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1. Загальні  положення  

1.1. Вишнівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1 Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області, заклад  загальної  середньої  освіти  (далі  — Заклад  
освіти), е  правонаступником  прав  та  зобов 'язань  Вишнівської  загальноосвітньої  
школи  І-ІІІ  ступенів  Ns 1 Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  (дата  та  номер  запису  в  Единому  державному  реестрі  юридичних  
осіб, фізичних  осіб-підприемців  та  громадських  формувань  25.05.2011 №1 339 135 
0000 007220). 

Заклад  освіти  заснований  на  комунальній  формі  власності  територіальних  
громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області  в  особі  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області. 

1.2. Засновником  закладу  освіти  е  Киево-Святошинська  районна  рада  (да✓іі  — 

Засновник). Орган  управління  — відділ  освіти  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області, відповідно  до  рішення  Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  від  04.08.2020 №  720-47-VII. 

1.3. Засновник  закладу  освіти  затверджуе  установчі  документи  закладу  освіти, 
їх  нову  редакцію  та  зміни  до  них. 

1.4. Орган  управління: 
1.4.1. Укладае  строковий  трудовий  договір  з  керівником  закладу  освіти, 

призначеним  у  порядку, встановленому  законодавством  та  установчими  документами  
закладу  освіти. 

1.4.2. Розривае  строковий  трудовий  договір  з  керівником  закладу  освіти  з  
підстав  та  у  порядку, визначених  законодавством  та  установчими  документами  
закладу  освіти. 

1.4.3. Затверджуе  кошторис  та  приймае  фінансовий  звіт  закладу  освіти  у  
випадках  та  порядку, визначених  законодавством . 

1.4.4. Здійсшое  контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю  закладу  
освіти. 

1.4.5. Здійсшое  контроль  за  дотриманням  установчих  документів  закладу  
освіти. 

1.4.6. Забезпечуе  створення  у  закладі  освіти  інктпозивного  освітнього  
середовища, універсального  дизайну  та  розумного  пристосування . 

1.4.7. Здійсшое  контроль  за  недопущенням  привілеїв  чи  обмежень  
(дискримінації) за  ознаками  раси, кольору  шкіри, політичних, релігійних  та  інших  
переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного  та  соціального  походження, сімейного  
та  майнового  стану, місця  проживання, за  мовними  або  іншими  ознаками. 

1.4.8. Здійсшое  контроль  за  виконанням  плану  заходів, спрямованих  на  
запобігання  та  протидію  булінгу  (цькуваншо) в  закладі  освіти; розглядае  скарги  про  
відмову  у  реагуванні  на  випадки  булінгу  (цькування) за  заявами  здобувачів  освіти, 
їхніх  батьків, законних  представників, інших  осіб  та  приймае  рішення  за  
результатами  розгляду  таких  скарг; сприяе  створеншо  безпечного  освітнього  
середовища  в  закладі  освіти  та  вживае  заходів  для  надання  соціальних  та  психолого- 
педагогічних  послуг  здобувачам  освіти, які  вчинили  булінг  (цькування), стали  його  
свідками  або  постраждали  від  булінгу. 

1.4.9. Реалізуе  інші  права, передбачені  законодавством  та  установчими  
документами  закладу  освіти. 
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1.5. Засновник  та  (або) Орган  управління  не  мае  права  втручатися  в  діяльність  
закладу  освіти, що  здійсшоеться  ним  у  межах  його  автономних  прав, визначених  
законом  та  установчими  документами . 

1.6. Засновник  та  (або) Орган  управління  може  делегувати  окремі  свої  
повноваження  органу  управління  закладу  освіти. 

1.7. Засновник  закладу  освіти  зобов'язаний: 
1.7.1. Забезпечити  утримання  та  розвиток  матеріально -технічної  бази  

заснованого  ним  закладу  освіти  на  рівні, достатньому  для  виконання  вимог  стандартів  
повної  загальної  середньої  освіти. 

1.7.2. У  разі  реорганізації  чи  ліквідації  закладу  освіти  забезпечити  здобувачам  
освіти  можливість  продовжити  навчання  на  відповідному  рівні  освіти. 

1.7.3. Забезпечити  відповідно  до  законодавства  створення  в  закладі  освіти  
безперешкодного  середовища  для  учасників  освітнього  процесу, зокрема  для  осіб  з  
особливими  освітніми  потребами. 

1.8. Заклад  освіти  у  своїй  діяльності  керуеться  законодавством  України  про  
освіту, яке  rрунтуеться  на  Конституції  України  та  складаеться  із  Закону  України  
"Про  освіту", спеціальних  законів, інших  актів  законодавства  у  сфері  освіти  та  
міжнародних  договорів  України, укладених  в  установленому  законом  порядку. 

Підзаконні  нормативно -правові  акти  не  можуть  звужувати  зміст  і  обсяг  
конституційного  права  на  освіту, а  також  визначених  законом  автономії  закладу  
освіти  та  академічних  свобод  учасників  освітнього  процесу. 

1.9. Повна  назва  закладу  освіти  — Вишнівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  
ступенів  Ns 1 Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  - е  закладом  
повної  загальної  середньої  освіти  та  здійсшое  свою  діяльність  реалізуючи  свое  право  
на  провадження  освітньої  діяльності  в  галузі  повної  загальної  середньої  освіти, 
підтверджене  свідоцтвом  про  атестацію, виданим  у  встановленому  законодавством  
України  порядку. 

1.10. Заклад  освіти  е  юридичною  особою, основним  видом  діяльності  якої  е  
освітня  діяльність, що  провадиться  на  трьох  рівнях  (початкова, базова, повна) повної  
загальної  середньої  освіти  з  моменту  його  державної  реестрації  у  порядку, 
визначеному  законодавством, з  гарантованою  державою  академічною, 
організаційною , фінансовою  і  кадровою  автономіею . Заклад  освіти  не  мае  в  своему  
складі  інших  юридичних  осіб. 

Обсяг  автономії  закладу  освіти  визначаеться  Законом  України  "Про  освіту", 
спеціальними  законами  та  установчими  документами  закладу  освіти. 

1.11. Юридична  адреса  закладу  освіти: Київська  область, Киево- 
Святошинський  район, місто  Вишневе, вулиця  Освіти, 9, тел.: (04598) 5-07-62, (04598) 
7-30-94. 

1.12. Заклад  освіти  мае  право  набувати  майнові  та  немайнові  права, нести  
обов 'язки, виступати  стороною  у  судовому  процесі, мати  у  власності  кошти  та  інше  
майно  відповідно  до  законодавства . 

1.13. Заклад  освіти  мае  самостійний  баланс, розрахункові  та  інші  рахунки  в  
органах  Державної  казначейської  служби, інших  фінансових  установах, мае  бланки, 
печатки  та  штампи  із  своїм  найменуванням  та  символікою . 

1.14. Заклад  освіти  мае  право  проводити  інноваційну  діяльність  та  може  
укладати  з  ціею  метою  відповідні  договори  про  співпращо  з  іншими  закладами  освіти  
(науковими  установами), підприемствами, установами, організаціями, фізичними  
особами  тощо. 
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1.15. Відносини  між  закладом  освіти  та  політичними  партіями  (об'еднаннями) і  
релігійними  організаціями  регулюються  статтею  31 Закону  України  "Про  освіту". 

