ областi (далi - Орган
уrtравлiння). Закrrад освiти безпосередньо пiдпорядкований Органу управлiння.

Органiзацiйно-правова форма ЗАКЛА!У: комунальний заклад.

1.8. ЗАКЛАД у своiй дйльностi керуеться Конституцiею УкраТни,
,tаконами Укрzuни <Про ocBiTy>>, <Про повну загаJIьну середню ocBiT1o>, iншими
IIормативно-правовими актами Украiни, актами органiв виконавчоТ влади та
tlрганiв мiсцевого самоврядрання, цим Статугом.

1.9. Заклад освiти е юридичною особою з моменту його державноi
рссстрацii i дiе на пiдставi Статугу, затвердженого Засновником, мас печатку,
lrt'[амп та бланки встановленого зразка, може мати самостiЙниЙ баланс,
рссlстрацiЙнi рахунки в органах !ержавноТ казначеЙськоi слlокби Украiни,
банкiвських установах вiдповiдно до LIинного законодавства.

У ЗАКЛАЩI навчанЕя проводиться украiнською мовою.

1 .1 1. ЗАКЛАfi самостiйно приймае рiшення i здiйснюс дiяльнiсть в межах
сlзосi компетенцiТ, передбаченоi чинним законодавством Украiни та цим
Статугом.

|.I2. ЗАКЛАД несе вiдповiда-гrьнiсть пер9д особою, суспiльством i
lIержавою за:

- безпечнi умови ocBiTHboT дiяльностi;
- дотримання державних стандартiв освiти;

I-III ступЕнIв J\ъ 7
рАйону киiвськоi
середньоi освiти, який
MicbKoi територiальноТ
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- /l(уl,римаlIIlя договiрних зобов'язань з ittшими суб'сктами ocBiTHboT,
IttllltlбIlи.ltli, llayKoBoI дiяльностi, у тому числi зобов'язань за мiжнародними
yl()/tilMи;

- /((),l,римаlлня фiнаrtсовоТ дисциплiни.

1.1З. ЗАКЛАД створюе базу персонzulьних даних 1"rHiB, працiвникiв та
,t/(iiicllttlc, Тх обробку вiдповiдно до Закону Украiни <Про захист персонitльних
/lillltlx)).

1.14. Учнi ЗАКЛАДУ забезпечутоться медичним обслуговуванням у
l l()])rll(Ky, всl,ановленому чицним законодавством.

1.15. Органiзацiя харчування здобувачiв освiти здiйснюеться вiдповiдно до
ll ll l l l l()0,() законодавства.

l .16. Взасмовiдносини ЗАКЛАДУ з юридичними i фiзичними особами
Irlt,illil(Iаються }тодами, що укладенi мiж ними.

l .l7. ЗАКЛА! с неприбугковою установою та не мас на MeTi отримання
/ltlxtl/liB. Забороняеться розподiл отриманих доходiв (прибркiв) серед
tlрtttцiвникiв закладу (KpiM огIлати Тх працi, нарахування сдиного соцiального
trllccKy), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб, Доходи
'}ДКЛАДУ використовуються викJIючно для фiнансlъання видаткiв на його

у,|,римання, реа,чiзацiТ мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених
l(им Статугом.

2. МЕТА ДlЯЛЪНОСТI I ЗАВДАННJI ЗАКЛАДУ
2.1. Метою дiяльностi ЗАКЛАДУ с забезпеченшI реалiзацii права громадян

УкраТни на здобу,rгя повноi загальноi середньоi освiти вiдповiдного рiвня в

умовах, сприятливих дJuI фiзичного та духовного розвитку, самовиховання i
соцiатriзацiТ дитини, ii формування як цiлiсноТ особистостi й вiдповiдаJrьного
I,ромадянина Украiни.

2,2. Головцими завданнrIми ЗАКЛАДУ с:

- забезпечення вiдповiдностi рiвня освiти державним стандартам повноТ
,tаI,альноТ середньоi освiти;

- сприJ{нrц особистiсному розвитку здобувачiв освiти, розвитку Тх
,lдiбностей i обдарувань;

- формування компетентностей, визначених Законом Украiни <Про ocBiTy>
,I,a державними стандартами;

- забезпечення рiвного доступу здобувачiв освiти до загаJIьноi середньоТ
tlсвiти з урахранням iхнiх фiзичних та iнтелектуаJIьних можливостей;

- забезпечення цiлiсного розвитку здобрачiв освiти, Тх фiзичних,
illтелектуrшьних i творчих здiбностей шляхом виховання, навчання, ооцiалiзацiТ
,r,a 

формування необхiдних житт€вих навичок;
- виховання свiдомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я iнших

l,ромадян, як найвищоi соцiальцоI цiнностi, формування засад здорового
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l ll()(,(,()y )l(l1,1"l,rl, ,iбсро}кеllIIя i змiцнення фiзичного та психiчllоl,tl ,J/lор()l}'я

1,1( tl lyllilll i tl tlt:tti,I lt;
(,lll()l)cllllя ll0po/lyMol] дJlя соцiа-гtьноТ адаптацii, пода;tьшоТ illтcl,palliT rl

r \,(,ll l lll,(, 1,1l() tlсiб,l tlсtlб;lивими освiтнiми потребами;
t|lttlrMylraltllя tttаttоб.llивого ставлення до родини, поваги до народних

r;llrrlrrrliii i ,ltltl,1aiB, лсржавноТ мови, мов корiнних народiв i нацiональних
l\l(,lltllllll. ttltllitlltaJlblIиx цiнностей украiнського народу, iнших народiв i нацiй;

с,lll()рсllllя бсзltечного, {рунтованого на довiрi, демократичного,
llllrlll(),illllll()I,(), розвивального та мотивуючого до навчання освiтнього
(,t,l)t,Jl()ltllll(il. сllриятJIивого для формування вiдповiдаrrьного громадяниЕа
V 1,1llt'ittlt;

r|lyttlcllitlIIyBaHHя в €диному ocBiTHboMy просторi для реалiзацii
tttlltttli2lyltJl1,1lиx нахилiв, потреб та iHTepeciB 1^rасникiв освiтнього процесу,
lll/(l () |()ltl(ll ,vtобувачiв освiти до rrодаJIьшоТ освiти i труловоТ дiяльностi;

- 1littliollaзtbHe i ефективне використання наявних фiнансових, ocBiTHix та
llt)ll|)()/(llltx pccypciB, оновлення матерiально-технiчноi i навчальноТ бази закладу
/l ll)l l\l)llIl(()0,() задоволення ocBiTнix потреб здобувачiв освiти.

]..]. Дв,гономiя ЗАКЛАДУ визначасться його правом:
- llJlallyBaTи власну дiяльнiсть та формрати стратегiю розвитку;
- r|ltlрмувати освiтню програму або oKpeMi програми початковоi, базовоi та

l t 1rr lrIli.tt Lt loT освiти;
- llil oct{oBi ocBiTHix програм розробляти навчаJIьний план, у тому числi в

v(,lllll()l}JlclloMy порядку розробляти i впроваджувати експериментальнi та
t r r l1t t lri,'lyit.цbHi навчальнi плани;

- l]изначати форми, методи i засоби органiзацii освiтнього rrроцесу,
( )()l ll)il,1,и пiдрlлlники та навчально-методичне забезп9чення;

- ,lабезпечувати функцiонlвання внугрiшньоТ системи якостi освiти;
- брати )л{асть в установленому порядку в монiторингу якостi освiти;
- ,забезпечрати добiр i розстановку кадрiв;
- використоврати рiзнi форми мор.шьного стимулювання та матерiаJIьного

lll()х()tlсння до педагогi.tних працiвникiв, здобувачiв освiти, iнших уlасникiв
l tc lti,I,t l ього процесу у порядку, визначеIlому чинItим законодавством;

- на правах оперативного уtlрав;titrня розпоряджатися р}хомим i
llсl)ухомим майном згiдно з закоtlодавством УкраТни та цим Статугом;

- ,JаJIишати 
у свосму розпоряджеtttli i використоврати власнi надходж9ння

у l l()l)яllку, визначеному законодавством Украiни;
- розвивати власну матерiально-технiчну та соцiальну 6*у;
- користуватись пiльгами, передбаченими державою;
- спiвпрацювати з нацiональними, культурними товариствами, освiтнiми,

l lх)маllськими, благодiйними i гуманiтарними органiзацiями;
- брати у{асть у роботi мiжнародних органiзацiй, асоцiацiй i pyxiB у

lll)()Itc/leнHi науково-дослiдницькоi, експериментalJlьноi, tlошуковоТ,
t l 1rtlc BiTH ицькоТ роботи;

- здiйснювати iншi дiТ, що не с)rперечать чинному законодавству.
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.) .l, 'lЛl{JlЛ/l бсрс lllt ссбс ,ltlбсlв'язаlIllя:
,lll,/l()li()Jl1,1lrl,|,}l tlt1,1,рсбИ l,ромаlIяtt, Що проживаюl,ь IIа ,гсри,lrlрiТ

lll|( lIy|()llyltilllllя ,iill(JIiUly tlclli,l,и, tl ,r7lобуrгi гtoBltoT загальlлоТ серелньоТ освir.и;
lill)illl,|,yliil,|,}l /((),lримi}llllя у ме)(ах свос:i територiТ положень Коrrсr.и,r,уцiТ

Yt,l,;tlllll, ,till(()lrirr Укрir[rlи <llpo ocBiTy>, <ПрО повнУ загаJIьну середню освi.гу>>,
l\illllt('Irrti'i <<ll1rtl ttlraltit /(и,l,иtlи)), iнших нормативно-правових aKTiB Украiни та
Ill.()l(l ('tittyt_y.

lI,1llllyllil,|,tгr,a ,з:цiйСнюватИ освiтнЮ дiяльнiсть вiдповiдно до !ержавних
r l;ll1,1ill) t,itt llt1,1i,l,t,t{tltltlT, базовоi та профiльноi середньоТ освiти;

l;t(ic,tl I(:tlyl}il,I,и слнiсть навчання та виховання;
trtlillltlttit,l,и piBeHb загальноi середньоТ освiти здобрачiв освiти вiдповiдно

,|tt K1llr lclliTtl ,I,a показникiв ffержавних стандартiв початковоi/ базовоi7
t t ; 

rr rrIrt tt l,t ttli ссрс7цIlьоi освiти;
(,lll()]]l()l}it'Ги умови, безпечнi дJUI життя i здоров'я здобрачiв оовiти,

llr, l1;11 rlt i,tttttx,l,a iнших працiвникiв закладу освiти;
tlt tttlt,рсби створювати iнклюзивнi таlабо спецiальнi .ру.rи i класи для

l 1,1llllill tt tll ttсiб :з особливими освiтнiми потребами;
/(()l(ср}l(Уl]аТись фiнансовоТ дисциплiни, зберiгати матерiальну базу;

|)l, tlilllllll1I l]JlilcНy науково-методичну i матерiа-пьно-технiчну базу
ltll/(ill}i1,I,и здобувачам освiти документи про ocBiTy встановленого зразка;
lllх)х()llити плановий iнституцiйний ауди,г у термiни та в порядку,

lllI tl lilllt,ll(lMy ocBiTHiM законодавством;
'r:tiiiсlrювати iншi гIовноваження, делегованi Засновником або Органом

\ lt1l;ttt,ltittltrl.

.l. ЗАРАХУВАННrI УЧНIВ ДО ЗАКЛАДУ ТА ТХ ВIДРАХУВАННЯ
l l. Зарахрання, вiдрахрання та переведення pHiB ЗАкЛАДУ

l ]l lll(,lll()("I,I)cя у порядку, визначеному законодавством.

l ]. Рiшенням виконавчого KoMiTeTY Броварськоi MicbKoT Ради
ll|)tlItll|)cllкol'o раЙону Киiвськоi областi за ЗАКЛАДОМ закрiплюеться
ttt,t l lrltti2ltla територiя обслуговування.

} .}. lllфОРмацiя про закрiплену тсри,r,орiкr обслуговування, спроможнiсть
t;ttlIlil,/(y tlсвiти, кiлькiсть учнiв у кожIIому класi Т&, вiдповiдно, наявнiсть
ltlll1,1lllx мiсць оIIрилюднюеться на веб-сай,гi ЗАклАду щороку впродовж двох
ll()l)()llllx 21ltiB з дня прийняття вiдповiдного рiшення,

.} 4. Керiвник ЗАКЛА!У зобов'язаний вжити заходiв щодо ознайомлення
ltrlt,ii tlt ix батькiв або осiб, якi iх замiнюють, з порядком, Статугом закладу,
ll|)lllillJlilми лля yrHiB та iншими документами, що регламентуtоть органiзацiю
( )(,lti,l l l l,()I,o процесу.

}.5. ЗаРахУВання до ЗАКЛАДУ здiйснюеться вiдповiдно до накrву його
h(,|)iltll}ll(il, що видаеться на пiдставi заяви одного з батькiв дитини (або особи,
tlttil Т.\ ,litмiняе), поданоi особисто (з пред'явленням док}менто, Що посвiдчуе
l lt,t lбу,litявltика).
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}{ародження дитини або локумеI1,1,а, lцо tltlclti71.1yt,
(lli:t час подашня копiТ пред'явllяс,I,ься tlpиI,illa.ll

r l1ll t t,i t tltзt itбtl Ktll l iяl мсдичноТ довiдки встановленого зразка;
rl1lllt,iltlt.lt itбtl кtllliя вiдповiдного док}мента про ocBiTy (у разi наявнос,гi).

V 1llr ri ttltllttlltlc,l,i т,а за бажанням одного з батькiв дитини (або особи, яка Тх
lilt\llll}l( ), ,lttl ,itlяl]л{ можугь додаватися оригiнал або копiя висновку про
l\t}t\lllIl(,l(clly (,llr lloBTopнy) ouiHKy розвитку дитини чи витягу з протоколу
ti|l | ]l;Il tt tя l ttк.lIltlзив[{о-ресурсного ценТрУ.

/(tl ttc:llttrt)1,o класу зараховуються, як правило, дiти з шести poKiB. Особи з
lt(tlllll|lltllМll tlсвi,гнiми потребами можугь розпочинати здобуrтя початковот
ll( lltltt,t illlll()I,tl BiKy, атривалiсть здобугтя ними освiти може буги подовженаз
,l( lll()ltll(,ItttяM tlcBiTHboT програми корекцiйно-розвитковим складником.

l,(l, lrrt|ltlрмацiя про наявнiсть вiльних мiсць оприлюднюсться вгIродовж
,lll(l\ 1ltl(ltl,tltx лнiв з дня появи вiльного (вiльних) мiсця (мiсчь) протягом
|t,l ]l('I l,/Ull)l l()I'() РОКУ.

l 7. ltto,teMHi громадяни та особи без громадянства зараховуються до
l,,\lr ]lЛ/(У rli:tповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.