1.16. Мета  закладу  освіти  - забезпечення  всебічного  розвитку, навчання, 
виховання, виявлення  обдарувань, формування  моральних  цінностей  і  соціалізації  
особистості, яка  здатна  до  життя  в  суспільстві  та  цивілізованої  взаемодії  з  природою, 
мае  прагнення  до  самовдосконалення  і  здобуття  освіти  упродовж  життя, готова  до  
свідомого  життевого  вибору  та  самореалізації, відповідальності , трудової  діяльності  
та  громадянської  активності, дбайливого  ставлення  до  родини, власної  країни, 
довкілля, спрямування  своеї  діяльності  на  користь  іншим  тподям  і  суспільству; 
формування  в  учнів  компетентностей, визначених  Законом  України  "Про  освіту" та  
державними  стандартами . 

1.17. Основними  завданнями  Закладу  освіти  е: 
1.17.1. Організація  суспільних  відносин, що  виникають  у  процесі  реалізації  

права  особи  на  повну  загальну  середшо  освіту. 
1.17.2. Забезпечення  права  особи  на  доступність  і  безоплатність  здобуття  

повної  загальної  середньої  освіти. 
1.17.3. Забезпечення  необхідних  умов  функціонування  і  розвитку  закладу  

освіти. 
1.17.4. Забезпечення  обов'язковості  здобуття  громадянами  України  повної  

загальної  середньої  освіти. 
1.17.5. Забезпечення  якості  повної  загальної  середньої  освіти  та  якості  освітньої  

діяльності . 
1.17.6. Забезпечення  дотримання  структури  та  виконання  змісту  повної  

загальної  середньої  освіти, вимог  Державного  стандарту  повної  загальної  середньої  
освіти. 

1.17.7. Визначення  органів  управління  закладом  освіти  та  їх  повноважень . 
1.17.8. Визначення  прав  та  обов 'язків  учасників  освітнього  процесу. 
1.17.9. Встановлення  відповідальності  за  порушення  законодавства  України  про  

загальну  середшо  освіту. 
1.18. Заклад  освіти  самостійно  ухватпое  рішення  та  провадить  діяльність  у  

межах  компетенції, передбаченої  законами  України  та  цим  Статутом. 
1.19. Заклад  освіти  несе  відповідальність  перед  здобувачами  освіти, 

суспільством, державою  та  засновником  за  створення  безпечних  умов  освітньої  
діяльності  та  дотримання : 

- державних  стандартів  освіти; 
- договірних  зобов 'язань  з  іншими  суб'ектами  освітньої, виробничої, наукової  

діяльності, зокрема  за  міжнародними  угодами; 
- фінансової  дисципліни . 
1 .20. Мова  навчання  і  виховання  в  закладі  освіти  - українська . 
1.21. Заклад  освіти  мае  право: 
1 .21. L Проходити  в  установленому  порядку  інституційний  аудит  та  громадську  

акредитацію. 
1 .21 .2. Розробляти, схватповати  та  затверджувати  освітні  програми  закладу  

освіти. 
L21.3. Спільно  із  вищими  навчальними  закладами, науково-дослідними  

установами  проводити  науково-дослідну, пошукову, експериментальну  роботу, що  не  
суперечить  законодавству  України. 

L21.4. Організовувати  підготовку, перепідготовку, підвищення  кваліфікації  та  
стажування  педагогічних  кадрів. 
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1 .21.5. Спільно  із  позашкільними  навчальними  закладами, закладами  культури  
організовувати  позашкільну  діяльність  учнів. 

L21.6. Використовувати  різні  форми  морального  і  матеріального  заохочення  до  
учасників  освітнього  процесу. 

1.21.7. Відкривати  розрахункові  рахунки. 
1.21.8. Отримувати  кошти  і  матеріальні  цінності  від  органів  виконавчої  влади, 

юридичних  і  фізичних  осіб, бути  власником  і  розпорядником  рухомого  та  нерухомого  
майна  згідно  з  чинним  законодавством  і  цим  статутом. 

1.21.9. Залишати  у  своему  розпорядженні  і  використовувати  власні  
надходження  у  порядку, визначеному  законодавством  України. 

L21.10. Створювати  структурні  підрозділи  відповідно  до  чинного  
законодавства, формувати  штатний  розпис, встановтповати  форми  матеріального  
заохочення  учасників  освітнього  процесу  в  межах  кошторису. 

L21.1 L Спрямовувати  кошти  закладу  освіти  на  благоустрій  соціально- 
побутових  об'ектів. 

L21.12. Здійсшовати  поточний  ремонт  приміщень . 
L21.13. Розвивати  власну  соціальну  базу: мережу  спортивно-оздоровчих  і  

культурних  підрозділів . 
1.21.14. Об'еднувати  на  договірній  основі  свою  діяльність  з  діяльністю  інших  

підприемств, установ  і  організацій  в  Україні  та  поза  її  межами. 
1.22. У  закладі  освіти  створюються  та  функціонують  науково-методична  рада  

та  предметно-методичні  комісії, соціально-психологічна  служба  тощо. 
1.23. У  закладі  освіти  можуть  діяти  органи  самоврядування  працівників  

закладу, органи  учнівського  самоврядування , органи  батьківського  самоврядування . 
1.24. Медичне  обслуговування  учнів  закладу  освіти  та  відповідні  умови  для  

його  організації  забезпечуються  засновником . 
Заклади  охорони  здоров 'я  разом  з  органами  управління  освітою  щорічно  

забезпечують  безоплатний  медичний  огляд  учнів, моніторинг  і  корекцію  стану  
здоров 'я, проведення  лікувально -профілактичних  заходів . 

1.25. Організацію  харчування  учнів  здійсшоеться  відповідно  Порядку  
організації  харчування  дітей  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах, затвердженого  
наказом  центральних  органів  виконавчої  влади  у  сфері  охорони  здоров 'я  та  освіти  і  
науки. 

1 .26. Класи  у  закладі  освіти  формуються  за  погодженням  із  Засновником  або  
Уповноваженим  ним  органом  згідно  із  нормативами  їх  наповшованості, 
встановленими  законодавством, з  урахуванням  наявності  приміщень, що  
відповідають  санітарно-гігіенічним  вимогам  для  здійснення  освітнього  процесу, та  
відповідно  до  кількості  поданих  заяв  про  зарахування  до  закладу  освіти. 

1 .27. 3 урахуванням  потреб  населення  та  місцевих  умов  заклад  освіти  приймае  
рішення  про  створення  груп  подовженого  дня. 

1.28. Заклад  освіти  приймае  рішення  про  створення  класів  з  поглибленим  
вивченням  предметів, спеціальних  та  інктпозивних  класів  для  навчання  дітей  з  
особливими  освітніми  потребами  за  погодженням  із  засновником  або  уповноваженим  
ним  органом. 

1.29. 3 урахуванням  освітніх  запитів  населення, кадрового  забезпечення  та  
матеріально -технічної  і  методичної  бази  заклад  освіти  організуе  навчання  в  старшій  
школі  за  одним  або  кількома  профільними  напрямами. 

1.30. Заклад  освіти  може  здійснювати  підготовку  дітей  дошкільного  віку  до  
навчання  в  школі. 
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1.31. Організація  здобуття  освіти  за  індивідуальною  формою  у  закладі  освіти  
здійсноеться  відповідно  до  Положення  про  індивідуальну  форму  здобуття  загальної  
середньої  освіти, затвердженого  центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  
освіти  і  науки. 

1.32. Поділ  класів  на  групи  для  вивчення  окремих  предметів  у  закладі  освіти  
здійсноеться  згідно  із  нормативами, встановленими  центральним  органом  виконавчої  
влади  у  сфері  освіти  і  науки. 

1.33. Відносини  закладу  освіти  з  юридичними  та  фізичними  особами  
визначаються  угодами, що  укладені  між  ними. 
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2. Організаqія  освітнього  проqесу  

2.1. Заклад  освіти  плануе  свою  роботу  самостійно  відповідно  до  
перспективного  плану  та  плану  роботи  на  рік. Їх  затверджуе  директор . 

2.2. Освітній  процес  у  закладі  освіти  регламентуе  наскрізна  освітня  програма, 
розроблена  відповідно  до  порядку  визначеного  Законом  України  «Про  освіту» та  
спеціальними  законами. 

2.3. Освітшо  програму  схватпое  педагогічна  рада  закладу  освіти  та  затверджуе  
директор. 

2.4. Використання  нетипових  освітніх  програм  здійснюеться  за  погодженням  з  
центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  освіти  і  науки. 

2.5. Заклад  освіти  пращое  за  модельними  навчальними  програмами, 
підручниками, посібниками, що  мають  відповідний  гриф  центрального  органу  
виконавчої  влади  у  сфері  освіти  і  науки  і  забезпечуе  виконання  освітніх  завдань  на  
кожному  рівні  освіти  відповідно  до  вікових  особливостей  та  природних  здібностей  
дітей. 

2.6. Заклад  освіти  обирае  форми, засоби  і  методи  навчання  та  виховання  
відповідно  до  Закону  України  «Про  повну  загальну  середшо  освіту» та  цього  Статуту  
з  урахуванням  специфіки, профілю  та  інших  особливостей  організації  освітнього  
процесу. 

2.7. Освітній  процес  у  Закладі  освіти  здійсіпоють  за  денною  (очна), 
індивідуальною  (екстернат, сімейна  (домашня), педагогічний  патронаж) формами  
навчання. 

2.8. Для  зарахування  учня  до  Закладу  освіти  батьки  або  особи, які  їх  
замішоють, подають  заяву, копію  свідоцтва  про  народження  дитини, медичні  
документи  встановленого  зразка, особову  справу  (крім  дітей, які  вступають  до  
першого  класу), до  навчального  закладу  освіти  ІІІ  ступеня  - документ  про  відповідний  
рівень  освіти. 

За  бажанням  один  з  батьків  чи  законний  представник  дитини  подае  оригінал  
або  копію  висновку  про  психолого-педагогічну  оцінку  розвитку  дитини  чи  витяг  з  
протоколу  засідання  психолого-медико-педагогічної  консультації . 

Якщо  батьки  подали  копії  документів, оригінали  слід  подати  до  видання  наказу  
про  зарахування  (крім  свідоцтва  про  народження  дитини  або  документа, що  посвідчуе  
особу  здобувача  освіти). 

2.9. Діти  або  один  з  їх  батьків, які  мають  довідку  про  взяття  на  облік  
внутрішньо  переміщеної  особи, довідку  про  звернення  за  захистом  в  Україні, 
посвідчення  біженця, посвідчення  особи, яка  потребуе  додаткового  захисту  або  якій  
надано  тимчасовий  захист, та  які  не  мають  свідоцтва  про  народження  дитини  та  (або) 
документа  про  освіту  зараховуються  до  закладу  освіти  без  подання  зазначених  
документів . 

2.10. Учнів  зараховують  лише  на  вільні  місця. Після  зарахування  розподіл  між  
класами  відбуваеться  в  межах  нормативу  наповшованості  класів. Кількість  учнів  у  
навчальних  приміщеннях  Закладу  освіти  мае  відповідати  вимогам  санітарного  
законодавства. 

2.11. до  першого  класу  дітей  зараховують  до  початку  навчального  року  
відповідно  до  території  обслуговування . Територія  обслуговування  за  Закладом  
освіти  визначаеться  відповідно  до  вимог  Порядку  зарахування, відрахування  та  
переведення  учнів  до  державних  та  комунальних  закладів  освіти  для  здобуття  повної  
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до  першого  класу  зараховують  як  правило  дітей  з  шести  років. 
2.12. Заяву  про  зарахування  та  документи  подають  до  31 травня. Якщо  станом  

на  31 травня  кількість  поданих  заяв  про  зарахування  до  першого  класу  перевищуе  
загальну  кількість  місць, то  передусім  зараховують  дітей, місце  проживання  яких  на  
території  обслуговування  підтверджене, а  також  дітей, які  е  рідними  (усиновленими) 
братами  та  (або) сестрами  дітей, які  здобувають  освіту  в  закладі, чи  дітьми  
працівників  закладу. Діти, які  не  проживають  на  території  обслуговування, 
зараховуються  на  вільні  місця  за  результатами  жеребкування . 

2.13. Після  15 червня  до  початку  навчального  року  на  вільні  місця  зараховують  
дітей, які  мають  право  на  першочергове  зарахування, протягом  навчального  року  — у  
порядку  надходження  заяв. 

2.14. до  п'ятого  класу  учнів  зараховують  після  видання  наказу  про  переведення  
до  нього  учнів  четвертого  класу. За  наявності  вільних  місць  до  початку  навчального  
року  зараховують  дітей, які  мають  право  на  першочергове  зарахування, протягом  
навчального  року  — в  порядку  надходження  заяв. 

У  разі  створення  додаткового  п'ятого  класу  на  вільні  місця  учнів  зараховують  
за  результатами  конкурсного  відбору  відповідно  до  Порядку. 

2.15. Зарахування  до  шостих-дев'ятих  класів  на  вільні  місця  відбуваеться  у  
порядку  надходження  заяв  про  зарахування . 

Заяви  про  зарахування  подають  до  31 травня  вктпочно . Якщо  кількість  заяв  
перевищуе  кількість  місць, проводять  конкурсний  відбір  відповідно  до  Порядку. 
Після  15 червня  на  вільні  місця  зараховують  за  результатами  конкурсного  відбору. 

2.16. до  шостих-дев'ятих  класів  переводять  усіх  учнів  п'ятих-восьмих  класів  
закладу, які  не  виявили  намір  припинити  навчання. Зарахування  на  вільні  місця  
відбуваеться  за  результатами  конкурсного  відбору. 

2.17. до  десятого  класу  учнів  зараховують  після  видання  наказу  про  
переведення  до  нього  учнів  дев'ятого  класу, які  не  виявили  намір  припинити  
навчання  і  не  були  відраховані  або  переведені  до  іншого  закладу  освіти. 

За  наявності  вільних  місць  учнів  зараховують  за  конкурсом, який  проводять  
відповідно  до  Порядку. Конкурс  не  проводять, якщо  кількість  поданих  заяв  про  
зарахування  станом  на  15 червня  не  перевищуе  загальної  кількості  місць  у  класі  з  
урахуванням  нормативу  наповшованості . 

Заяви  про  зарахування  подають  до  15 червня  вктпочно. Зарахування  
відбуваеться  за  конкурсом . 

2.18. За  потреби  учень  може  протягом  будь-якого  року  навчання  перейти  до  
іншого  закладу  освіти. 

Переведення  учнів  до  іншого  закладу  освіти  здійсшоють  за  наявності  особових  
справ  учнів, встановленого  центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  освіти, 
зразка. 

2.19. Освітній  процес  у  Закладі  освіти  організовують  у  межах  навчального  
року, що  розпочинаеться  в  день  знань  — 1 вересня, і  закінчуеться  не  пізніше  1 липня  
наступного  року. Якщо  1 вересня  припадае  на  вихідний  день, навчальний  рік  
розпочинаеться  в  перший  за  ним  робочий  день. 

2.20. Структура  та  тривалість  навчального  року, навчального  тижня, дня, 
занять, відпочинку  між  ними, інші  форми  організації  освітнього  процесу  визначае  
педагогічна  рада  закладу  освіти  в  межах  часу, передбаченого  освітньою  програмою, з  
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урахуванням  вікових  особливостей, фізичного, психічного  та  інтелектуального  
розвитку  дітей, особливостей  регіону  тощо. 