4. оргАнIзАцlя освIтнъого процЕсу
,1.1. ()свiтнiй процес у ЗАКЛАfiI здiйснюсться вiдповiдно до ocBiTHboi

llll(tll)lll\{lt, llорядок розроблення якоi визначено укратнським законодавством.
(ltttltllltl lIрограму схвrlJIюе педагогiчна рада закладу освiти та затверджуе
ht,|lllllrlrlc. ()свiтня програма ЗАКJIАДУ спрямована на виявлення та розвиток
|,tlt)ll()с,lсй ,l,a обдарувань особи, досягнення результатiв навчання, прогресу в

|}tl tltllllcy, t|lорМрання i застосування вiдповiдних компетентностей, визначених
'l t'| )llril Ill l t{ М И СТаНДаРТаМИ.

.l.]. ']АКЛАЩ плануе свою роботу самостiйно. На ocHoBi чиЕноТ ocBiTHboi
lll)(tll)llMll ltслагогiчна рада скJIадас, а керiвник затверджуе рiчний план роботи
l;llt||il.J(.},l,a ltавчаJIьний план закJIаду, що конкретизують органiзацiю освiтнього
lll)()l1(,(,y Ila навчаJIьний piK (перелiк навчальних IIредметiв (iнтегрованих KypciB)
()t}()lt',1,1l(()I]иx для вивчення та вибiркових (за вибором учнiв) ocBiTHix
|rtll\lll()llctl,t,ilз, кiлькiсть навчilJIьних годин на тиждень та/або кiлькiсть годин на
tl;ttl,tll.tt1,1lttй piK). Плани роботи структ}рних пiдроздiлiв, предметних
( ttttt,rti,lltt,tx) комiсiй, психологiчноТ, соцiальноТ слуэкб та iнших затверджуе
lr t'| )l ltl l ll l('iаlltJIаДУ.

.l ] IIитання спроможностi ЗАКЛАДУ забез[ечити реатriзацiю
trl:tttlri2lyit.ll1,1loi освiтньоi TpaeкTopiT та розроблення iндивiдуального
l|,lltIllt]l1,1l()I,o I,IJIaHy розгляда€ться педагогiчною радою на пiдставi поданоТ
tliIl1,1\llMll /lитини (або особи, яка Тх замiняе), письмовоi заяви. Рiшення
t rllrl ii l\,Ill("|,llся з дотриманням вимог законодавства.
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{ { l ,\ l,, l| ,1l1 lll)lllIl(X, ,til IlttвtlаJlыlими програмами, пi7цру.lllиr(ilмtl,
***}Etlllbrr,,rrr llltl t\till('tt, lti,l1tttllti)lцпий I,риф Мiнiс.герс.l.ва освi.ги i rrауки УкраТrlи
l**'lt nIt lll \'t,ll;tlttlt). i 'rlrбc,lllctIy(, викоllаIlltя ocBiTHix завлаIIь BiлltoBiilпtl /lo
ll*ttHtl* ttt trl1,1lllltl1 11,j1 lil lll)]ll)()/(lrих з2liбrrостей дiтей.

{ t l \l''l"\/( tl(1lt;rltt' r|ttlрми, засоби i методи навчання та виховання
ýl{|itltt|,tllrr ,ll} l;l|r()llirr УкllitТllи <Про ocBiTy>>, <Про повну загаJIьну середню
}l*ý|l}" ltl lll.ill() ('rllryl,y ,t урахуванням специфiки, гrрофiлю та iнших
l|}.tlfl !lll |ll rl l l, l l r,1 l l lt t t i.lltI liT tlcBi,l,rl ього процесУ.

|,\ lч l l д/l r,,tiiiclllot, tlсвiтнiй процес за денною формою навчання.
I l l tr lrlrlliji llроцес у ЗАклАдI здiйснюеться за

ll1,1ltlll lъt1,1|,ll(|l() (скс,гернат, сiмейна (домашня), педагогiчний
,Illl lltlIlIlailltlll, llltlllмами навчання, за потребою органiзовуеться
lltllllltllllltl

l tt l\ llilt'll в ЗАКЛА!I формуються згiдно з нормативами ix
iIl|llll|||lIt'lr,tlllrt'l'i, ВСТаНОВЛеНиМи законодавством, з урахуваннJIм наявностi
llIl|111llll('lIl,, ll(() ВiДПОВiДаЮТЬ санiтарно-гiгiснiчним вимогам для здiйснення
llt lllll|1.1lltl lll)()l(rJcy та вiдповiдно до кiлькостi поданих заяв про зарахування до
lrllr llil,t\ llt'tli t tt.

,l ,l l lt1,1ti:l класiв на |ругtи для вивчення окремих предметiв у закладi освiти
1,1lllt ill(}i ll,('rl згiдно з нормативами, встановленими мон Украiни. [ля
ltlll||lt'llll)l llill]ЧаЛьних предметiв, KypciB, iнтегрованих KypciB, у тому числi
lllltIl|)|\()|tl|\, можугь формратися та функцiонрати мiжкласнi групи, що
lllr rll('tlil l1lмуtь учнiв рiзних класiв одного або рiзних pokiB навчання.

,1.1() у зАклАЩI для здобувачiв освiти 1-4 класiв за бажанням ixHix
t},lll,hllt або орiб, якi Тх замiнюють, при наявностi належноТ навчаJIьно-
пt;ttt,llilt.ltbHoi бази, педагогiчних працiвникiв, обслуговуючого персоналу
(,Ill()l)l()lоться грули продовженого дня (далi гпд)

lIорядок створення гпд, зарахування та вiдрахування iз них здiйснюеться
у ll()l)ядку, визначеному законодавством. Режим роботи груrtи продовженого
, (lIrl розроблясться вiдповiдно до CaHiTapнol.o pcl)laмeнTy Для зашtадiв загальноi
r.,сllодньоi освiти та затверджуеться керiвником закладу освiти.

4.11. ПеРеведеншя здобрачiв освi,l,и до настуtlного кJIасу здiйснюсться
l lорядку, встановленому МОН УкраТни.

4,|2. Навчальний piK у ЗАКЛАДI розпочинаеться Щнем знань 1 вересня,,I,ривае не менше \75 навчальних днiв i закiнчуеться не пiзнiше 1 липня
наст)дIногО РокУ, якщо нормативнi документи моН не передбачатимугь
iншого. Структура i тривалiсть навчального РокУ, навчаJIьного тижнrI,
навчаJIьНого дня, занять, вiдпочинку мiж ними (перерв), форми органiзацiТ
освiтнього процесу визначаються педагогiчною радою ,у межах часу,
передбаченого освiтньою програмою, вiдповiдно до обсягу навчzlJIьного
навантаження, встановленого вiдповiдним навчальним планом, та з

груповою,
патронаж),
iнклюзивне
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\ l1,1\ YltilllllrlM liil(()ltllx ()с()бJIt,tltос,l,сЙ, (liзичllого, психi.tllого ,гil ill,гc.ltctt,l,yilJl1,1l()I,()

ll( | tltll l l\y ,/li l еii, tlctlбJlrtIttlc,r,cй pel-iotly 1,ощо.

,l l l.'l'1lrrttlt.llic,l,t, lclttlit<y.ll Ilро,I,яI,ом tlавчаJIьного року повиtltIа 0,1,alIol}t|,l,t.l llc
\l|,lllll(,, lltr l() l(ilJlcll/tilpllиx,,tlliB.

,l 1.1. lic,tttc1,1cpBttlt ltaBLlaJIbнa дiяльнiсть pHiB ЗАКЛАДУ не може
llr,l!(,ltlll|(ylli1,I,1l _]_5 хl]иJIиIi (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 poKiB
llllltllilIllltl), 45 хliиJlиIl (5-1l(l2) poKiB навчаннJI) opi, випадкiв, визначених
1lllrirll{|./(llllc,|,lt()ги. Заклад освiти може обрати iншi, поруч з }роком, форми
rr|llillrtr;trlii ttclti,1,1lb<t1,o процесу. Органiзацiя здвосних навчfu.Iьних занять i
llllh(ll)ll(,1,1lllllrl illltlиx форпl органiзацii освiтнього процесу, що вfIливають на
Ilrlttt;tIll(,,1,1l lli,llitIальних занять, допускаеться за рiшенням педагогiчноТ ради
lrllr rlil,,,ly rlctti,t,tt ,l,it Ilовиннi вiдповiдати вiковим особливостям дiтей.

,l l 5. ll;rtltrс;цення здвоених ypoKiB допускасться для:
l ll)()lrс/l0llllя ypoKiB трудового навчання у 5-9 класах;
lilll(()llilllllя лабораторних i контрольних робiт, написаннjI TBopiB у 8-11

lr t|,lt il \ ,

lllll1,Icll}lя предметiв iHBapiaHTHoT та варiативноi частини робочого
l1,1ltllilll1,1l()t,() llJIa}ty, що наJIежать до обраного профiлю.

,l lrr. 'l'ривалiсть перерв мiж уроками встановлюсться з урахуванням
llrrl1l1,11,, tt tl;rI,аttiзацii активного вiдпочинку i харчування 1..{HiB, аJIе не менш як
l() rtrltllllll, ltсJIикоТ перерви ( пiсля другого або третього уроку) - 20 хвилин.

,l l7. l)t1,1клад ypoKiB укJIадасться вiдповiдно до навчrLльного плану закладу
I ltIl l)ltNlllllllяM педагогiчних та санiтарно-гiгiснiчних вимог i затверджусться
lrl,! ll ltl l l l l(()M ЗАКJIАДУ.

,1.1|i. 'lMicT, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем
ltt,lttоtli,,l|l() /(о гlедагогiчних i санiтарно-гiгiенiчних вимог з урахуванням вимог
llrllt,lil1l1,1lltx lIрограм та iндивiдуальних особливостей здобувачiв освiти.

/(rlmrlrttIlli завдання }чням 1-х класiв не задаються.

,l l(). l(piM рiзних фор* обов'язкових навчальних занять у закладi освiти
llIlrl|t(),lя,ll,crl iндивiдуальнi, груrовi, факультативнi та позакласнi заняття та
1,1\(}]lll, llt() llередбаченi окремим розкладом та планом роботи i спрямованi на
ll1,1(llt()llcllllrl ocBiTHix iHTepeciB здобува.tiв освiти та на розвиток Тх творчих
l llt)ll()(,tcii. llахилiв i обдарувань.

.l.](). l]iдволiкання здобувачiв освiти вiд навч€шьних занJIть для
l||lt }ltil./(/l(L:llllя iнших видiв дiяльностi заборонясться (KpiM випадкiв,
t I t, l |(,.| lt )il 

r lcl I их законодавством).

,l .) l. ('исl,ема та критерii оцiнювання навчаJIьних досягнень здобрачiв
l|t llllll ,tlll(Jliuly освiти визначаються центрапьним органом виконавчоТ влади у
, rIlr,ltt tlclti,1,1t i науки. Заклад може запровадити власну шкалу оцiнювання
Il{,tуlll,t:tl,ill llilвчання )л{нiв, визначивши у cxBtlJIeHoMy пеДраДОЮ ДОКУМеНТi i
llr,|lt,]ll)lltlltltlllи в Освiтнiй програмi закладу правила переведення ii значень у
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t llr l(.t\ty ()llilll()ltillllIrl, ltc,l,alIol}JleIIy центраJIьним органом вИкОIlаl}tIОТ r1.1lаJlи У

r rIrr.lrt llt,ltit,tl i ttltytcи. ()сllсlвllиМи видамИ оцiнюваНня резулЬтаr,iВ навчаIlllя y,lllilt
r lIlll;lшtyltil.Jl1,1lC, lItl,l,()tllIe, пiдсумкове (тематичне, семестрове, pi,lllc)
rlIlllll(}llilllll)l, /(cР)l(lll}ll1l lli/lcyмKoBa атестацiя, зовнiшне незzlllежне оцiltlовtllIllrl.

l,|,lllt. rltlitllttttlltlIIrl ,I,il 
i lсржавна lliдсумкова атестацiя у закладi ЗдiЙСНЮЮТЬСЯ За

I llt l(,l\t()l() tlttittItltзittttlя, виЗНаЧеНОЮ ЗаКОНОДаВСТВОМ, а РеЗУЛЬТаТИ ТаКОГО

l l|lllll()ltllllllrl rri2ltlбражаються у свiдоцтвi досягнень, що видасться )л{невi щороку
\ |lil tl llt:l)сltС/lсlI}IЯ йогО на наступниЙ piK навчаннJL У разi вiдсрностi

llt.tt'llt,tltl,ilt 1li,tlltlt,rl оцiнювання та/або державноi пiдсумковоi атестацii пiсля
lilllr.|lll11.1lllrl llill}llllння за освiтIlьою програмою, заклад освiти ЗабеЗгtеЧУС 1"rHeBi
!\lilllr||]|trit,tl, 7цtl llочатку нового навчального року Пройти РiЧНе ОЦiНЮВаННЯ

Ill ,lt,() ,/(cl))l(illtlty пiдсумкову атестацiю. У разi повторного ЕеПрОхОДЖеННЯ

ll|'lllllltl tltlittttlttalll{я та/або державноi пiдсумковот атестацii педагогiчна рада
|;lttr|il.]ly tlr.:ltit,и спiльно з батьками )лIня (або особами, якi ix ЗаМiНЮЮТЬ), ДО

||tli|,lllt} llt)lt()l,() навчilJIьного року вирiшус питаннlI про виЗначеННЯ фОРМИ Та

\ l\ltll| ll(),l(il.]lLIIl()го здоб)rгтя такиМ )чнем повноТ загальноТ середньоТ освiти.

.l .].l ()б.;riк навчальних досягнень здобрачiв освiти протягом навЧаJIЬНОГО

Ill ll\ \, r;tiiicltttlc,t,bcя у класних журналах, iнстрlкчii про ведення яких
l;llllr.|).][lli!l(),1,Il0я МОН Украiни. Результати навчаJIьноТ дiяльнОСТi За PiK
lllllt |(,,l l Lt,,l /l() особових справ )ru{нiв.

.| .'' l l)сзультати семестрового, рiчного оцiнювання та ДеРЖаВНОi

lll]lt vt\llr()lt()T атестацii до вiдома здобувачiв освiти, Тх батьКiВ абО ОСiб, ЯКi iХ
l jl\lIlll()l() 1,1,, i ltlводить класний керiвник.

,l .),l. l(оrrтроль за вiдповiднiстю результатiв навчання rIHiB, якi 3авершили
l ll lt }\, l l ,l ll()tIiI,1,KOBoi, базовоi середньоi чи профiльноТ середньОТ ОСВiТИ, ВИМОГаМ

Ir.Iltlrilllllllx с,гандартiв здiйснюеться шляхом державнОi ПiДСУМКОВОТ аТеСТаЦiТ.

lцtt, t, r|ltllrми i порядок проведення державноI пiлсумковоi атестацiТ

llll llli1,1;lt(),t,l,ся i затверджуються центральним органом вИконаВчоi влаДи, Що

liltlг t|l(,iIy(, r|lормрання державноТ гtолiтики у сферi оовiти.