2.20. Тривалість  уроків  становить : 
- у  перших  класах  - 35 хвилин; 
- у  других-четвертих  класах  - 40 хвилин; 
- у  п'ятих-одинадцятих  класах  - 45 хвилин. 
2.21. Різнищо  в  часі  навчальних  годин  перших-четвертих  класів  обов 'язково  

обліковують  і  компенсують  додатковими, індивідуальними  заняттями  та  
консультаціями  з  учнями. 

2.22. Заклад  освіти  може  обрати  інші, крім  уроку, форми  організації  освітнього  
процесу. 

2.23. Щоденна  кількість  і  послідовність  уроків  визначаеться  розкладом . Він  
складаеться  на  кожен  семестр  і  затверджуеться  директором  Закладу  освіти. 

2.24. Крім  обов'язкових  уроків, у  закладі  освіти  проводять  індивідуальні, 
групові, факультативні  та  інші  позакласні  заняття  та  заходи, передбачені  окремим  
розкладом  і  спрямовані  на  задоволення  освітніх  інтересів  учнів  та  на  розвиток  їхніх  
творчих  здібностей, нахилів  і  обдаровань . 

2.25. Тривалість  канікул  протягом  навчального  року  становить  не  менше  30 
календарних  днів. 

2.26. У  Закладі  освіти  за  письмовими  зверненнями  батьків, інших  законних  
представників  учнів  та  відповідно  до  рішення  засновника  функціонують  групи  
подовженого  дня. Їх  фінансують  за  кошти  засновника  та  інші  кошти, не  заборонені  
законом. 

Зараховують  до  груп  подовженого  дня  та  відраховують  учнів  з  них  згідно  з  
наказом  директора  закладу  освіти  на  підставі  заяви  батьків  або  інших  законних  
представників  учнів. Заяви  про  зарахування  учнів  до  групи  подовженого  дня  
приймають  протягом  навчального  року. 

Режим  роботи  та  організації  освітнього  процесу  групи  подовженого  дня  
схватпое  педагогічна  рада  і  затверджуе  директор  закладу  освіти. 

Тривалість  перебування  учнів  у  групі  подовженого  дня  становить  не  більше  
шести  годин  на  день. На  підставі  заяви  батьків, інших  законних  представників  учнів  
дозволяеться  відпускати  учнів  групи  подовженого  дня  в  зручний  для  батьків  час. 

План  роботи  вихователя  групи  подовженого  дня  погоджуе  заступник  директора  
і  затверджуе  директор  закладу  освіти. 

2.27. Зміст, обсяг  і  характер  домашніх  завдань  з  кожного  предмета  визначають  
педагогічні  працівники  відповідно  до  педагогічних  і  санітарно-гігіенічних  вимог  з  
урахуванням  індивідуальних  особливостей  учнів. 

Домашні  завдання  здобувачам  освіти  перших  класів  не  задають . 
2.28. Поточне  та  підсумкове  оцішовання  результатів  навчання  учнів  на  предмет  

їх  відповідності  вимогам  освітньої  програми, вибір  їх  форм, змісту  та  способу  
здійсшоють  педагогічні  працівники  закладу  освіти. 

У  закладі  освіти  поточне  та  підсумкове  оцішовання  результатів  навчання  учнів  
здійсшоють  за  12-бальною  шкалою. 

Оцішовання  результатів  навчання  та  особистих  досягнень  учнів  у  першому  та  
других  класах  мае  формувальний  характер, здійсшоеться  вербально  на  суб"ект- 
суб"ектних  засадах, що  передбачае  активне  залучення  учнів  до  самоконтротпо  і  
самооцішовання . 

Облік  результатів  завершального  (підсумкового ) оцішовання  фіксуеться  у  
свідоцтві  досягнень . 
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Оцішовання  навчальних  досягнень  учнів  з  особливими  освітніми  потребами  
здійсшоють  згідно  з  критеріями  оцінювання, визначеними  центральним  органом  
виконавчої  влади  у  сфері  освіти  і  науки. 

2.29. Оцішовання  відповідності  результатів  навчання  учнів, які  завершили  
здобуття  початкової, базової  середньої  чи  профільної  середньої  освіти, вимогам  
державних  стандартів  повної  загальної  середньої  освіти  здійсшоеться  шляхом  їх  
державної  підсумкової  атестації. Її  зміст, форми  і  порядок  проведення  визначае  і  
затверджуе  центральний  орган  виконавчої  влади  у  сфері  освіти  і  науки. 

2.30. Учням, які  закінчили  навчання  за  освітньою  програмою  відповідного  
рівня  загальної  середньої  освіти, та  на  підставі  результатів  річного  оцішовання  і  
державної  підсумкової  атестації, видають  такі  документи  про  освіту: 

- свідоцтво  про  здобуття  початкової  освіти; 
- свідоцтво  про  здобуття  базової  середньої  освіти; 
- свідоцтво  про  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти. 
2.31. Зразки  документів  затверджуе  центральний  орган  виконавчої  влади  у  

сфері  освіти  і  науки. Виготовлення  документів  про  загальну  середню  освіту  
здійсшоють  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  з  присвоенням  їм  відповідного  
реестраційного  номера  в  Единій  державній  електронній  базі  з  питань  освіти. 

2.32. Свідоцтва  про  здобуття  базової  загальної  середньої  освіти, свідоцтва  про  
здобуття  повної  загальної  середньої  освіти  та  відповідні  додатки  до  них  рееструються  
у  книгах  обліку  та  видачі  зазначених  документів . 

2.33. Здобувачам  освіти  9-х, 1 1-х  класів, які  не  атестовані  хоча  б  з  одного  
предмета, видаеться  табель  успішності . 

2.34. Здобувачі  освіти, які  не  отримали  документи  про  освіту, можуть  
продовжити  здобувати  освіту  за  іншими  формами, крім  денної. 

2.35. За  особливі  навчальні  досягнення  здобувачі  освіти  3-8-х, 10-х  класів  
можуть  нагороджуватися  похвальним  листом  "За  високі  досягнення  у  навчанні", а  
здобувачі  освіти  1 1-го  класу  - похвальною  грамотою  "За  особливі  досягнення  у  
вивченні  окремих  предметів ", медалями  - золотою  "За  високі  досягнення  у  навчанні " 
або  срібною  "За  досягнення  у  навчанні". За  особливі  навчальні  досягнення  
здобувачам  освіти  9-х  класів  видаеться  свідоцтво  про  здобуття  базової  середньої  
освіти  з  відзнакою . Порядок  нагородження  учнів  за  особливі  навчальні  досягнення  в  
освітній  діяльності  встановтпоеться  центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  
освіти  і  науки. 

2.36. За  успіхи  в  освітній  діяльності  для  учасників  освітнього  процесу  можуть  
встановтповатися  різні  форми  морального  і  матеріального  заохочення . 

2.37. Рішення  про  заохочення  (відзначення) учня  ухватпое  педагогічна  рада  
закладу  освіти. 

2.39. Інклюзивне  навчання. 
2.39.1. Інктпозивне  навчання  у  Закладі  освіти  організовуеться  на  підставі  

письмових  звернень  батьків  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  у  порядку, 
визначеному  законодавством . 

2.39.2. Організація  інктпозивного  навчання  у  Закладі  освіти  здійсшоеться  у  
порядку, затвердженому  центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  освіти  і  
науки. 

2.39.3. Потреба  учня  з  особливими  освітніми  потребами  в  індивідуальній  
програмі  розвитку, індивідуальному  навчальному  плані  визначаеться  згідно  з  
висновком  інктпозивно -ресурсного  центру  про  комплексну  психолого-педагогічну  
оцінку  розвитку  дитини. 
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2.39.4. Відповідно  до  індивідуальних  особливостей  освітньої  діяльності  для  
кожного  учня  з  особливими  освітніми  потребами, який  навчаеться  в  інктпозивному  
класі, та  у  порядку, визначеному  законодавством, складаеться  індивідуальна  програма  
розвитку  дитини  та  індивідуальний  навчальний  план  (за  потреби). 

2.39.5. Індивідуальна  програма  розвитку  визначае  перелік  необхідних  
психолого-педагогічних, корекційно -розвиткових  послуг  дитині, що  надаються  
індивідуально  та/або  в  груповій  формі. 

2.39.6. Особистісно  оріентоване  спрямування  освітнього  процесу  для  учня  з  
особливими  освітніми  потребами  забезпечуе  асистент  вчителя. 

2.39.7. В  освітньому  процесі  соціальні  потреби  учнів  з  особливими  освітніми  
потребами  забезпечуються  асистентом  учня  - соціальним  працівником, одним  із  
батьків  або  особою, уповноваженою  ними. 

Асистент  учня  може  допускатися  до  участі  в  освітньому  процесі  для  виконання  
його  функцій  виктпочно  за  умови  проходження  спеціальної  підготовки, що  
підтверджена  відповідним  документом . Умови  допущення  асистента  учня  до  
освітнього  процесу  для  виконання  його  функцій  та  вимоги  до  нього  визначаються  
центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  освіти  і  науки. 

Допущення  асистента  учня  до  участі  в  освітньому  процесі  вирішуе  керівник  
закладу  освіти  на  підставі  укладення  відповідного  договору  між  закладом  освіти  та  
асистентом  учня  за  згодою  батьків . 

2.39.8. для  організації  процесу  навчання  учнів  з  особливими  освітніми  
потребами  у  закладі  облаштовуються  ресурсні  кімнати  та  медіатеки  за  рахунок  
коштів  державного  та/або  місцевих  бюджетів, а  також  за  рахунок  інших  джерел, не  
забороненихзаконодавством . 

2.39.9. Оскарження  рішень, пов'язаних  з  реалізаціею  індивідуальної  освітньої  
траекторії  в  закладі  освіти, індивідуального  навчального  плану  та  індивідуальної  
програми  розвитку, здійсшоеться  шляхом  подання  відповідної  скарги  до  керівника, 
засновника  закладу  освіти  чи  уповноваженого  ним  органу  відповідно  до  вимог  Закону  
України  "Про  звернення  громадян" та/або  в  інший  спосіб, визначений  
законодавством. 

З. Виховний  процес  у  Закладі  освіти  

3.1. Виховний  процес  е  невід'емною  складовою  освітнього  процесу  у  Закладі  
освіти, що  rрунтуеться  на  загальнотподських  цінностях, культурних  цінностях  
Українського  народу, цінностях  громадянського  (вільного  демократичного ) 
суспільства, верховенства  права, прав  і  свобод  тподини  і  громадянина, принципах, 
визначених  Законом  України  "Про  освіту", та  спрямовуеться  на  формування : 

3.1.1. Відповідальних  громадян, які  здатні  до  свідомого  суспільного  вибору  та  
спрямування  своеї  діяльності  на  користь  іншим  тподям  і  суспільству . 

3. 1.2. Поваги  до  гідності, прав, свобод, законних  інтересів  тподини  і  
громадянина . 

3.1.3. Нетерпимості  до  приниження  честі  та  гідності  тподини, фізичного  або  
психологічного  насильства, а  також  до  дискримінації  за  будь-якими  ознаками. 

3.1.4. Патріотизму, поваги  до  державної  мови  та  державних  символів  України, 
поваги  та  дбайливого  ставлення  до  національних, історичних, культурних  цінностей, 
традицій  і  надбань  Українського  народу. 
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3.1.5. Усвідомленої  потреби  в  дотриманні  Конституції  та  законів  України, 
нетерпимості  до  їх  порушення, проявів  корупції  та  хабарництва, усвідомленого  
обов 'язку  у  разі  потреби  захищати  суверенітет  і  територіальну  цілісність  України. 

3.1.6. Громадянської  культури  та  культури  демократії . 
3.1.7. Культури  та  навичок  здорового  способу  життя, екологічної  культури  і  

дбайливого  ставлення  до  довкілля. 
3.1.8. Прагнення  до  взаеморозуміння , миру, злагоди  між  усіма  народами, 

етнічними, національними, релігійними  групами. 
3.1.9. Почуттів  доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого  

ставлення  до  сім'ї, відповідальності  за  свої  дії. 
3.2. Едність  навчання, виховання  і  розвитку  учнів  забезпечуеться  спільними  

зусиллями  усіх  учасників  освітнього  процесу. 

4. Учасники  освітнього  процесу  

4.1. Учасниками  освітнього  процесу  в  Закладі  освіти  е  учні, педагогічні  
працівники  та  інші  працівники  закладу  освіти, батьки  або  особи, які  їх  замішоють . 

4.2. Статус, права  та  обов 'язки  учасників  освітнього  процесу  визначають  
закони  України  "Про  освіту" та  "Про  повну  загальну  середшо  освіту", інші  
нормативно -правові  акти, цей  Статут. 

4.3. Учень  - особа, у  тому  числі  з  особливими  освітніми  потребами, зарахована  
до  закладу  освіти, яка  здобувае  у  будь-якій  формі  початкову, базову  середню  чи  
профільну  середшо  освіту. 

4.4. Учні  Закладу  освіти  мають  право  на: 
4.4.1. Індивідуальну  освітшо  траекторію, що  реалізуеться, зокрема, через  

вільний  вибір  видів, форм  і  темпу  здобуття  освіти, закладів  освіти  і  запропонованих  
ними  освітніх  програм, навчальних  дисциплін  та  рівня  їх  складності, методів  і  засобів  
навчання. 

4.4.2. Якісні  освітні  послуги. 
4.4.3. Справедливе  та  об'ективне  оцішовання  результатів  навчання. 
4.4.4. Відзначення  успіхів  у  своїй  діяльності . 
4.4.5. СВОбОДу  ТВОрЧ01, спорТИВН01, ОЗДОрОВЧ01, КулЬтурН01, прОСв1ТНИЦЬК01, 

наукової  і  науково-технічної  діяльності  тощо. 
4.4.6. Безпечні  та  нешкідливі  умови  навчання, утримання  і  праці. 
4.4.7. Повагу  тподської  гідності. 
4.4.8. Захист  під  час  освітнього  процесу  від  приниження  честі  та  гідності, будь- 

яких  форм  насильства  та  експлуатації, булінгу, дискримінації  за  будь-якою  ознакою, 
пропаганди  та  агітації, що  завдають  шкоди  здоров 'ю  учня. 

4.4.9. Користування  бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою  інфраструктурою  закладу  освіти  та  
послугами  його  структурних  підрозділів  у  порядку, встановленому  закладом  освіти  
відповідно  до  спеціальних  законів . 

4.4.10. Доступ  до  інформаційних  ресурсів  і  комунікацій, що  використовуються  
в  освітньому  процесі  та  науковій  діяльності . 

4.4.11. Особисту  або  через  своїх  законних  представників  участь  у  громадському  
самоврядуванні  та  управлінні  закладом  освіти. 

4.4.12. Інші  необхідні  умови  для  здобуття  освіти, у  тому  числі  для  осіб  з  
особливими  освітніми  потребами  та  із  соціально  незахищених  верств  населення. 