.l .)5. ('ltcTeмa та загаlrьнi критерiТ оцitIIоваIrня резулЬтатiВ навчан}ш 1"rHiB
llll tllilllill(),1,1,0rt центральним органом виконавчоi влади у сферi освiти.

,| .l(l. 'Ja результатами навчання здобувачам освiти (випускникам) видасться

llt,lll(lltl,](lrlrii 21окумент: табель, свiдоцтво наtsчаJIьних досягнень, свiдоцтво про

|]|l|llvll}l ll()tlaTKoBoT освiти, свiдоцтво про здоб)rrгя базовОi СеРеДНЬОi ОСВiТИ,

I ll|]|(,lllll() llpo здобртя базовоТ середньоТ освiти з вiДЗнакОЮ, СВiДОЦТВО ПРО

1,1rltl},l1,1 tttltllloi загаJIьноi середньоi освiти, свiдоцтво про здобуrтя повноi

lill il Il1,1rtl'f сс1,1сдньоi освiти з вiдзнакою.

,l ,|J. /ltl здобрачiв освiти, якi мають високi досягнення у навчаttНi,

||l{ }||l|tt tlсtlб:lивих успiхiв у вивченнi одного або ДеКiлЬкОХ ПРеДМеТiВ, ('

Ill.Itt.Nl()r(|(ямll мiжнародних, ВсеукраТнських, обласних, шкiльних tIредметних

i,llllhуl)(,ilt. t1.1liмпiад, змагань, а також за особливi усгtiхи дослiдниЦькiй,
ttrrl||\lrr)ltiii. rrауковiй дiяльностi, культурних заходах, сtlортиВнИХ ЗМаГаННЯХ
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*}*ltltr *li|*1|l, 1.1t llll rlll\llilIll( rl lll tlIl llll,/lll lvt()l)ilJl1,1I()l,() ,l,а/або матерiального
**t*!t,i}.lltt{ l l|1,1 lllilll1,1lllrl l'tlttt,ttttlt llц),/l() tli21,1lriI.1cllllя, морtLльного та
ý**K1lltt,tt;||lrIlr tiltr\l1r;,,11,1tl 1,r11llli Nl()llt(, }\|ti1,1ll()lt:1,1ll I lc/lat,ol,i.tIIa рада ЗдКЛдДУ
ýl*tltrrHl;Il||l ,lIr llrrIllrlltllllIllll lllt,lll(ll|1l\ illr lllt lll ,lllllll()I,(),tilKOlIoдaBc,гBa.

', ltll\( )ltl Illll l ll)()lUl(' У ЗАКЛАДI
1| lllllllilllllll Illl(lll(,(, l llt,lti,,1't,l\lll()l() cl(JliU(Ol}olo освiтнього процесу у

lý*,trl ,ll 1,1lllr llllll ll,( rl llll1 ,1,,,, lll)()lt(,/lclltlrl yl)()lllloT, ltозаlрочноi та позашкiльноТ

ltrrtlrrttl Ilr\ltt\l llli l| ll;l tillillll,Il().|ll()/(c1,1(},tx lцillttостях, культурних цiнностях
}&l|ltliIr l,|tlt||t llllIlil,|\, lllllll()(,lrlx |,l)()Mil/(rlllcbцol,o (вiльного демократичного)
I il Il1,11,1 lltrl llllllIlllllIlil\ lt(,|)x()licllc,ll}il Ilpilgll, /lо1римання прав i свобод людини i
lIlllill1,1||llllllll. ll1,1lllllllllil\, llll,tllilllclltlX Законами Украiни (Про ocBiTy)), (Про
tIitIt||! lllliIil1,1l\ ( (,|)(,,]1,1ll() tlclti,ty>>, itIшими нормативно-правовими актами
\ blr,tttltt l llllr\l ( 'l;ttyttlM,

l [r,rt ltll\()l!ll()l () llpollccy в ЗАКЛАДI визначаються на ocнoBi
. 1,1|r IIil,,l(,llltx у l{оItоr,итуцii та законах УкраТни, мiжнародних
, l il llllllll \ ll()l)мiI,1,}.ll]llо-ПраВових акТах.

-, l ol[ttr ttltttrtlttlt rl 'lАКЛАflI дотримуеться на ocнoBi взасмоповаги ycix
lllr|r ltllltl|l ()(,ltlllll,()l,() IIроцесу, дотримання правил для учнiв, правил
llll\llllllllll,(|ltt l)(},lll()l)я/(Ky для працiвникiв та цього Статугу. Застосрання
,\|t l I l ltt, ,|,t ttt,ltl()l() ,|ll llсихiчного насильства до )л{нiв забороняеться.

6. УЧАСНИКИ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ
(, l \',l;tt,llll|(1lMti освiтнього rrроцесу в ЗАКЛА!I с:

\,ltt t ( t,lt,rl(lyttil,1i освiти);
llt,]lil| (tl ltllli llрацiвники;
lllllll lt1lltt\itttlики закJIаду освiти;
l1,1 l 1,1(ll 17цtlбувачiв освiти або особи,
Jlt ll(,lt,llttt /(i,гей (у разi ix допуску
Ill}lllly,tlll,ilJlbнy середшю ocBiTy>);
l;l l)llIlL)llIlяM керiвника заклал} OcBi,1,11 /(l yl111c,l,j tl ocBiTHboMy процесi

{ll1rrltrr,]l(,lIl1,1 llllltчальних занять, .llсl<tцiй, I,pcrrirrr ilt, ccMittilpiB, майстер-класiв,
|t(lllhуl)(,Itr, tltlilltoBaHHя результ-irгiв Ilill}llilllllrl ,l,()lll()) Mtlrlty,l,b зitJI)л{атись iншi
ll( tllllI llt:trtrltti/(zt-гlbHicTb за змiс,I"litхtl2цilr, Ill]()lic/tcllltx,tilJIytlclIиMи особами, несе
lrr,I ll ltl ll l lr,tillt.]|lUty ОСВiТИ.

(l.-]. (',|,il,|,yo, права та об()l}'rI,tl(ll yr1;1glttttcitl tlctli,1,1ll,()I,o I|роцесу визначаються
l;lh()llllMll Украiни кПрt_l oclli,l,y>>, ,c<ll1ltl lI()ltlIy ,taI,aJlblly середню ocBiTy)), iншими
tillrt)llt)/(tll}1lиMи aKTaM}l, llllM (',1,1tty,t,tlM, lll)ill}1.1JIitMи tlltугрiшнього розпорядку
till(.] lili ty tlсtli,l,и.

(l..l. Y.rlli (,llKlбyrrir,ri tlc:tri,t tt )

6,.].l. Y,ttli Mitltl,I,L lll)illr() llil:
ll()liill у .tlltt2lc1,I{tli t i,l(lttlc t i;

якi Тх замiнюlо,l,ь;
вiдповiдlIо i(tl l]имог Закону Украiни



ll

tllxllt:,l lli/(,lac ()ct}i,I,1lbO0,tr llроцесу вiд приrrижеIIIIя .tec,I,i ,гi.t I,i/llttlc,l,i. бу,,tl,-

Il1,1l\ (l}()l)M lli.lCllJlllc,1,l]a ,l,il ексIIJlуаI,аШiТ, бу",riнгу (uькуваtlttя), 21иcKprrMillitllii ,tlt

l r\ ,ll, tlhttltl (),illill(()l(), lIpOllaI,aIlitИ та агi,гацii, llцО завдаIо],ь цlкоi lи ,t/(()p()l}'I()

|,l( ll lyltllIlil rlctri't'и;

t}(,,lllctllli,I,it llcttlKizulиBi умови навчання;
lttrir.,tti tlclti t,tti IIосJIуl,и;

rlt,l1lItri7lyaJlblly освiтню траекторiю, що реалiзусться, зокрема, через

lllil1,1lrrir rlllбilr tlиiцiв, фор* iтемпу здобугтя освiти, навчrlJIьних дисциплiн та

llIlll1,1 [х t,tc.ltlt/Ultlc,гi, методiв i засобiв навчання;
(, l l l)il l}c/ U l и tsс,га об' ективне оцiнювання результатiв навчання;

t,trtlбtl71y творчоi, спортивноi, оздоровчоi, культурноi, шросвiтницькоi,
Il }t lI l ]lll lll l1,l(tlT,l,a винахiдницькоi дiяльностi;

YrlilC'|'ll I] рiзних видах навчаJIьноi, науково-практичноi дiяльностi,
l, l l l l l l l(,l )с l l r ti я х. tэ.lt i мпiадах, виставках, конк}рсах тощо;

lttl|)ttС'l'}ВttННя бiблiотекою, навчiUIьною, виробничою, культурною,
t ll{ l|r lllltll()l(), llобровою, оздоровчою iнфраструктурою закJIаду освiти та

llrlr r11,1;111111 його структурних пiдроздiлiв у поряДкУ, ВсТаноВленоМУ

| ,\ l\ l| л/ (( )М освiти вiдповiдно до спецiальних законiв;
,lllt.lylr 2цrэ iнформацiйних pecypciB i комунiкацiй, що використовуються в

l lr |t| ||ll,()tuy llроцесi та дослiдницькiй дiяльностi;
lll.,|l,Il lil(lсIlня успiхiв у освiтнiй дiяльностi;
()ll)ltмlllIllя соцiальних та психолого-педагогiчних послУг як ОСОба, ЯКа

lltlr llliIllr./lllllil вiд булiнгу (цькування), cTilIa його свiдкоМ абО ВЧИНИЛа бУЛiНГ

l ll1,|t\ ltilllllrl);
tttttti Irсобхiднi умови для здобугтя освiти, у тому числi для осiб з

lll lllllllIltllMll освiтнiми потребами та iз соцiа-гtьно незахищених Верств

llllt l,Il(,lIllrl;
tl ll)ltMilIltIя додаткових, у тому числi гIлатних, навчалЬних llОСЛУГ;

ltt.|)сl]lяд результатiв оцiнювання навчальних досягнень з ycix предметiв

ltlltltlrt;ttt l tttlf ,l,a варiативноi частини.
(r l .] '}ltобувачам освiти можугь надаватися матерiальна допомога,

r||, r| |t.t\l|||||i с,гипендii, соцiальнi стипендiТ за рахунок кОШТiВ ДеРЖаВНОГО

Itllt lrltt.rv, мiсtlевих бюджетiв, коштiв юридиLIних та/або фiзичнИХ ОСiб, iНШИХ

,l }l1 r,l}r,,l, ttc ,tltборонених законодавством.
(r l ]. 'l:кlбувачi освiти, за умови вiдповiдного фiнансрання, мають право

llll rlllllll\t;lllIlя лодаткових iндивiдуальних та/або групових консультацiй таlабо

||llItlll, t ll1ll}llitJlbциx предметiв, з яких проводиться ДеРЖаВНа ПiДСУМКОВа

illl,t lilllt}l llil lriдповiдному piBHi повноi загальноi середньоi освiти, та з яких

Illll|,ltl, ,]l()сrl1,1lутих результатiв навчання менше середнього рiвня результатiв
llr|l|,llllttllt y,lttil_t вiдповiдного року навчанЕя у закладi навчання.

(r l .l. 'l2цlбувачi освiти зобов'язанi:
ll()ltilil(il,1,и гiднiсть, права, свободи та законнi iнтереси BCix )л{асникiв

lll lll l lll,(,l () Ill)()t(ocy, дотримратися етичних норм;
ltlltr()llylra,I,и вимоги ocBiTHboT rrрограми (iндивiдуiulьногО НаВЧаЛЬНОГО

l1,1illl\ t;t iitlt,tl llаявлIостi), дотриМуючисЬ принципу академiчноТ доброчесностi,



** *trt,tt ltl Itt,l1,1|,1,1lll| ll||l|,lllllll}l, ll(,|){.,]ll);lIlL,llllx clilll/lilp,I,OM освiти для
HSHlHt.ll1.1| ll llll|l1.1 | ll lll llI

lllilll}| ('lill\,|\,, lll);lllll,rt trtty,tllittlIll,()l,() рO,JlIорядку ЗаклаДу,lll lItll;|1 l1,1 l Ill ll

*lll;t,
ýl,tttt ttt|,l|1,1 l, lll l

ý***!| }l| i tt |l i ,ll r 111, 1 ,1 rl ц

flH;lr,*,Ill|lll l litlIll lllt l, ]l(t ]l(,l)llrilltll()l(), 1,1)()MlUlcl,K()I,0 1-а особистого майна;
ll*t|tIlt1.1lilll l|| |tr,IlllllllIlllll(l tillt llil.](! tlt,tli t,ll tt;rtl (lак,l,и булiнгу (цькування)

Flt|t.ltýltll t.ll}lt\lltl||lll (li ltllll. ,1,,,rlilltlt i,tllltx ,l,it illItlиx осiб, якi зал)л{аються до
}rt,Hltll|,rrlrl ||l|ll|||,r \,, ( |tt]||tt)N| }llrllx ll()lltt (-lузtи особис,го, або про якi отримали
i|lt* 1.1lilIlltt lllrIrrl|lr\lilIlllrl 11;l1 llllllllx rtt,itl;

tllr|lIt1 l\llrllllr l, Nl()l)lll|||llll\|ll tc.ltctIltllIitM},|, llланшетами, ноугбуками пiд час
ll|lttttt,,lt,lIll|l llrlllIllll|1,1lll\ t;lll}l tl, ,]|tllllc ,til /lO,JI]OJIoM класних керiвникiв/ вчителiв_
|l1tt,,11', l llllli lll

lr i i l.Ilrtr\lli1,1,1l\! ()(, llIlIt ,lltбtllrtlllrl("l,bсяi

llIr11111ll lllll ,l(| ttll\()llll lll)с/lмс,|,и, або речовини, якi можугь зашкодити
a,lt|lttllt lll lll l}l,tllt,Ill ()l(),lyl()lItIx, або завадити проведенню освiтнього IIроцесу;

llllillllll, llilrllltlllll l1.1ll(()I,()JI1,1Iиx напоi, наркотичнi речовини на територii

llIrtllll llt,| ,l()llt()lly lly)Ki рсчi;
llll Jl lll (,\(t/l,ilNlll. l(()рlUlорами та в кJIасних примiщеннях;
llllt|ll\illll(,rl ll(J() l,ра,l,и у м'яча у примiщеннях, не пристосованих для

l l1,1l|ll ttlt,lt п,tiltc собоlо та зi стороннiми людьми, з'ясоврати стосунки за
t Il(tlt;l, t)ll l llcrl;

llt,Il(,t}\,llilIll у rllrlrмiщення Тда-пьнi у верхньому одязi.
{l l (r |l1rlllyltitrll освlти мають також iншi права та обов'язки, передбаченi

lilhl ||li 1,1;llt(, l lt()l\t ,l,tl установчими документами ЗАКЛАДУ. Залучення здобрачiв
lll llllll ||1,1 ,1,1(,()clli,|,llboгo процесудо виконання робiт tIи /lO учас,I,i у заходах, не
Illl|l l| tilllllгi l)сiuliзаt{iсю ocBiTHboT проI,рами, ,iаб()рOIIя("I,1,сrI, KpiM випадкiв,
l ll, I 

lt,,lt }ilt l(,l I l t \ рiIlIоIIням Кабiнету М i ll ic,l,pi tr YKpltTl l lt,
(r l /. 'l,rltlбyBa.li освiти зfulуt1111,r,,,l,сrI ,iil Тх ,lttU(tlltl ,l,il ,tl,()/l()l(l бitт-ькiв або осiб,

rllr l l\ t;tMtiltttltt1,1,b, до само()бсJlуl ()ltylillll|1,1, 1ti tttltx trlt2litl cyctli.llbtlo корисноi
llIr,1111 tri/ltlttlli/ltltl /to l(b()I,() ('rlrryry iIll)illtllll llttytllittttll,()l,() розпорядку з
vlt,tчvltlttlttям tlil<y, c'I'tl,I,i, t|li,ll1,1ttltx t\,t()llr,lllllttlt,tt,ii tlt lti,lltttltti7ltI() /lo Санiтарного
ll(,l llillucl1,1у /UIrl ,]llI(Jlil/(ilt ,tlll,iUl1,1ltlT (,(,|)(,,lllll,tri rrt, lt| |ll.