4.5. Учні  Закладу  освіти  зобов'язані: 
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4.5.1. Виконувати  вимоги  освітньої  програми  (індивідуального  навчального  
плану  за  його  наявності), дотримуючись  принципу  академічної  доброчесності, та  
досягти  результатів  навчання, передбачених  стандартом  освіти  для  відповідного  рівня  
освіти. 

4.5.2. Поважати  гідність, права, свободи  та  законні  інтереси  всіх  учасників  
освітнього  процесу, дотримуватися  етичних  норм. 

4.5.3. Відповідально  та  дбайливо  ставитися  до  власного  здоров 'я, здоров 'я  
оточуючих, довкілля. 

4.5.4. Дотримуватися  установчих  документів, правил  внутрішнього  розпорядку  
закладу  освіти, а  також  умов  договору  про  надання  освітніх  послуг  (за  його  
наявності). 

4.5.5. Повідомляти  керівництво  закладу  освіти  про  відомий  їм  факт  булінгу  по  
відношеншо  до  здобувача  освіти  або  педагогічного  працівника, інших  осіб, які  
залучаються  до  освітнього  процесу, свідком  якого  вони  були  особисто  або  отримали  
достовірну  інформацію  про  такий  випадок  від  інших  осіб. 

4.5.6. Інші  права  та  обов 'язки, передбачені  законодавством  та  установчими  
документами  закладу  освіти. 

4.6. Засновнику, Органу  управління  та  працівникам  закладу  освіти, органам  
державної  влади  та  органам  місцевого  самоврядування , їм  посадовим  особам  
забороняеться  залучати  учнів  до  участі  в  заходах, організованих  політичними  
партіями, релігійними  організаціями  (об' еднаннями), крім  випадків, визначених  ст. 31 
Закону  України  "Про  освіту". 

4.7. Залучати  учнів, які  не  досягли  повноліття, до  участі  в  заходах, 
організованих  громадськими  об'еднаннями, дозволяеться  виктпочно  за  згодою  їхніх  
батьків . 

4.8. Учням  можуть  надаватися  матеріальна  допомога, академічні  стипендії, 
соціальні  стипендії  за  рахунок  коштів  державного  бюджету, місцевих  бюджетів, 
коштів  юридичних  та/або  фізичних  осіб, інших  джерел, не  заборонених  
законодавством. 

4.9. Особи  з  особливими  освітніми  потребами  забезпечуються  засобами  
індивідуальної  корекції  в  порядку, встановленому  Кабінетом  Міністрів  України. 

4.10. Особи  з  особливими  освітніми  потребами  здобувають  повну  загальну  
середшо  освіту  в  порядку, встановленому  законодавством  України. 

4.11. Учні  Закладу  освіти  залучаються  за  їх  згодою  та  згодою  батьків  або  осіб, 
які  їх  замінюють, до  самообслуговування , різних  видів  суспільно  корисної  праці  
відповідно  до  Статуту  і  Правил  внутрішнього  розпорядку  з  урахуванням  віку, статі, 
фізичних  можливостей . 

4.12. За  невиконання  учнями  своїх  обов 'язків, порушення  цього  Статуту, 
правил  внутрішнього  розпорядку, порушення  академічної  доброчесності  на  них  
можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до  закону. 

4.13. Педагогічних  працівників  призначають  на  посаду  і  звільняють  з  неї  
відповідно  до  законодавства  України  про  пращо, закону  України  "Про  повну  загальну  
середшо  освіту" та  інших  нормативно -правових  актів  у  галузі  освіти. 

4.14. Педагогічні  працівники  мають  право  на: 
4.14.1. Академічну  свободу, зокрема  вільний  вибір  форм, методів, засобів  

навчання, що  відповідають  освітній  програмі. 
4.14.2. 	Педагогічну  ініціативу . 
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4.14.3. Розроблення  та  впровадження  авторських  навчальних  програм, проектів, 
освітніх  методик  і  технологій, методів  і  засобів, насамперед  методик  
компетентнісного  навчання. 

4.14.4. Користуватися  бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою  інфраструктурою  закладу  освіти  та  
послугами  його  структурних  підрозділів . 

4.14.5. Підвищення  кваліфікації, перепідготовку . 
4.14.6. Вільний  вибір  освітніх  програм, форм  навчання, закладів  освіти, установ  

і  організацій, інших  суб'ектів  освітньої  діяльності, що  здійснюють  підвищення  
кваліфікації  та  перепідготовку  педагогічних  працівників . 

4.14.7. Справедливе  та  об'ективне  оцішовання  своеї  професійної  діяльності . 
4.14.8. Захист  професійної  честі  та  гідності. 
4.14.9. Індивідуальну  освітшо  (наукову, творчу, мистецьку  та  іншу) діяльність  

за  межами  закладу  освіти. 
4.14.10. Проходити  сертифікацію  на  добровільних  засадах. 
4.14.11. Участь  у  громадському  самоврядуванні, у  роботі  колегіальних  органів  

управління  закладу  освіти; 
4.14.12. Захист  під  час  освітнього  процесу  від  будь-яких  форм  насильства  та  

експлуатації, у  тому  числі  булінгу  (цькування), дискримінації  за  будь-якою  ознакою, 
від  пропаганди  та  агітації, що  завдають  шкоди  здоров 'ю. 

4.15. Педагогічні  праqівники  зобов'язані: 
4.15.1. Дотримуватись  принципів  дитиноцентризму  та  педагогіки  партнерства  у  

відносинах  з  учнями  та  їх  батьками. 
4.15.2. Виконувати  освітшо  програму  для  досягнення  учнями  передбачених  

нею  результатів  навчання. 
4.15.3. Забезпечувати  едність  навчання, виховання  та  розвитку  учнів. 
4.15.4. Оберігати  життя  учнів, зміцшовати  їхне  фізичне  та  психічне  здоров 'я, 

пропагувати  здоровий  спосіб  життя. 
4.15.5. Виховувати  в  учнів  повагу  до  батьків, національних, культурних, 

духовних, історичних  цінностей  України, бережливе  ставлення  до  історико- 
культурного  надбання  Україні  та  довкілля. 

4.15.6. Настановленням  і  особистим  прикладом  утверджувати  в  учнів  повагу  до  
суспільної  моралі  та  суспільних  цінностей, зокрема  правди, справедливості, 
патріотизму, гуманізму, толерантності, працетпобства . 

4.15.7. Формувати  в  учнів  усвідомлення  необхідності  дотримуватися  
Конституції  та  законів  України, захищати  суверенітет  і  територіальну  цілісність  
України. 

4.15.8. Сприяти  розвитку  здібностей  здобувачів  освіти, формуваншо  навичок  
здорового  способу  життя, дбати  про  їхне  фізичне  і  психічне  здоров 'я. 

4.15.9. Дотримуватися  академічної  доброчесності  та  забезпечувати  її  
дотримання  здобувачами  освіти  в  освітньому  процесі  та  науковій  діяльності . 

4.15.10. Дотримуватися  педагогічної  етики. 
4.15.11. Поважати  гідність, права, свободи  і  законні  інтереси  всіх  учасників  

освітнього  процесу. 
4.15.12. Захищати  учнів  від  будь-яких  форм  фізичного  та  психічного  насилля, 

приниження  честі  та  гідності, дискримінації  за  будь-якою  ознакою, пропаганди  та  
агітації, що  завдають  шкоди  здоров 'ю  здобувача  освіти, запобігати  вживаншо  ними  
алкоготпо, наркотиків, іншим  шкідливим  звичкам. 
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4.15.13. Повідомляти  керівництво  закладу  освіти  про  відомий  їм  факт  булінгу  
по  відношеншо  до  здобувача  освіти  або  педагогічного  працівника, інших  осіб, які  
залучаються  до  освітнього  процесу, свідком  якого  вони  були  особисто  або  отримали  
достовірну  інформацію  про  такий  випадок  від  інших  осіб  та, в  межах  своїх  
повноважень, вживати  невідкладних  заходів  про  припинення  булінгу. 

4.15.14. Постійно  підвищувати  педагогічну  майстерність . 
4.15.15. Володіти  навичками  з  надання  домедичної  допомоги  дітям. 
4.15.16. Виконувати  цей  статут, правила  внутрішнього  розпорядку, умови  

трудової  угоди  (контракту). 
4.16. Обсяг  педагогічного  навантаження  педагогічних  працівників  визначае  і  

затверджуе  директор  закладу  освіти. 
Перерозподіл  педагогічного  навантаження  протягом  навчального  року  

здійсшоють  лише  у  разі  зміни  кількості  годин  з  окремих  предметів, що  передбачено  
навчальним  планом  або  за  письмовою  згодою  педагогічного  працівника . 

Обсяг  педагогічного  навантаження  може  бути  меншим  за  тарифну  ставку  
(посадовий  оклад) лише  за  письмової  згоди  педагогічного  працівника . 

4.17. Залучати  педагогічних  працівників  до  участі  у  видах  робіт, що  не  
передбачені  освітньою  програмою  закладу, іншими  документами, що  регламентують  
діяльність  закладу  освіти, можна  лише  за  їх  згодою. 

4.18. Педагогічні  працівники  закладу  обов 'язково  атестуються  відповідно  до  
порядку, встановленого  центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  освіти  і  
науки. За  результатами  атестації  визначають  відповідність  педагогічного  працівника  
займаній  посаді, присвоюють  кваліфікаційні  категорії, педагогічні  звання. 

4.19. Педагогічних  працівників, які  за  результатами  атестації  не  відповідають  
посаді, яку  обіймають, або  систематично  порушують  умови  цього  Статуту, 
колективного  договору  та  трудової  угоди  (контракту), правила  внутрішнього  
розпорядку, не  виконують  посадових  обов 'язків  звільняють  з  роботи  згідно  з  чинним  
законодавством. 

4.20. Права  і  обов'язки  інших  працівників, які  залучаються  до  освітнього  
процесу, регутпое  трудове  законодавство, відповідні  трудові  угоди  (контракти), цей  
Статут  та  правила  внутрішнього  розпорядку  закладу  освіти. 

4.21. Батьки, інші  законні  представники  дитини  е  учасниками  освітнього  
процесу  з  моменту  зарахування  їхніх  дітей  до  закладу  освіти. 

4.22. Виховання  в  сім'ї  е  першоосновою  розвитку  дитини  як  особистості . 
Батьки  мають  рівні  права  та  обов 'язки  щодо  освіти  і  розвитку  дитини. 

4.23. Батьки, інші  законні  представники  здобувачів  освіти  мають  право: 
4.23.1. Захищати  відповідно  до  законодавства  права  та  законні  інтереси  

здобувачів  освіти. 
4.23.2. Звертатися  до  закладів  освіти, органів  управління  освітою  з  питань  

освіти. 
4.23.3. Обирати  заклад  освіти, освітшо  програму, вид  і  форму  здобуття  дітьми  

відповідної  освіти. 
4.23.4. Брати  участь  у  громадському  самоврядуванні  закладу  освіти, зокрема  

обирати  і  бути  обраними  до  органів  громадського  самоврядування  закладу  освіти. 
4.23.5. Завчасно  отримувати  інформацію  про  всі  заплановані  у  закладі  освіти  та  

позапланові  педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні  заходи, дослідження, 
обстеження, педагогічні  експерименти  та  надавати  згоду  на  участь  у  них  дитини. 

4.23.6. Брати  участь  у  розробленні  індивідуальної  програми  розвитку  дитини  
та/або  індивідуального  навчального  плану. 
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4.23.7. Брати  участь  у  заходах, спрямованих  на  поліпшення  організації  
освітнього  процесу  та  зміцнення  матеріально -технічної  бази  закладу  освіти. 

4.23.8. Отримувати  інформацію  про  діяльність  закладу  освіти, у  тому  числі  
щодо  надання  соціальних  та  психолого-педагогічних  послуг  особам, які  постраждали  
від  булінгу  (цькування), стали  його  свідками  або  вчинили  булінг  (цькування), про  
результати  навчання  своїх  дітей  (дітей, законними  представниками  яких  вони  е) і  
результати  оцішовання  якості  освіти  у  закладі  освіти  та  його  освітньої  діяльності . 

4.23.9. Подавати  керівництву  або  засновнику  закладу  освіти  заяву  про  випадки  
булінгу  (цькування) стосовно  дитини  або  будь-якого  іншого  учасника  освітнього  
процесу. 

4.23.10. Вимагати  повного  та  неупередженого  розслідування  випадків  булінгу  
(цькування) стосовно  дитини  або  будь-якого  іншого  учасника  освітнього  процесу. 

4.23.11. Брати  участь  у  розробці  плану  заходів, спрямованих  на  запобігання  та  
протидію  булінгу  в  закладі  освіти  та  отримувати  інформацію  про  стан  його  реалізації . 

4.24. Батьки, інші  законні  представники  дитини  несуть  відповідальність  за  
здобуття  дітьми  повної  загальної  середньої  освіти  і  зобов'язані: 

4.24.1. Виховувати  у  дітей  повагу  до  гідності, прав, свобод  і  законних  інтересів  
тподини, законів  та  етичних  норм, відповідальне  ставлення  до  власного  здоров 'я, 
здоров 'я  оточуючих  і  довкілля. 

4.24.2. Сприяти  виконаншо  дитиною  освітньої  програми  та  досягненшо  
дитиною  передбачених  нею  результатів  навчання. 

4.24.3. Постійно  дбати  про  фізичне  та  психічне  здоров 'я  дитини, сприяти  
розвитку  її  здібностей, формувати  навички  здорового  способу  життя. 

4.24.4. Формувати  у  дитини  культуру  діалогу, культуру  життя  у  
взаеморозумінні , мирі  та  злагоді  між  усіма  народами, етнічними, національними, 
релігійними  групами, представниками  різних  політичних  і  релігійних  поглядів  та  
культурних  традицій, різного  соціального  походження, сімейного  та  майнового  стану. 

4.24.5. Настановленням  і  особистим  прикладом  утверджувати  повагу  до  
суспільної  моралі  та  суспільних  цінностей, зокрема  правди, справедливості, 
патріотизму, гуманізму, толерантності, працетпобства . 

4.24.6. 	Формувати 	у 	дітей 	усвідомлення 	необхідності  
додержуватися  Конституції  та  законів  України, захищати  суверенітет  і  територіальну  
цілісність  України. 

4.24.7. Виховувати  у  дитини  повагу  до  державної  мови  та  державних  символів  
України, національних, історичних, культурних  цінностей  України, дбайливе  
ставлення  до  історико-культурного  надбання  України. 

4.24.8. Поважати  гідність, права, свободи  й  законні  інтереси  дитини  та  інших  
учасників  освітнього  процесу. 

4.24.9. Дотримуватися  установчих  документів, правил  внутрішнього  
розпорядку  закладу  освіти, а  також  умов  договору  про  надання  освітніх  послуг  (за  
наявності). 

4.24.10. Сприяти  керівництву  закладу  освіти  у  проведенні  розслідування  щодо  
випадків  булінгу  (цькування). 