(l..].|{. 'lir lIcltlll(()llilllllrl ,liltltivltl|,Iitпtlt rlt,ttitlt cttttTx tlбtltt'я,tt<iв, порушення
lll,()l(| (''t,iгl,y,ry, lll)illtl1.1l ltllyll)lllllll.()l(t |)(),tll()l)rlJ(liy. ll()l)ylllcllIlrl акалемiчноi
,l(()t)l)()llcclttlc,l,i llil llllх, l\t())ltvl l, ll;tlt rl;1.t1;11111,11 с lrl1,1lcllllrl вi7цповiлно до
,lil l(()ll()/l1l lt(, 1,1til, l ltl|llt/tl,,y Itl|,l It l|(,||l l|| l l lt(, l illl( )lr,,lc l lllrl t|litlc,t,ilз академiчноТ
ll(,,/l()i)l){t,l(,(,ll(}t, li. llllYl|)llllll1,1rllllrlll1,1l]l\ ]l(llryпlctttitt, cxltilJIcllIlx IIсllагогiчною
l)il]l(}l(l

1,1 ,llllllllllllr(} (,lilltll lll(,rl /(() llJli.lcllOI,o :j/lоров'я, здоров'я

(r ,l l



|]

ll l l ll,t ltrlt ll'lll ll(,llill()l i,lllllx lll)ill(il]llиltiB приймаються особи, якi мають
llF,l+tl l.| |,llll ||t l|l| \. lllllllу rlt.ttily l,irlltбtl lli7цlrовiдну професiйну квалiфiкацiю,
ýl;lt,llrr 1111,1lгllltIl|, ,lr,|)llrilltllt)l() M()lt()l() (.lчlя t,ромадян Укратни/або володiють
{Hlt*rttrtlrl||} 

^lllllllltl 
lt rlllt,lt ti, /(()(,llll,Ill,()My 7рlя сlliлкування (для iноземцiв та осiб

flr- t | |li}iltl lllllI ll1,1), пt;tttllt, Mtllril:lt,Ili яltсlст,i та фiзичний i психiчний стан
t,lttlttt11 l| lllrllll ,ll} lll()ll}|(, lilll(()llyl}tI,I,t,| Ilро(l)еоiЙнi обов'язки.

Ir | ' ll,',t,ttl!l l'llll ll|)il|1iltlllttcll, lllci /lосяluи пенсiйного BiKy, приймаються на
Itl|liltl l ll l llitr 1 ,1ll(!|lltt\t ,till(()ll()/(ill]c,l.l]Oм УкраТни.

lr '| t l lr trlll|, 
'llrl llc Mill()'l'1,/1tlclli7ly tlедагогiчноi дiяльностi та приймаються

ll*l lllll ll'|\ ll(,]lill(}l 1,1ll()l1) ltраtliвtlика, наказоМ керiвника закладу освiти
llItllrll:ll| | |. llt' lil| ()| i,llly ill lcplla,l,ypy.

ar l l llt. Nlrlllr!ll, lll)ill(lolJa-ги в закладi освiти
lll lllllll.tIll1 ttlrrltцt.t,i tlсtlби, якi вчинили злочин -

t llllI lll}l llt,,l(llt)|)ltilIltlc,l,i 71итини або у присугносТi

t або заJryл{атися до )л{астi в
tIроти статевоi свободи, чи
дитини, чи з використанням

{r ,| 'r ll1ltt'tttit'tcllllя На посаду, звiльнення з посади педагогiчних та iнших
llItlIllll|}llllrll| tilli.lliUlY СlСВiТИ, iНШi Трудовi вiдносини регулюються згiдно з
,I i Il l,I l l Il lil lr { lI lt ),i (il lic,1.IJoM Украiни.

ar ,l (, ( )t)(,rll, rlс2цаt,огiчного навантаження вчителiв визначасться вiдповiдно
lll lrIlrllll(|'lillit'ttrit КСРiВником закладу освiти. Обсяг педагогiчного навантаження
iIllr|rl' trYttt l\,lсlIlПиМ нiж Тарифна ставка або посадовий окJIад лише за
lll|t l,nll|llll|(' 'll()/lOIo IIеДагогiчного шрацiвника при змiнi iстотних умов працi
l tnl1,1ttttгtlttltbt tci.ltbkocTi годин вiдповiдно до навчального плану) за погодженням
l ltlllrr|rl Itll|l(()lttlM KoMiTeToM закладу освiти. Перерозподiл педагогiчного
llllllilll1,1i|r('llllll Ilротягом навчilJIьного року допускасться лише в разi змiни
lri'l1,1,ttr ll l()/1lllI для вивчення окреМих lrредМетiв, щО передбачаеться робочим
Illl||'IJ|ll1,1lllt\t lIJIaHOM, або за письмовою згодою педагогiчного працiu""пu a
ll1,1|'|lllrilllllяM закОнодавства УкраТнИ про працю. Педагогiчнi ,rрuцiuпr"пи, якi
!l1,1llllltllllltCll lIродовжрати роботу у зв'язку iз змiною iстотних умов працi,
lll l lt|l;ll()1,1,,lвiльненню з дотриманIUIм норм чинного законодавства.

ll ,|.J. I{онкретний перелiк посадових обов'язltiв визначаеться fIосадовою
Illt lll\,|\l1it,ltr, якУ затвердЖуе керiвник закла/{у tlсвiт.и.

tl ,}.l'i. Керiвник закJIаду освiти приltlIilriа(, кJlасIlих керiвникiв, завiдуючих
l1,1lt,l;lll1,1lиMи кабiнетами, майстерIlями, Ilpal]il ,t,a обов'язки яких визначаються
ll(tl)Nlll'|'lIltно-правовими актами M()Il УкраТllи, правилами внугрiшнього
|)() tll()l)я/lI(у та цим Статугом.

(1.4.9. Не допускаеться lli7цltttltilcaltllя педагогiчних працiвникiв вiд
l|lll(()llilllIlrl професiЙних ttбtlll'rI,1lcilt, KpiM випадкiв, передбачених
,till(()|l()/(illtc,I,1]oM. За;IучеlllIя IIc/(aIrlt,i,llIlrx rlрацiвникiв до ylacTi у видах робiт, не
ttt,llt,/1бlt,lclllrx ocBi,1,1tbtlltl (tlclti,r,rtiMи) llрограмою (програмами) Ъuпrruду,
llill1,1illl1,1lllMll llроl,рамами,|,а itttltими документами, що регламентують,l1,1ll1,1ll(,l l, ,till(.,Iit,;ly tlctri,t,и, ,l71iйсltltl(,,|,LL]я JIише за Тх згодою.

(r ,l l() l lc/tltlrll,i,tlli llpltllillllltlcи ,rакJIаду освiти пiдлягають атестацiТ
{r r,;rlttrIllt*;tttir) rri,lцIttltri7ltltl /l() ll()|)я/tlt.y ,tl,i21llo з дiючим законодавством Украiни.
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l, ,l l l ll1l;ttrlt l,;l tlбtllt'll,tlctl llс/lаI,огiчlIих працiвникiв визначаIо.tьсяhlll't lll|\,llll trl V11;1;1'1111l. l(tU(clcctlM,littttltliB Ilpo працю Украiни, Законом УкраТни
"lll"' lltl|lIY)), 'llttctlltttM YKllitTlltt KIlpo ,,unn,y^ загальну середню ocBiTy> та
l l l lllll nl l I l l{ )l)Nlil l l l lll l()-| ll)llll()lrtl M}i tll(,l,ами.

f , ,l l,' llt,tlltt,tll i,llli ll1littlillltиltи закJtаду освiти мають право на:
l|r. tIl(.llllr i llcttltci/(:tlttti умсrви lrрацi;
,ll(il/lt,N,lillllY сlttlбо7lу' включаючи свободУ викладання, свободу вiдlll]l\'|;ItIll'l lt lIc/l:tl.ttt'i'llIY, IlаУКОВО-педагогiчну та на}кову дiяльнiсть, uirr"*r"Яll|lltll} llltlllNl. btc,lrl71ill i ,lасобiв навчання, що вiдповiдаютъ освiтнiй програмi;

l l(./(;ll rlt i,ttly illillial.иBy;
ll() tl)()t1,I|LlIlllя ,[а впровадження авторських IIавчаJIьЕих про|рам, проектiв,lll lllllll\ l('\ll(Uttll,iй, використання iнновацiйних прийомiв та auaоыu 

"u""u"n"; 
'

lrrl])llcl,}l]tlHHя бiблiотекою, навчilJIьною, науковою, виробничою,
lt\,11.1\,l)ll()l(), сllортивною, побровою, оздоровчою iнфраструктурою закладуIl| |t||ll lil ll()сJlуI,ами його структурних пiдроздiлiв у пор"лпу, 

"Ъrurовленомуlrlli l1,1,trlпt tlсtti,I,и вiдповiдно до спецiальних законiв;
l l l,/(ltl llIlсtlня квалiфiкацii, перепiдготовку;
lrtllt,llttii вибiР ocBiTHix програм, фор' навчаннЯ, зак-падiв освiти, установ illll1,1|rrr;trtiii, ilлших суб'ектiв освiтньоi дЬооr,оa.i, що здiйснюють пiдвищення

t, tr, t, t t r 
l 
l i rcit t ц i i,га перепiдготовку педагогiчних працiвникiв;
,/l()c,l,ylI ло iнформацiйних p.ecypciB i коп,rунiкацiй, що викориотов}ються в

t lr It| | |l|,()My процесi та науковiй дiяльностi;
сс11,1,ифiкацiю на добровiльних засадах;

- сllраведливе та об'сктивне оцiнювання своеi професiйноi дiяльностi;
tril(значення успiхiв у своiй професiйнiй дiяльлосii;

- ilr:щвiду,}JIъну. освiтню (наукову, творчу, мистецьку та iншу) дiяльнiсть за
I\l(,zl(ll м и закJIаду освiти;

- участЬ у громадСькомУ самовряДраннi закладу освiти;
- участь у роботi колегiальних органiв управлiння ЗАк-liдду;- об'сднаннЯ у професiйнi ..rirrn" iu' 

"n.naruo 
в iнших об'еднанriях

l l)()мадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством;
- захист професiйноi честi та гiдностi,
- захист пiд час освiтнього процесу вiд будь-яких форм насильства тасl(сIlлуатацii, у тому числi булiнгу (цькування), дискримiнацii за будь-якою()ltllакою, вiд пропаганди та агiтацii, Що завдають'шкоди здоров'ю.
6.4.13. Педагогiчнi працiвники заюlаду освiти зобов'язанi:- fIоважати гiднiсть, шрава, свободи i законнi iнтереси Bcix уlасникiв

t lc tti,t,l lього процесу;
- настаНовленнrIМ i особистиМ прикладоМ }тверджуватИ повагу доt'\,t,ltitI1,1IoT моралi та суспiльних цiнностей, зокрема, правди, сrrраведливостi,

t l;t t 
1 
lit l,t,ltзMy, гуманiзму, толерантностi, працелюбЪтва;

/{олержратиQя установчих документiв та правил, внугрiшнього
l)(l lll()l)'ll(l(y закладУ освiти, виконрати своТ посадовi обовЪзки;
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- ВИКОНРаТИ ОбОв'яЗки, визначенi ocBi,1,IliM заrкоII()/(аl}с,1,1}()м.

документами закладу освiти, трудовим договором Llи l(()li,l,paк,l,()M
посадовими iнструкцiями;

yc,|,ill l()li,lllMlt
,t,itlitбtl TxlliMtt

- викон}tsати освlтню програму для досягнення злобува.lами clcIli.t.t-t
передбачених нею результатiв навчання;

- СПРИЯТИ РОЗВИТКУ ЗДiбностеЙ злобрачiв освiти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про Тхне фiзичне i психiчне здоров'я;

- фОРмуъати у здобувачiв освiти усвiдомлення необхiдностi додержуватися
Конституцii та законiв УкраТни, захищати cyBepeнiTeT i територiа-шьну цiлiснiсть
Украiни;

- виховрати у здобрачiв освiти повагу до державнот мови, мов
llацiональних меншин УкраТни та державних символiв УкраТни, нацiональних,
iСТОРичних, культурних цiнностей УкраТни, дбайливе ставлення до iсторико-
l(ультурного надбання Укратни i навколишнього природного середовища;

- фор*рати у здобувачiв освiти прагнення до взасморозумiння, миру,
,tJlагоди мiж yciMa народами, етнiчними, нацiональними, релiгiЙними гр)/пами;

- забезпечрати сднiсть навчан}UI, виховання та розвитку 1"rHiB, а також
/(ОТРИМУВаТИСЯ У СвоiЙ педагогiчнiЙ дiяльностi iнших принципiв ocBiTHboi
2цiяльностi, визначених статтею б Закону УкраТни <Про ocBiTy>;

- використоврати державну мову в ocBiTHboMy процесi вiдповiдно до
lrимог чинного законодавства;

- дотримуватися педагогiчноТ етики;
- ДОТРИМРаТиСя академiчноi доброчесностi та забезпечувати if дотримання

'17цОбРачами освiти в ocBiTHboMy процесi та дослiдницько-пошуковiй роботi;
- ЗаХИЩаТИ ЗдОбрачiв освiти пiд час освiтнього процесу вiд будь_яких

l|lopM фiзичного та психiчного насильства, приниження честi та гiдностi,
7ЦИСКРИМiнацii .за будь-якою ознакою, проrlаганди та агiтацii, що завдають
lllкоди здоров'ю здобрачам освiти, запобiгати вживанню ними та iншими
tlсобами на тoриторii закладiв освiти €lJIкогольних напоiв, наркотичних засобiв,
i rt шим шкiдливим звичкам;

- повiдомляти керiвництво ЗАкЛАДУ освiти про факти булiнгу
(rlькуъання) стосовно здобрачiв освiти, педагогiв та iнших осiб, якi
'rал)л{аються до освiтнього процесу, свiдком якого вони були особисто або
ill(lормацiю про якi отримали вiд iнших осiб, вживати невiдкладних заходiв для
l l ри IIинення булiнгу (цькувап*);

- володiти навичками з надання домедичноТ допомоги дiтям;
- пОСтiЙно пiдвищувати свiй професiйний i зага,чьнокульт}рний piBHi та

t t c/la I,tll,i.lHy майстернiсть;
брати )цасть у роботi педагогiчноi ради, засiданнях предметних

( t t t t t.l ltltt}tx) комiсiй, методичних об'сднань, нарадах, зборах;
ltl l l(()1 lувати накази i розпорядження директора ЗАКЛАЩУ;
ll(,(,,l ll lri/lrloBiдHy документацiю;
(,l l|)l1,1,1,1l,]ростанню iмiджу ЗАКЛАДУ;



\,lItllц1\.llll l ll ll;lltlli1,1l,Ill 
]

lll'llll'ltll, ()\i,lx}llIl llllilllI lil
lll|,\|ll| .

lllllll tll|i}lt'tltlrll. ll(.|)(./(tl;l||(.lli,llllttlltM
t}lll}|l'|i tlllll\lll. llll[l ( 'lil l Yl()Nl.

,tаl(оllолавством, IIосадовими

{l ,l 1,1 llt,;t,tt(t| 1,1lll lll)ill(lltlllllilt, яl(i ctlcl,cMil,|,иtltto порушують цеЙ Статут,llIllllIllIlil llll\llllllIlll,(ll(, l)t),tll()l)л/(l(.y tllliJllUty ttclli,l.и, не виконують лосадових
р.,уп",uй;;';;;;#'.......l.J L.\,\, )(l PvJyJrbr4lilМи а.I,естац11 неlll'l||llIlt'lllllll l, r;tllПt;tlltit tttlclt/li, ,tlli.tll,tIlllo,|,bcя ubo ,,ритягаються доltl:lllt}lIl]li1,11,1l(|( l l ll l,/lll() ,l 'l1llllllIM 'till(()ll()/lillJc,l.BOM. до

(l ,l l i ll;rittr;t t tltitllt'lt,tlclt illllll,tx tlраIдiвrtикiв та обсл}товуючого персонaшу
Ill,| \ ll}(lliIll,( tl ll)v/l(lllllNl ,till(()ll()/(illJc,1,1}()M, лравилами внррiшнъого розпорядку,1,1ll llllllllllllllllrllt lilh rliUl.y,

(l 1 l1,1l1,1rll (rrt.tltilt, rrr<i Тх замiнюють)
f l i I llil ll,|rlt ;ttitl tlctlбlt, якi ix замiнюють? маю.fь право:

til\lllllillll It1.1(ll()l}I/lll,' до законодавства права та
|,l| |l l\ |1,1,1llt (|(,lll I ll,

законнi iнтереси

lll(.l)l;ll Il(.)l /l() /(}lрск.гора закладу освiти, органiв
llll 1,1lll, (l(,ltl l ll. управлiння освiтою з

tlt,llll;llll ,til|(.]liu( освiти, освiтню програму, ВИд i форму ЗДОб}rrтя дiтьмиltl lllt}ll1,1ll{ll 1t1,;зj 1,11.

tl|);l l lt .ytlilc,l,b у громадському самоврядраннi зАклАду, зокрема,tll}llll;llll l ().y,|,ll rlбраними до органiв громадЪького самоврядування закладуt}t l|||ll,
tillt,lllcll() .,,|,рим)rвати iнформацiю про Bci запланованi у ЗАКЛА!I таllrl1;11trt;ttltltti rlС2lаГОГiЧНi, ПСИХологiчнi, медичнi, соцiологiчнi заходи,'l(l( lll'lllr('|lll1l, trбСТеЖеННЯ, ПеДаГОГiЧнi експерименти, iнновацiйну дiяльнiсть

1,1lt l|.|'lY Iil lllu(аВаТИ ЗГОДУ На У{аСТЬ У НИХ ДИТИНИ;
t)l)illll yllacTb у розробленнi iндивiДуатrьноi програми

l ;l ilt,() ilrlllrlri7lуального навчЕlJIьногo плану;
'r](iiic:ttttlBaTИ iНДИВiДУальний супровiд дитини з особливими освiтнiми

l ll ) l |)t,( )ilM }l l ri/l час Гi перебрання у закладi загilJIьноТ середньоi освiти;
() l l)llмувати.iнформацiю про дiяльнiсть зАклАДУ, резульrur" *ruu.rанняllt(}|\ :ti,r,cei (дiтей, законними представниками яких вони е) i результати(}llllll()lilllrttя якостi освiти у закладi освiти та його ocBiTHboT дiяльностi;llриймати рiшення Щодо yracTi дiтей в заходах, органiзованихll\ lr,IlЛ/l()М.

(l,_5,2, БатькИ та особи, якi ТХ замiнююТь, € вiдпОвiда,тьними за здоб),тIя1lll1,1\,lll IltltlHoI загчшьноТ середньоi освiти, iх виховання i зобов'язанi:- :(ба,ги про фiзичне i психiчне здоров'я дитини, сприяти розвитку пt,t tt rt ltlt:,l,сй, формувати навички здорового способу життя;- ll()важати гiднiсть, права, свободи i законнi iнтереси дйтини та iнших
у, |;l(,I ll t ltiB освiтнього процесу;

|(l

l t 1ll l пt i l l (t,l l l lrl tr i71l ltlll i21l l() /lo l]имог IIравил пожежноi
t )t'' ll lc l\ l l rlcl 1,1 "t,t,2ц i 11.1l 1,1 loc,|.i, санiтарно-гiгiенiчних

розвитку дитини



ll

lll|\l}|l\lljllll \, rlll('ll lltlllill Y./(() li.lllltlc,li, Ill)illt. сli()бод iзаконних iHTepeciB
laliljlllllll. tllltll|||l| lil t, l11,1llll\ ll(ll)l\l , ttl71lltltli7lit.lll,trc с,гавJlення до власного
I lllllllli'l| l]l|tllt}|l i| lIll),lVlttlIll\ l ]t{}lllrllIll}l,

llllt lllllllIllll,||}|ll ill l (}(,(tt)ll(, llll\t ll|)1ll(,]liU1()M уI,верджувати повагу до
l \l llltl1,1|lll Iit}|t|llll lil ( Y(,lllll1,1lllx l(illll()clcii. ttlI<1rOMi,r tlравди, справедливостi,
lliilItllllllItl\'. l\,illllllltl\ly, l()ll(,l)lllllll()cli, tt1llttцсltl()бс,1,1]а;

rIrll;rrrt\lllllll гlll('1l У( ltl,J[()l\1,1(,llllrl llc()бxi/lll()c,l,i /tодсржуватися КонституцiТ
lrl lillrllttllrVh]lrllllll, lll\lllllilIll (,yltcl)(,llircr i,l,сl)}1,1()рiiUIьнУцiлiснiстьУкраТни;

llll\lIl|\'llillll \' ,'tllllllllt ll()ltllIy /(() /lcp)l(iltlllclT мови та державних символiв
\'bll,ttlllt, tt llillll(lIl;lltl,||1t\, icltl1llt,llIt|x, l{уJlь.гурних цiнностеЙ, дбаЙливе
I lll|lil1,1lllll rl(} l( l()l)llh() lr!-ll1,1'}])lltlt,tl llit2lбatllllя Украiнитанацiональнихменшин;

rIrrl;lAlvlt;l lll у ,/lll lllllll l(y.|ll,,l yl)y 71iiulol,y, культурУ життя у взаеморозумiннi,
illlItl lil l|1.1l(l]ll l\lllh yr., lMil llill)()/(ами, е,гнiчними, нацiональними, релiгiйними
l Ir\llrllrlll, IlIlt'rl('lilItlllllr;ll\llt ;ri,tllих llолiти.tних i релiгiйних поглядiв та
|,\ ,l1,1 \ lltttlч lllil]llllrrir, 1li tll()l() с()l{iiulьного походження, сiмейного та майнового
t lllll\.

t llIlll|llll lllllt()llillllll() /lи'l'иllОЮ ocBiTHboT гIрограми та досягненню дитиною
lll,Ill,,Il}llll('llll \ ll(,l() l)r. ty.llt,t,lt,l,iB навчання,

'trrl111'n'Vltlllllt'rl УС'l'ltllОtsЧИХ ДОкУМентiв, правил внугрiшнього розпорядку
|\11 ll.\_llV

(r 'l l \' 1tlt ti llcltиKoнaн}Ul батьками та особами, якi ix замiнюють,
tl{tttl|'rl tltlll, ttt,llc2lбtlllclIиx законодавством, ЗАкЛАД може порушувати в
\t lilllllllIl(,Il()tu,y ll()l)я/(l(у клопотання гlро вiдповiдальнiсть таких осiб, у тому
Illll lll. ll(t tl)llll,,lсllIlя iх батькiвських гIрав,

7. упрАвлIннlI зАклАдом освIти
/ l Vrll)illt.llirtllя закладом загILIIьноТ середньоi освiти здiйснюють:

( )1ll ltt l уrrllав"ltittня;
lrt,|)l lll l ll l(,iакладу освiти;
l l (,./(ll I,tll,i,ll la рада;
l |)( )MiU(cblte самоврядрання ЗАКЛАДУ.

/ .l l(cllirlrlиK закладу освiти
/ .1.1. liсрiвництво ЗАКлАдом здiйснюе директор, повноваження якого

ltllllIil!llll(),l,t,cя ЗакОнамИ УкраТни uПро ocBiTy)), <Про повну загrшьну середню
t}(,ltll.v)), l(ltM Статутом та трудовиМ договором. Керiвник закJIаду освiти
t,llll(,Iltrlt, бс,}tlосередне управлiння закладом i несе вiдповiдальнiсть за освiтню,
rIlttt;tll(,()lt()-1,ttcПoдapcbкy та iншУ дiяльнiсть закладУ освiти. Керiвник е
Il|)(']l,('lillrllИl(oM ЗАКЛАДУ у вiдносинах з державними органами, органами
Nll(,ll,('lt()l'() самоврядування, юридичними та фiзичними особами i дiе без
]ltllltl)clltlc,l,i в межах своiх IIовноважень, передбачених законом та установчими
, 
t{ llr ! t\lCl l,|,ilMи закладу освiти.

1 .).2. Керiвник зАклАДУ призначасться та звiльняеться з посади Органом
vll|);lltllitlllя за результатами конк}рсного вiдбору вiдповiдно до Положення про
h( ll l h_yl)c I la tIосаду керiвника.
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/ ' l lr,';r11111111t l.,\lr ]l;\r1[\' rr Nl(,llril\ lliUlilllllx iittMy IIоl]IIоважень:
llIll.IlIl trrlt\r ]|l||I||.Ill( ll. tillrl|;|,ll\, (lt.ttt ttt;
llIlll||l|\l llll lllllllll rIrtttlttlt,()|t() l()(.ll(),/(ill)t.t,IttlT 21il1.1tt,llocl.i закладу освiти;
llIlll lllll'llll llrl tItrl'il]l\' |;l tltlI|1,11,1(, ,t ll()сiU(и :jаступникiв директора,

lll"llll ltl |'llll|\ lil llllll]l\ llIt,llllltlllllrttГtltt,.ltlt7Цy, l}lI,tllllllll(,Tx посадовi обов'язки;
l1ll}l. lIlr.'|\| illll itlll till(l1() ()(, ltI llll,()lI) lll)()l(ccy ,I-a злiЙснення контролю за

ltl|}lllltlIlIlll[l lll lll l ll|\ lll}(,I l)i||\|
lilill,t,ll.'l\.| rIl1,tlttlll(lll.yltilllllrl liIlyll)iIlllll,()T сис'еми забезпечення якостi

t lt |tI l ll.
lllllt,lllt''l\l УNl(lItl| .,rl,jIr| l/liiictrtllrtlя /(it,BoI.o .I.a вiдкритого громадського

hllll l |111rlItl lil ]lIl|l|||lIl('l l(' tillt.]liti ly tlclri I lt;
ltlll|,tIll'llVl l lt(t( llilL,Ilc llt lt Kictlc lI()/(iIlttIя статистичноТ звiтностi;
l lllllllll lil (,lIl()l)l()(, yM()lill /UlrI /{iяJ|bНocTi органiВ самоврядрання закладу

l lt lI l l I l .

ltIlll'tIlr'||\/. ('lll()l)cllllя у ,jаI(Jlадi освiти безпечного освiтнього середовища,
l|1,1 1,1 ll lI l t l| l ]l I lil(, l| |l l,(, I tlit l lt бу.ll iнгу (цькування);

t,lllt( lll(l( lllllll ll()l}ll()ltаження, що делегованi Засновником закJIаду освiти
l|lrlr l l;rtitttrlr\l yll1l;ttrltillllя ,l,а/або передбаченi Законами УкраТни (Про ocBiTy),
,,l l;r,, lll}ltllv l;tI i1,11,1ly сс])с/(lIю OcBiTy).

1' .l lrt.;rtlrtrllri'lДKJlAДY зобов'язаний:
lllllt(rIlvlt;lllt 'till(()lIИ УкраТни (Про ocBiTy>, <Про повЕу загальну середню

l|l llll\,, l;l ttlttti lttc1,1l ,tal(olloдaBcTBa, а також забезпечрати та контролювати Тх
l|t||llIl|,l||||'| ttllitllilttlltlc,llMи закладу, зокрема, в частинi органiзацiт освiтнього
llIttlllt,t V lt,|)lltilllIl()l() моt]ою;

llllilll.yllll l ll ,l,it органiзовувати дiяльнiсть закладу загальнот середЕьоi
lll llllll.

t;ll)(,,tllcllyl]a,I,И розробленнЯ та виконаннЯ стратегii розви.tку закладу
lll ltllll.

t; l l I tclu (х(уl]ати правила внугрiшнього розIIорядку закладу освiти;
()l)lillti,ttltlyBaTИ освiтнiЙ процеС та видачУ докуменТiв про ocBiTy;
lit !Itсlul)l(увати ocBiTHi програми ЗАКлАдУ вiдповiдно до Закону (Про

l lr l11;; 1, till il.]lLlIy середню ocBiTy);
(,llt()l)l()l}aTи уl\{ови для реzr-шiзацiТ гIрав та обов'язкiв ycix )л{асникiв

l|( ltlllll,()l() lIроцесу, в томУ числi й реалiзацiТ академiчних свобод педагогiчних
llIr,1111ltttlttcilt, ilrдивiдУальноТ ocBiTнboi траекторii та/або iндивiдуальноi програми
Iltl lltlllliy yllIliB, формрання у разi потреби iндивiдуального навча,IIьного плану;

сllрия,ги проходженню атестацiт та сертифiкацii педагогiчними
l lllill lI ltlllll(iIMи;

ii1,|l]срджувати гIоложення IIро внугрiшню систему забезrrечення якостi
( l(,ltl l lt lгlitкltадi освiти, забезГIечити Тi створення та функцiонування;,tltбсзпечрати 

розроблення, затвердження, виконання та монiторинг
ltll lrr )llilIlllя iндивiдуальноi програми розвитку учня;

, |(()lI,|,ролювати виконання педагогiчними працiвниками та уIнями (учнем)
( )t,ltl llll,()T програми, iндивiду;lJlьноi rrрограми розвитку, iндивiдуального
l l ; l Itl l i l.]| 1,1 lого плану;
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lillll, llll''|\ l|rl Ill ltrrl11111 1111, l;l /(()(.яl llcllllrlM уllllrlми результатiв навчання,
ltll llllli|t'll'l \ ./ll'ltrtl|llllllNlll (,lilll/(ill) lilN,Ill ,}ill,ilJlt,lloT сЪредньоi освiти,
Ill,Illlll ,a} l1 ,1|,llI tlt t llllt tl l}llt\l{ lll l llt, lltlt l lr !, ir r,r(lr Iri;(yitJl1,1lИM lIавчаJIьним планом;

I llltllla|}ltlllli llt'tlt)\|,llll vN!()ltll ,/(llrl r7ltlб_yt"t,rl 11с|]il,и особами з особливими
ttt ltl l lllr11; 1;1 t l Ilt,l Iili\|ll,

t lltll]llllllillll \I\l()|lll llll)l l/tliicIlcllllrl /(i(,l]()0,tl l,а вiдкритого громадського
llll1,1|l'l\'llttllllIltl]l|(l) t;1,1ltlIl1,1li(,ll(),illl{llil/(ytlclri,t,и;

I llIlllt| | ll 1.1 ( llttllll()lt;l llt ,Yl\1()llll /Ulrl ,rliяjlьt{ос,гi органiв громадського
t tlrlt tllllll l \ l1.1lllltl ll t,llr ll;1,1l ()(.llI l ll:

rIrrrIlпl\ tIil lll til(,il,/lll, (.llt()l)l()lii1,1.1l ум()ltи, сIIрияти формуваннюl'IllIlll|ltlttl l ll()('itllу llrlll ltt .y,lllitt ,t,lt llpal(il]HиKiB закладу заг€шьноi
ltt ltl lll.

l lllltllIilllillll ll l;ll(ll;t2li tlctti,1.1t
,l.}ll}llniltll}ltl 111111.,, lll()/(() ()х()l)()lIи
,|,l|| l1 ,1lllll1.1ll}( ll,

lIllI llIlI t(lll\'ltiIlll xill)'lyltillllIrI та сприяти медичному обслуговуванню )п{нiв|tl lllrll|1,1lli} ]|t} lillt()ll().]lllltc,1.1iit;

iilllt,lllt"|\'lt;lllt lti7цKlrlt'r,icT-b i прозорiсть дiяльностi закладу освiти, зокрема
|||'Il|\||l\l ()llltllllll1,111.'1'''r' rlУбJliЧНОi iнформацii вiдповiдно до вимог законiв\ 1';r1l1ttlt "ll;rlr tlt'llll.y)). ,<Il1ro доступ до публiчноi iнформацii)), (про вiдкритiсть
l|lllllrIlll( lilllll}l llytlrli,lllllx l(oшlTiB)) та iнших законiв УкраТни;

lllllt Ill(tliillll till)ilхyBaНHя, переведення, вiдрахування yIHiB, а також iх
Illl l \l l'll,I ll1,1 ( ltl,/(,illit,lcltllя);

tlIlIilIllltlltY1111'1'11 /(t)КУМеНТООбiГ Та ЗВiТНiСТЬ вiдгrовiдно до законодавства;
lltIlvllillll lIl()l)()l(y на загальних зборах (конференцiТ) колектиtsу про свою

l ll ll ll } l \, l il lt l l l(( )l lll l l l lЯ с,l,ратегii розвитку закладу освiти;

культури
середньоi

бc,]lle.lHe ocBiTHe середовище, забезпечрати
/(итинства, охорони працi, вимог безпеки

нього законодавством,
колективним договором,

ltlllr()l|.ylJ:l1,1l iншi обов'язки, покладенi на
lltr l lr }ltllll lt{)l\t, .}С'l'illlоВчиМи ДокУМенТами ЗАКЛАДУ,
l I llll|tllltl!]\t l|)У/(()ltИМ ДОГОВОРОМ.

/ .' \, lli:tс,1,.tви для дострокового звiльнення керiвника закладу освiтиlltlltlllllll ()yl ll lrсрс2lбаченi в укладеному з ним трудовому договорi.
/ l llr..(irrrll.i,llla рада
/ { l, l(tlltcl,ia.rlbниM органом управлiння закJIаду освiти с педагогiчна рада,lllr11111lllilllrL'ltttЯ Яttt-lТ ВИЗНаЧаЮТЬСя Законами Украiни пПро ocBiT1o>, <про повну

lil1,1lll,|l.v ccl)c/llIIo ocBiTyl> та цим Ст,атугом. Головою педагогiчноТ ради Ъ
lltIlt,lr tr11l, !t, j llс/lагогiчнi працiвники закладу освiти беругь )лlасть у засiданнях

llt,,1,1l r ll i,ttltlT l)а/{и.
/ l .l 'lltсiltання педагогiчноi Ради гIроводяться у Mipy rrотреби та

l||,Il l( tlll,]lll() /l() tIинного законодавства.
/ l l l lс2цагогiчна рада закJIаду освiти:
(,\lti1,1ll(X, стратегiю розвитку заклаД} Освiти та рiчний IIлан роботи;('xl}il,]IlO(] освiтню про|раму закJIаду та оцiпю. результативнiсть iт

ltlllr()|lillIllrl;
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t 1lll|!ll|l. lll1.1llllllil Illl\, lIllllllll,(}l(| l)(),lll()1.1,1/(l(y, llоJIожеIIня про внутрiшню
l lal lr,lll lt|lt|,1lll.'l|,llllll |llrtrt l l tr1 111 1 11,

llIlIl||rtrlr ltllllt,1llltl llltl]|(t Il/lt)(,lr()llillIcllIlrl iмс,I,tlличного забезпечення
ltt ltl lIl1,1.1 tl llll|lllt,| \.

llItIllltrtltl llIlll1,1lll|l lllt}.,l(| llt.l)(.It(.,I(cllllrl yllIlill /lo l{аступного кJIасу i Тх
ltl,||trlt \ lllIlllltl . llIllt lllI llt,Illltl /l() ltl./lllrlttt7llt.tt1,1l()c,l,i ,ta t{евиконання обов'язкiв, а
li|}lt,} |lll},llt lll:l lllll'lr'llll|l , t\!(ll)illl1,1l()l () tl]l Ml1,Icl)iilJl1,1loгo заохочення }п{асникiв
ll| l|lIl|1,1tlIt llIllllll,t \,_

Illt ll ,l|l]lil| lIll1,1lll1,1 ll|,/lltllll(L:llllrl l(lliuli(l)iKalliT педагогiчних працiвникiв,
Il|lllllllh1 |\l||,tlI lltrlllrlrli ltltt(iitllltrtl, l]l.t,]lltllli.lС заходи щодо пiдвищення
bltl|;llIlll|,llllll ll(,,lilltll 1,1llll\ lll);ll1ltrlllllcill, r|ltlpMye та затверджус рiчний план
ll1,1|rllll|r,lllltl hllil,ttrlltt,;ttlll l|(,,/lill,()l,i,ltltlx llpill(iIrIlиKiB;

llIllllIt\|llI llllll(,llIlrl lll(),/(() l}1l,tllilllIIя результатiв пiдвиrrlення кваJliфiкацiТ
Itt,,Ir||t}l lIllllllll IllIilIllllllllltil, ()1,1)llMilll}.lX llим поза закладом освiти;

llll||ll\|i|t Illlllt.lll1,1 tll(),,(() lillровалження в освiтнiй процес ПеДаГогiчноГо
lltl ltl l\ l tl ll||ll)tt,Itl|1l,

Illl It lIl|rIil| lllllilllllrl ltllровадження в освiтнiй процес Еайкращого
llr lrll ltl lIllllllll ,lllr,llllly tlt illtttltlatliЙ, участi в дослiдницькiй, експериментаJIьнiй,
ll|||tltIl||lllllllll 'll}lIl1,1lrl1'1j. сlliвrlрацi з iншими закладами освiти, науковими
tl lillllrllill\lll, rIrl ttt'llllll\tlt ,lil I()ридичними особами, якi сприяють розвитку освiти;

lrirlr llIl;11111 lttitlittlllltl,и lIроведення позапланового iнституцiйного аудиту
ltlh Ill1,1\ lil lllt(}lt(',rl('Illlя l'])()мalдськоi акредитацii закладу;

Il(ltl Illl]Цll( irtttti llll,I,аllня, вiднесенi законами УкраТни (Про ocBiTy)), (Про
llilltll\ 1,1l il]l1,1ly cc])c/(llIO ocBiTy) таlабо цим Статугом до iT повноважень.
l'lttt, tll||l ll(,,l,illtlt i,llttll ради закладу освiти вводяться в дiю накrвом керiвника
ltlli illl'l\

/ l ,l l;tt,t]lltllllя llсl{агогiчноi Ради е правомочним, якщо на ньому присугнi
lll, tllt'Illllt, Illt()\ ll)c'I'tlIl ii складу. Рiшення з ycix tIитань приЙмаються бiльшiстю
lttr1111 lIi ltlrl ll cli.lllU(y. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови педагогiчноТ
Irll'lll l llll tlli1,1ll.]l1,1lt,IM. Рiшення педагогiчноТ ради оформлюються протокодом
lilr l'1,1llllrl, }l|rllii rri.llltисують голова та секреТар педагогiчноТ ради.

/ l r l'ilttcllttя педагогiчноi ради, прийнятi в межах ii повноважень,
Illl(t'|1lll,(',l ll lцittl llаказом керiвника ЗАкЛАДУ та е обов'язковим до виконання
l!l l[1,1 \,Ilil(,||llliilMtl освiтнього процесу.

l ,l l 1lllMlylcbкe самоврядування в ЗАКЛА!{
l ,l l. l'lltlMa7lcbкe самоврядування в ЗАКЛАЩI забезпечуе праВо }л{асникiв

l|( lllllll,()l() Ilpol{ecy безпосередньо таlабо через органи громадсъкого
l il\l(|lt|),l,/l.yltllllllrl брати ylacTb у вирiшеннi питань органiзацiТ та забезпечення
It( llIllll,()l'() lll)()Iцссу в Закладi освiти, захисту своТх IIрав та iHTepeciB, органiзацii
'lt t tItl1|ll}l Iil ()'rцОРОВлення, брати участь у громадському наглядi (контролi) та в
\ llIl;lltltitltti ,titlt.lIадоМ освiти у межах повноважень, визначених законодавством.

1' .,,цiя.;lt,ttiс,[ь будь-якого органу громадського самоврядрання ЗАКЛА!У
ll. t\lill() l|, llpaBa ВТр)лrатися представники iншого органу громадського
1,1t\l( llt|)}|,,(yltillIItя цього закладу освiти.
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, ,l -' Ilttttttttl ltlllIt'I l;lll1,1llll\l ()l)l ;lll()l\t I,])()мit/(ського самоврядування в
|*tc ll.{JlI t lilllIll1,1ll ltlllltl| (trllttrIlt'llr.'tttliя) l(()JI0l(,l,иву закладу освiти, якi
l}.llt}ltllllt,l .l llr' ,llt'lllll tlrlll1,1(l IlittY ll;l 1lilc tit r|ltlрмуlоться з уповноважених
Il||}i,t| trlltlllthlll \r l\ \'lrlt lllllrllt tl( ltlllll,()l () lll)()l(ccy (iх органiв самоврядування -
t}t l|tt{ltllltt lll

Ilr'lt1,11'1, t ltrllllrllIl}l|l , lIi,ltll(|lti1,|tCllll}l. lllICrJJllllIiс,гb, склад загальних зборiв
l}tlttl|rt,;lrtlIlll} hl},l1,1| llll|\, llll lll;lillll(|l l,(,я ll()_Jl())l(cllllяM.

IlllIlll;rll,tttt,l l||llll1,1t, ll\ll(,ll,t, lll)()ltc/(cllllrl ,taI,aJIbниx зборiв (конференцii)

lt||lllIllllll}ll\ llt'll tilllll l;lhllil,/ly rlt,ttitlt llc IIi,tlliule нiж за один мiсяць до дня ix
llItt t111;,Il,Illl |l

l ,l t 1,1lllllr 1,1rr' ('ill\t(}ltl)}l,/(yltllllllя /li(, в ЗАКЛАДI з метою формуванЕя та
ll|tlllllllt\ lllllillll'lll llt 1,1rll\. .ylIl)llltjIiltcl,tcиX i соцiальних компетентностей учнiв,
Itl||| l| .llllll1 l l]lr,llNllt ,rцr,пttltс1llt liT. сllравелливостi, piBHocTi, прав людини,
,;r rl i;rr rl r1 1 1 . 1,1l lll{ tIt( |l ( | (,l l(,c()tly )Klt,l"l,rl,l,ощо.

\''llllltr 1,1,r, ('ilNl()ltl),l,,l(yltllllllя ,j/liЙснюеться 
учнями безпосередньо i через

IiIl1,1lall \ |llllltt 1,1r(tl (l ('ill\l()ltl)rlllYl}atllIЯ.
\ ,llll ltl,lltIll, lllltlll lll)llltil llil участь в )дIнiвському самоврядуваннi, зокрема,

ll!l l'l,It ll, \ |!(lt)t)l| ,,(()l)lU(lltI.\ (консульТа,гивниХ iз певних питань), робочих
lIrrllrrt.lll\ ll|\ll,tr l()lll(); rlr illIllиX органiв )л{нiвського самоврядування, а також
llIl;1111} lIlll1,1lil (}t)lll)illll ,l,il бу,l,и обраними до виборних органiв учнiвського
t tlltll l||l lll ,l \ l1,1ll l ltl

\ ,llllltl 1,1.t' (,ill\t()lil)}l/lyl}altнЯ може дiяти на piBHi зАклАДУ та окремих
|, ,l llt l ll

( l;l1;11lll \,,ltllll(,1,1(()l,() самOврядування угворюються за iнiцiативою }л{нiв та
trltr,1, 1 ll. {r1 ;ll ()]tll()()c(tбtlttllMи, колегiаJIЬними, а також можугь мати рiзноманiтнi
rIlrrIrrrlll l l1,1 lllll

l..1,1rttrtlllll 
,lдl(.Jl^/lУ сприя€ та створюе умови для дiяльностi органiв

1 |lIlllIl |.lt(lI lr (,ill\t()ltl)rll(yl]aHHя.

lltttlt 1,'1;1,,lIlllill ()сl]iтI{ього процесу не повиннi перешкоджати i втр1..rатися в
,lll| ll1,1llt ll, {)l)l ;tltttr y,ttlit]cbкoгo самоврядування.

l ttttt;ttll. tllxllc,|,y tIecTi, гiдностi таlабо прав учнiв закладу освiти керiвник
Уlllllll 1,1rtl|tl till\l()lil)я/lування ма€ право на невiдкладний прийом керiвником
l.,\ lr tl,,\/ilY lri,llilrllllк :]акJIаду освiти зобов'язаний розглянуги усну чи rrисьмову
|ll|[ltll \' lrt'|)lltlllll(1l уllIliвського самоврядування tIро усунення порушень щодо
tll,( ll, tlrltl()(,ll llll llpaB учня ý"lHiB) ЗДКЛДДУ та вжити заходiв вiдповiдно до
l l l 

lil Il l l l l ltl l у l | 
)l l l l l I l,()I,0 розпорядку та/або законодавства,

( )lllilllll ,y,tttittcl,Koгo самовряДуваннЯ мож}ть, аJIе не зобов'язанi вести
l l 

I 
rr l ; r }lt ( l'l l l, t t t бу2lL-я Ki iншi документи щодо свосi дiяльностi.

( )1rt ;tt ttt .y,t ttiItct,Koгo самоврядування мають право:
t)l)illll y'lilc,|,b в обговореннi питань удосконiшення освiтнього процесу,

llrl\,lrrllttr ,,ltlr"tti/(tltlT роботи, органiзацii дозвiлля, оздоровлення, побуtу та
\;lItIl!liilllll}l ,
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llIlllll(lrlll lll ,til lI()ll)/()l(clllIrlм з керiвником зАклАдУ органiзацiйнi,
llItlIl llll ll]lll1.1rl, llil}lt{llti. cll()l)'|'Ilt}lli, озлоровчi та iншi заходи та/або iнiцiювати тх
llI ll tltl,l|' l l l l |l l lt,I tt, 1 h(.l)i Itl l ll l l 1,1t()M,tall(JIaлy освiти;

trIlrl lll y!lil(,ll, у tllx()/(ilx (rrроцесах) iз забезпечення якостi освiти
l|1,1lllllIt llll' rltl lll)()|tc/(yl) lllly,l,pittlгlboi системИ забезпечення якостi освiти;
tl|rltlllitlll llllilllil lit !lllc])cctt y,lttitз, якi здобувають освiтуУЦьомузакJIадi освiти;

lllll}r lll1l lll)()ltrl lttlliT ,r,а/або брати у{асть у розробленнi та/або обговореннi
ll;ltlll\ llllll(}lll tilltIlil,/(.! tlclli,1,1t, змiс,l,у ocBiTHix i навча-ltьних програм;

'|1,1ll'I t li(}|\ lIl)с/(с,1,1lliltикiв брати )trIacTb у засiданнях педагогiчноТ ради з
ll lr }llllrllll., lll() (,l()(,yl(),1,1,crl орl,анiзацiТтареitлiзацiiосвiтньогопроцесу.

litl ,1,1lt vtlllllt(,1,1(()l,() сitмоВрядуванНя визнаЧаютьсЯ Законом <<ГIро повну
ltll r1,11,1l\ l t'lr(']l||l() ()('lti'|'y)) та положенням про yrHiBcbKe самоврядування
||||l,lIl]l\ l}t llllll, ll(() ,til,1,1}ерджусться загальними зборами уtIовноважених
lllll ll llll|lllllrllt lrrlil('rrl'lДl{JlAДY.

/ l ,l lltllttttпt ()pl,atloм громадського самоврядування працiвникiв
l ,\ l, tl ,\./[\' r l;llilll1,1lr r(ltl;lи трудового колективу закJIаду освiти.

ll,,1,,1'llrlr lil lIt,l)i(U(ltlllticTb скликаннjI (не менш як один раз на piK), порядок
llIl|tIllltlllll Illll|(,Ill,, llltcLlJI1,1IicTb, скJIаД загаJIьних зборiв трудового колективу,
lllllll lllllillll|'l 'll'l 1|1,1l()C'l'i, Що не Врегульованi законодавством, визначаються
I l,t l \ |ilIl 1,1 l\l}lIt.l( lllliIlllM llогоВороМ.

lill il]l1.1ll tt)()l)ll ll)у/(ового колективу в ЗАКЛАffI:
llIl ll ll|l]liIl(lll, lil схl}алюють гIро€кт колективного договорУ;
ll l l l l(' 

I 
l ] l llr \ l{ ) t L I l l)ilt]ила внуrрiшнього трудового розпорядку;

}llltlli1,1;ll()l|, ||()pruloк обраннr{, чисельнiсть, склад i строк гIовноважень
|,llIlIl ll l lIlуl(lltllr t'lltllliB;

r rl r1l;r,111) l l, h()l\1iciltl з трудових спорiв.
llllrlll1.1ll |()()l)ll ,l'рудового колектив можугь угворювати комiсiю з IIитань

ItltlIlllIlll lll|illrr r;r,utiiicllIoBaTи iншi гtовноваження, визначенi законодавством.
l'lltt,,tllltl lillll]t1,1l}lx зборiв трудового колективу пiдписують головуючий на

lrlr Ilt|lllll lil tt'h|)t'rirP. Рiшення загальних зборiв трудового колективу, прийнятi
\ lrlГllrrl\ l\ llr)llll()lt1l)l(cllb, с обов'язковими до виконання BciМa працiвниками
|.\l, ll \]lV

/ ,| '' ll;t t t,lriltc1,1(c самоврядування здiйснюеться батьками учнiв як
ll1,1lltllt,Ili, lll1,1l, l;ll( i через органи батькiвського самоврядрання, з метою
ll|\llt l\ llllillI lil irl,r,cpeciB }л{нiв, органiзацiТ Тх дозвiлля та оздоровленнJI,
llhlnltl,|r 1,ltrllt} llill llrUly (контролю) в межах повноважень, визначених ocBiTHiM
IlIltt}llilllllllr Ilt(tl\t. l1lrM Статутом та положенням про батькiвське самоврядрання
ltllr lrl'l\, ()t lllllt. ll(() :]атверджусться загальними зборами )дIовноважених
ll;lt"11 lil1llllllrllI t)lll1,1cill lсожного з класiв закладу освiти.

llrl l 1,1rll t\l;ll{) l l, lll)ill}O:

\'lltrllr;1llt;llll 1li'rlri органи батькiвського самоврядрання (в межах класу,
Illh !ll1,1\ l}t ltllll, tll irllc;lccaMи тощо);

lltltl Il}|:t;tttt бу71l,-якi питання i приймати рiшення, KpiM тих, що належать
lll |{{lt\l||('tt'tttt,ti ittllllrx органiв управлiння чи органiв громадського

r lll\lr rltI ll1,1 \,llill t t trl'lд I(-J lдДУ.



|'llIl+,ttttц lilt| ||||1 lrll ll.h lllt 1,ltlll ll (,ill\l()lt|)rl l(yltilllllrl l]1,1 кОtlУС'tЬСЯ баТЬКаМИ

Hllýil|ll'lIt|l ll.t,llltll|lIltlIlt,llll\ ltlt llrlil\
||ltttýtttt,t ll|ll lll|1 lrr|l1,1rllll 1,1{tt| (} (,il,\I(lll|)rl,/(.ylrilIlllЯ '] IIИТаНЬ ОРГаНiЗаЦiТ

lal,ýllll1,1tlIt ll||ltl||,t \ lrl rtllll lIllll1.1lt}l rr l,\lr ]lД/[У tlclri,rrl можуть бУг" РеаЛiЗОВаНi
ý*l}t|}lIll||ll llt 1.1lllt,llll|lпl lti,ItIlIlIl||\il tillr llil,/[} tlctti l,tt. якlllо таке рiшення не

|.}lltsll}*'lllll, ltlhltlltl;lilllt l 1|}

}tltttptltlя, ltltrr:111 lll rIrrtlrпlll t)illl,hilt(,1,1(()l() сilмовряДУВання Не ПОВИННi

ltItlItýrrэtttltl jlit llll:llIllllll уlllr lllllrill\l (l(,ltl llll,()t,() lll)()l(ocy IIРИВiЛеiВ ЧИ ОбМеЖеНЬ За

fiti|l, tbrtlll llllIlIl, llItl lllllr\lllVttrtl1l l\llt ll|)illtll lil/ilбO,}аконнi iнтереСи, а такОж Не

}ltt*}ll, ltt lll ll|]l| lllllll|.} ]lIltl ttllttitt1,1 l"lrl уllрitвлiнських рiшень, Що не

ýlrllIllýll|r||tlll, tilltllIlll]|llllt l ltY

l l1rt lltttt ltlll1,ltIllr 1,1ltllt| (,ilNl()!ll)rllllyltilllllrl MittOTb право, tLле Не ЗОбОВ'ЯЗаНi

rlt|rrrlr*tlltlll| | ltrrl 1r11111,1lll|l ltl |||()|tIllll1lMll lIlх),t,()ltолами. ПрацiвнИКИ ЗаКЛаДУ ОСВiТИ

llt,*lrllrlll, lllItll1.1 lllll\l1,1lll( }l ll .,1tl1.1tl,ttic,t,t, ба,l,ькiвського СамОВРЯДРаННЯ, аТаКОЖ
. tlitilrrllll ,lal ll|1,1llltlllI lllttll(llr()tttl ,lltci7littlL OpI,aHiB батькiвського самоВряДраНня.

/ lt, Iltt, ttllllrl1,11.1 |).l]lil t:llt()l)l()("I,Loя за рiшенням Засновника абО ОРГаНУ

tttIlllll ,lll||lllll1,1lltlli1,1ll(l/l(1,1lltlll()l,(),iаl(оIIодавстватадiСнаПiДСТаВiПОЛОЖеННЯ.
/ i t |1,1t,ltll llllr rlyllilltt,lttli рl,t/tи мають право брати )л{асТЬ У роботi

}l1,1t l lr1,11,1lll\ ilIl1,1llllt vlllt;lltrtilItlяt ,]ilкJIадом освiти З правоМ ДораДЧоГо ГолОсУ.

}i lll,( ) i( )1,1( 
, 
l l, 

,I,д lIIФормАцIЙнА вIдкритIсть зАклАду
ý l l,\l,, l|,,\/[ rIlrl;lbr_yt, Iri7lltритi та загальнодост)дIнi ресурси з iнформацiсю

llIlrl l |ltl|t) ,ll|lll1,1ll(,ll, lil ()llрилюдню€ таку iнформацiю. ЩостУп До Taкoi
llllllll||ц|llllll ttt Il) t ll()|)уIllсllllям зору може забезпечуватися в рiзних фОРМаХ Та З

1|rlll \ llillllllll\l l\l(,llr Illllt()C lcii rакJlад} освiти.

l{ ' 1,1l,,li!lt rlt,ttilll ,tабезпечуе Еа офiцiйному веб-саЙтi ЗаклаДу/ стОРiнЦi
lllll l tllll\. l;tгllrltlttltlcit rli21l<ри,гий достуtI до iнформацii про своЮ Дiяльнiсть та

Ill|! \ [|t'll l Ill, l(llr|)t'l\4ll /[t).
( lit t \ t \,,
1lIl|(,ll tl l llil ll|)()l]а/lження освiтньоi дiяльностi;
r lllvlr lvl)ll 1,1l ()pI,a[liB управпiння ЗАКЛАДОМ;
|t1|l||)i}lt(|l() cl(Jla/ly закладу освiти згiдно з лiцензiйними }мовами;
llt ltlllll\ lll)()I,1)aM, що реалiзуються в закладi освiти, та перелiкУ oCBiTHiX

ltIl\|l|(lllt,lllllt, ll(() llсредбаченi вiдповiдною освiтньою програмою;
l (,l)ll l tllliT tlбс:lуговування, закрirrленоi за ЗАКЛАДОМ;
tItlttt ltl,ItttrT ttilIbKocTi осiб, якi навчаються у закладi освiти;
l\l()lIll ( Mtlrr) освiтнього процесу;
llil,1|tllrlc,l,i вакантних посад, rtорядку i умов проведення конкурсУ на iх

lltnllllIt,llttlt (.у pa,Ji Його проведення);
пllttclliit.lt1,1lo-TexнiчHoгo забезпечення ЗАКЛАДУ (згiдно з лiцензiйниМи

\\lrl11,1ц111;,

l)t, lyJll,,l,it,l,iB монiторингу якостi освiти;

1li,ttttlt,tl 
,tt]il-y про дiяльнiсть закJIаду освiти;

lll)illtltJl llриЙому до закJIаду освiти;



,l

}tllItl ,lltl | \ lll|||l l l llllt llil]|\, tl(,ltl l ll ,/(,|lrl

l|},ýl I tllt|tI all l l Il1,1 l|1,1lll

llilltllillllIrl осiб з особливими

lltJ|tl,illF1 jltl:ll|l|rlrllll\ ll( |t| |ll|\ lil ilttttltx ll()cJlyl,, Тх BapTocTi, порядку
!tЁ,|ýllltý l it i|||lltl l ll.

lll|lllll1,1 llltll| ,llllltll |,|.lllvllilIlil ()(, llilll lt ,tlll(Jlil/цi rэсвiти;

|1,1ltIl\ lll\l1,1lll. l lll)lll\l()lt;lllll\ llll ,tlttttlбit-ання та протидiю булiнгу
Ill|з}t}ttttlal|lt| || ltll|lr1,1l ll( lll lll,

lilt|..l,t|t1 ||ll]l|||||ll| lil lt(t tl ll}l,](y (,t,;1tl,t,1,1llMilIlIIяM конфiденцiйностi) заяв гIро

ýllltrl,Ibll {l1 ,11111 \ l ttt,tt \ llilllIltt ) tt titlr,tl;tlцi tlclri t lt;

llIr|l{ llt\ |l|,Il|\llilllllll llil ,tltltrc7lctli l}иlIадlки булiнгу (цькування) в закладi
lttýllll l}i a|1,1|llll||,lllIl1,1llt ll,()(,lt), lll)1lllс,l,Ilихllобулiнгу(uькування).

lttttt,t lltrIrtr;llrllllllrl (lll|)lllll()]1lll()(-1,1,cя заt рiшенням ЗАКЛАДУ або на вимогу
lý&lll||t,|{illl | ||,l

к t l,\l, tl,\,/[ rrrl|)lllll()/llll()(, llil cl]ocмy веб-сайтi кошторис i фiнансовий звiт
llItrr llll ,ltl1,1llrr,llllrl lil ltltl(()l)tIc,l,illl}{я Bcix отриманих пфлiчних коштiв,
lll||lllIli1,1llllll llItlI ll(,|)(,rlll( ItlltltpiB, робiт i послуг, отриманих як благодiйна
rlllllltialll ,|, l l ltl tl1,1,1(,Itttll rut Тх tlapTocTi, а також про кошти, отриманi з iнших
,l,}i.l|l,,l, }|| |iItllllltlll(,llllуtill(()llo/laBcTBoМ. Iнформацiя та докуNIенти, якщо вони
ll|. l|l lll| l t,lll ,lll hill(,|tlllrT illt|lopМaцii з обмеженим доступом, розмiщуються для
ltl l1,1lllllllll ,t(l( lчllу llc llilltlime нiж через десять робочих днiв з дня iх
lrllttr It Illrl,Illlll ,lll ltllcccltttll змiн до них, якщо iнше не визначено спецiаJIьними
|||lillIa||1\|ll

9. мАтврIАльно - тЕхнIчнА БАзА тА
rlll l lд l l('()BO - ГоСПоДАРСъкА ДUIЛЬНIСТЬ ЗАКЛАДУ

't l Nl;ttt,lliit.rtt,ll()*TexнiчHa база ЗАКЛАДУ включас будiвлi, споруди,
ll trllllIt, |r(tl\l\/|tttclttцiT, обладнання, iншi матерiальнi цiнностi, BapTicTb яких
lll Itlll|1,1ilr1,1l(l l (llt.rtilllci.

t' i l\l;rirrrrl, lаlсрiплене за закладом освiти, не може буги вил1^lене, якщо
llllttг ttt, l l(,|)(,./tбlltIcI{e законодавством.

r) l llltмttt,и до матерiально-технiчноi бази закладiв зага,rьнот середньот
l lt ,t l l ll ltll illiltlilloTbcя вiдповiдними будiвельними i санiтарно-гiгiснiчними
t|l||lNl,1Nlll l Ill)illiиJIами, а також типовими перелiками обов'язкового навчаJIьного
lil llllllrlttt tlбJlilllнання (в тому числi корекцiйного), навчаJIьно-методичних та
llilltIl.||l1,1l().llil()llHиx посiбникiв, пiдручникiв, художньоТ та iншоТ лiтератури.
11,1111,11. ,tittl/цittti закладу освiти внаслiдок порушення його майнових прав
lllllllll\tll l()l)}t/lичними та фiзичними особами, вiдшкодовуються вiдповiдно до
,l l l l l l l( ll (),iilк()llодавства.

').,l. ()б'скти та майно ЗАКI1АДУ не пiдлягають приватизацii чи
|1}| |tr r|)llt,,l,ilIIllю не за ocBiTHiM призначенням.

(). 5. <lliнансрання ЗАкЛАДУ здiйснюеться вiдповiдно до законодавства.
() (l. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ЗАКЛА!У проводиться вiдповiдно

lrr |,1,,,,,r,,.тного кодексу УкраТни, законiв Украiни <Про ocBiTy>, <Про повну
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|!lt.1,11,1l\, (,срсдню ocBiT)D), <<Про мiсцеве самоврядування в YKpaTrri> ,l,it illIllttx
lal ll}\lil l ll ltl l()- lIРаВОВИХ aKTiB.

') l tIlitlaHcoBa автономiя ЗАКЛАДУ в частинi використання бlо/tжс,1,1lих
hltllI l lrr llсllс2lбачае самостiйНе здiйснення витрат у межах за,I,tsер/l)l(сll1lх
}l Itlt Il )l)ll(,llми обсягiв, зокрема на:

r|lrlllMyBaHHя структури закладу та його штатного розrrису;
l)lllllll'y працi працiвникiв, встановлення доплат, надбавок, BиIlaI,opO/l1-1,

|llll1,1ilrt, пrltt,срiальноТ допомоги та допомоги на оздоровлення, премiюваllttя,
lllttttt r trtt tli tt стимулювання та вiдзначення працiвникiв;

r l|| rlil l'y llоточних ремонтних робiт примiщень i спорул закладу освiти;
l r l l r l i 1,1,} lriдвищенrш квалiфiкацii педагогiчних та iнших працiвникiв;

уlr.rlil/[oll}ш вiдповiдно до законодавства цивiльно-правових угод
lllrt llr1,1it|)t,1,1(иx договорiв) дл" забезпечення дiяльностi закJIаду освiти.

',l Н /(,lссрелами фiнансрання ЗАКЛА!У е:

lr(rlll'l'1l /lерЖавного та мiсцевого бюджетiв у розмiрi, передбаченому
llllll\|.l lllltill\4ll фiнансування загальноТ середньоi освiти для забезпечення
lll )l|||ll,(l|() lll)оцесу в обсязi, визначеному Щержавним стандартом загальноi
l t It| ,Itlt,rlI tlсtli,t,и;

l\l ll| | I ll r|liзичних, юридичних осiб;
llr r111 1 11, tl,t,риманi за надання I1латних послуг;

,l()\()/(lt вiд реаrriзацii продукцiТ I{авчально-виробничих маЙстерень,
llrlll,IilIl1,1l(),/l()сJIiлних дiлянок, пiдсобних господарств, вiд передачi в оренду
llI r11 11 t l l l(,l l |,, cl l()руд, обладнання;

trrr;11117цiji,,i, добровiльнi внески юридичних та фiзичних осiб;
lllllll Jt)l(срсла, не забороненi законодавством.
( )llrtlпtlttIi i:з з€вначених джерел кошти використовуються закJIадом освiти

lll Il ll,|||,lll() ./[() за,l,вердженого коIUторису.

|' |) llrlllя2lок дiловодства i бухгалтерського облiку в ЗАкЛАДI
l|ll ll1,1,1,1| ll,(,rl ,till(о[iодавством Украiни. За рiшенням Засttовника бухгалтерський
ltll lilt l\lltllt(, r,rtiiiснюватися самостiйно або через ценrрzuriзовану бухгалтерiю
i l;rt rtIl,t Vtl1l;ttt.ltittllя.

'' l() lll гlr гlrий розпис ЗАКЛАДУ розроблясr,ься та затверджусться
lll ltll llll,|||( |,l(),till(()tIoдaBcTBa Украiни.

'l l l llrirllic,t,b про дiяльнiст,ь ЗАКJIАДУ ведеться вiдповiдно до
l||hl lIlt 1,1,tlt( l llil.

1 0. мlжнАродн Е спIвроБIтництво
l ( ) l l 

^ 

liJ l^Д мае прitt}о укладати угоди гrро спiвробiтництво,
lll ltlllllllIll(|lt;llll rIрямi зв'язки з орI,анами управлiння освiтою та закJIадами
l lt ltl l tt r,tllytliitctll,tx кратн, мiх<лlародними органiзацiями, фондами У
lll l lllll lll llt,ll()l\ly,till(()IIO/lal]cTBoM Ilорядку.

l().' 'l;tl,rllt,l( tlсtli,l,и ,l,it Ilс/lаI,оl,iчнi працiвники, здобувачi освiти можугь
llIljllll \ ||;l( |l, y l)(,ll.,li,rirrtiT Mixctlaptl;1llиx просктiв та культурно-освiтнiх програм.
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lll t l,,\lr ]lД/( ,la Ililявtlостi lrалежноi MaTepifu,IbIlo-TexIIiчlloT 1,а c()lliiul1,II()-
ý},l1,1\lrltrrl l)il l1l, rli7llttlBi7lHot'o фiнансування може lIроволи,l,и Milltllitlrtl21tli
}lIllllll 1,1,1lll lil ltc/lltl,tlI,i.lllий обмiни у рамках ocBiTttix проl,рttм, Ilptlt,tct.ill,
att lIlIlIllllIlllIlilllI tri,r(lltlIli/tllO ло законодавства прямi зв'язки з Miжltapg/llIttM]l
tlIll rlIll llllllll i\ltt t;t tlctti,t,ltiMи асоцiацiями.

l l. l{()I lтроль зА дIялънIстIо зАклАду
l i l .1[r,1l,t*;ttttlltii llitl,:tя7t (контроль) за освiтньою дiяльнiстю закладу освi.l.и

l,tlllr tttll. ll,( tl t Nl('l()l() 1-1сiuliзацii единоТ державноi полiтики в сферi загальноТ
t l,|ll'llll,||l rll |l||lt lil сllрrlмований на забезпечення iHTepeciB суспiльства щодо
||tl,Il !|, llllI ll|\lrr tI rlt,lli,llt ,l,it tlcBiTHboi дiяльностi.

l l l ( "Illlllll\t ll.]Illlltrl]иM заходоМ державного наглядУ (контролю), що
llIrlr1l1r,llll1.1 ll l}rlllll ])il'i llil l0 poKiB центр€lJIьним органом виконавчоТ влади iз
.}tlit, lllt,,l1,1lllll )llr()C l'i tlclliTи, с iнститУшiЙний аудит закJIаду освiти.
ltl, t ttl \ lllllllllll ilv./(lt l lll(.lll()tlil(] плановУ перевiркУ дотримаНня лiцензiйних умов.

l l l l lr rllllIlltt(,t,ti ttl'ltltlелення iнститучiйного аудиту на вiдповiдномурiвнi
t.t l|l l ll ltll lllit,1.1llr l 1,|.,,, t,tlct(ilt.llbHиMи законами.

ll l \' lltl1,1ll|lilll()lJ()My порядку iнституцiйний аудит проводиться, якщо
l'lEtlil:| llr llIlll l\1,1l llll,tI,l(y якiсть ocBiTHboi дiяльностi, Також iнституцiilний
ý},*lllt l|ll,|1l, lr\ ltt ttlltlrltl21ений у rlозаплановому порядку за iнiцiативою
lýt,llrurtttttr;|, |rr,Illlllllllrll. t(t1.1lcl,iaлbнoгo органу )дправлiння, вищого колегiального
tt|l; t1111 t;trldIi| |l |,|1(l|() сllм()l]рядування або наглядовоi (пiклуваJIьноТ) ради
l*&illt;|} lt| l|l llt

l l 1 lrl ;lr, t\ |l1,1illilMll проведення iнституцiйного
ýltt lIll||ttt' llIrrr lll\lt l|, tlt,tti,t,llLoT дiяльностi ЗДКЛДДУ,
l*fiti |||t]l|P|t||ll }|lllll lt rlt,tlitll, а також рекомендацiТ
lll1,11,1|llt Il lllh rlr1,1\ llt ltl l ll.

аудиту надаються
внугрiшню систему

щодо вдосконалення

l l lr \ lill ll llllllltIl(,lll1,1 llсtзiдповiдностi ocBiTHboi дiяльностi здклдду
lllhttlltt:111111 1111 lrl lllrrl lllll,t,Irlii-illиM умовам орган, який проводить аудит,
t|lli||lliltl| l l|hi|' }| \llt,|llltl ll(,,/1()JIil<iB та порушенЬ уроботi закJIаду освiти. Пiсля
lllhlIllllзalllll llllllllllll'lIilliI t,ll)()l(y проводиться перевiрка результатiв усунення
l|llllIttlll:Illlltr ll|,!lllIllhlll lll()l)yllIcHb. У разi негативних результатiв такоТ
lltlIttilllIlltIl tllt Il|}|llllllt\ t;llr,tltlly tlсвiти можугь буги наданi рекомендацii щодо
llllllll htrlllltllll|tll illlt llil]|\ ll(,llllll. IIl)ипиненrш чи реорганiзацii закладу освiти.

l l / ||r, t} ,l1,1il l}l lll( t ttt vltiiitttl1,o аудиту оприлюднюються на сайтах
| ,\ h t|,,\ ll\ lllr lllllllllllqil l;l ()|)l illl.y, lI(o здiйснив iнституцiilний 8удит.
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l ., l l1,1ll ll ll ll,.l lI Irl /1lrlJlLl IOCTI зАклАду
| ' I JItrt,tt.ttlt ll, tДl( ]IД/[V lll)1lll1.1lIя("l,Lcя в результатi його реорганiзаlliТ

| 1,1|tI trt, ltllll1 ,1llilllllll, ll(l/ll||y, llcl)c,|,lt()pcllIlrl) або лiквiдацiТ. Рiшення про
Iil.rrlrtrlllllrlllllll llllll ll||tll1,1illlll() ,l;lli.]lilily llр}liiма(],гься Засновником. Припинення
,l|{,t1,1llll ll lrllr llr1,1\ t,ltilt.lll(t( ll,c}l l<tlMicit,to ,} припинення (комiсiею З

Ili;ll|ll l|lll ltlllll, llllrlllrlillllilll(|l() tctlMicil,ttl), угвореною в
lýýl lll| 1,1ttl|l a ll| tl\l llt l||tl ,l lr }

установленому

l ! ' lll l ,t,tr Ilr,ll|ll;tttttlttlii' till(Jlai(y йоr,о права та обов'язки переходять до
lt|t|l}tt||attl l\llllllllil, lllr) ltlllllilIlil("|,l,crl Засlttlвником.

l ! i lrllriIi|ll lll|rlllrill ll,(,)l 1tt:tl1,1I,atlli,lOBaHиM (лiквiдованим) з дЕя внесення до
l'||||l.||tt ,lt,Ilrlrllllllllll} lr(,t(,ll)y l()ри/lиllt{их осiб, фiзичних осiб-пiдпри€мцiв та
l Iltl*ll1,1r l,}lll,, lIrrr;rпt\ l1,1ll|, lrt,l1llrttli2ltl()1,0 запису в установленому rtорядку.

l l lllll t ,l llllrl ,iMlll т,А доповнЕнь до стАтуту
ll l lllltltt ltl rl()ll()ltllclIllrl /lo цього Статуту у разi потреби вносяться

lIllllt,llll|lil ||lt lItlIl||lIhiI tllJlrl.\()M виклалення його у новiй редакцii та
llltl l llt1lllll,t tl ll \t lilllt}ltll(,llll()My ll()ряllку.

ýll, r,r, lIlI l r r,Ir l|tll
({,

Iгор САПО}ККО



У цьому cTaTyTi прошито,

27 аркушiв.

lи. голова
Iгор САПОЖКО
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