4.24.11. Виконувати  рішення  та  рекомендації  комісії  з  розгляду  випадків  
булінгу  (цькування) в  закладі  освіти. 

4.25. У  разі  невиконання  батьками, іншими  законними  представниками  
обов 'язків, передбачених  законодавством, заклад  освіти  може  порушувати  в  
установленому  порядку  клопотання  про  відповідальність  таких  осіб  відповідно  до  
законодавства. 
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5. 	Управління  Закладом  освіти  

5.1. Управління  закладом  освіти  здійсшое  його  засновник  - Киево- 
Святошинська  районна  рада  (да✓іі  - Засновник) через  надання  повноважень  відділу  
освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації, безпосередне  
керівництво  - його  директор . 

5.2. директора  закладу  освіти  призначають  на  посаду  за  результатами  
конкурсного  відбору  Уповноваженого  ним  органу  строком  на  шість  років  (на  два  
роки  - для  особи, яка  призначаеться  на  посаду  вперше). Положення  про  конкурс  на  
посаду  керівника  закладу  освіти  розробляе  та  затверджуе  Засновник. 

Посаду  директора  Закладу  освіти  може  обіймати  особа, яка  е  громадянином  
України, мае  вищу  освіту  ступеня  не  нижче  магістра  та  стаж  педагогічної  роботи  не  
менше  трьох  років, а  також  організаторські  здібності, фізичний  і  психічний  стан  якої  
не  перешкоджае  виконанню  професійних  обов'язків. Одна  і  та  сама  особа  не  може  
бути  директором  закладу  освіти  більше  ніж  два  строки  поспіль . до  першого  строку  
вктпочаеться  дворічний  строк  перебування  на  посаді  директора, призначеного  вперше. 
Після  закінчення  другого  строку  перебування  на  посаді  особа  мае  право  продовжити  
роботу  в  закладі  освіти  на  іншій  посаді  або  брати  участь  у  конкурсі  на  заміщення  
вакансії  керівника  в  іншому  закладі  освіти. 

5.3. Повноваження  та  відповідальність  директора  Закладу  освіти  визначаються  
законами  України  "Про  освіту", "Про  повну  загальну  середшо  освіту", цим  Статутом  
та  трудовим  договором . 

5.4. Директор  е  представником  Закладу  освіти  у  відносинах  з  державними  
органами, органами  місцевого  самоврядування , юридичними  та  фізичними  особами  і  
діе  без  довіреності  в  межах  повноважень, передбачених  законом  та  установчими  
документами  закладу  освіти. 

5.5. Директор  Закладу  освіти  в  межах  наданих  йому  повноважень  мае  
право: 

5.5.1. Діяти  від  імені  закладу  освіти  без  довіреності  та  представляти  Заклад  
освіти  у  відносинах  з  іншими  особами. 

5.5.2. Підписувати  документи  з  питань  освітньої, фінансово-господарської  та  
іншої  діяльності  закладу  освіти. 

5.5.3. Приймати  рішення  щодо  діяльності  Закладу  освіти  в  межах  повноважень, 
визначених  законодавством  та  строковим  трудовим  договором, у  тому  числі  
розпоряджатися  в  установленому  порядку  майном  закладу  освіти  та  його  коштами. 

5.5.4. Призначати  на  посаду, переводити  на  іншу  посаду  та  звільняти  з  посади  
працівників  Закладу  освіти, визначати  їх  посадові  обов 'язки, заохочувати  та  
притягати  до  дисциплінарної  відповідальності , а  також  вирішувати  інші  питання, 
пов'язані  з  трудовими  відносинами, відповідно  до  вимог  законодавства . 

5.5.5. Визначати  режим  роботи  Закладу  освіти. 
5.5.6. Ініціювати  перед  Засновником  або  Уповноваженим  ним  органом  питання  

щодо  створення  або  ліквідації  структурних  підрозділів . 
5.5.7. Видавати  відповідно  до  своеї  компетенції  накази  і  контротповати  їх  

ВИКОНаННЯ . 

5.5.8. Укладати  угоди  (договори, контракти) з  фізичними  та/або  юридичними  
особами  відповідно  до  своеї  компетенції . 

5.5.9. Ініціювати  проведення  зовнішнього  моніторингу  якості  освіти  та/або  
освітньої  діяльності  закладу  освіти, позапланового  інституційного  аудиту  та/або  
громадської  акредитації  закладу  освіти. 
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5.5.10. Приймати  рішення  з  інших  питань  діяльності  Закладу  освіти. 
5.6. Директор  закладу  освіти  зобов'язаний: 
5.6.1. Виконувати  Закони  України  "Про  освіту", "Про  повну  загальну  середшо  

освіту" та  інші  акти  законодавства, а  також  забезпечувати  та  контротповати  їх  
виконання  працівниками, зокрема  в  частині  організації  освітнього  процесу  
державною  мовою. 

5.6.2. Планувати  та  організовувати  діяльність  закладу  освіти. 
5.6.3. Розробляти  проект  кошторису  та  подавати  його  Уповноваженому  ним  

органу  на  затвердження . 
5.6.4. Надавати  щороку  Засновнику  пропозиції  щодо  обсягу  коштів, необхідних  

на  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників . 
5.6.5. Організовувати  фінансово-господарську  діяльність  закладу  освіти  в  

межах  затвердженого  кошторису. 
5.6.6. Забезпечувати  розроблення  та  виконання  стратегії  (перспективного  

плану) розвитку  закладу  освіти. 
5.6.7. Затверджувати  правила  внутрішнього  розпорядку  Закладу  освіти. 
5.6.8. Затверджувати  посадові  обов'язки  працівників  Закладу  освіти. 
5.6.9. Організовувати  освітній  процес  та  видачу  документів  про  освіту. 
5.6.10. Затверджувати  освітшо  програму  Закладу  освіти  відповідно  до  Закону  

"Про  повну  загальну  середшо  освіту". 
5.6.1 L Створювати  умови  для  реалізації  прав  та  обов'язків  усіх  учасників  

освітнього  процесу, в  тому  числі  реалізації  академічних  свобод  педагогічних  
працівників, індивідуальної  освітньої  траекторії  та/або  індивідуальної  програми  
розвитку  учнів, формування  у  разі  потреби  індивідуального  навчального  плану. 

5.6.12. Затверджувати  положення  про  внутрішшо  систему  забезпечення  якості  
освіти  в  закладі  освіти, забезпечити  її  створення  та  функціонування . 

5.6.13. Забезпечувати  розроблення, затвердження, виконання  та  моніторинг  
виконання  індивідуальної  програми  розвитку  учня. 

5.6.14. Контротповати  виконання  педагогічними  працівниками  та  учнями  
освітньої  програми, індивідуальної  програми  розвитку, індивідуального  навчального  
плану. 

5.6.15. Забезпечувати  здійснення  контротпо  за  досягненням  учнями  результатів  
навчання, визначених  державними  стандартами  повної  загальної  середньої  освіти, 
індивідуальною  програмою  розвитку  дитини, індивідуальним  навчальним  планом. 

створювати  необхідні  умови  для  здобуття  освіти  особами  з  особливими  
освітніми  потребами; 

5.6.16. Сприяти  проходженшо  атестації  та  сертифікації  педагогічними  
працівниками . 

5.6.17. Створювати  умови  для  здійснення  діевого  та  відкритого  громадського  
нагляду  (контро.шо) за  діяльністю  Закладу  освіти. 

5.6.18. Сприяти  та  створювати  умови  для  діяльності  органів  самоврядування  
Закладу  освіти. 

5.6.19. Формувати  засади  здорового  способу  життя  учнів  та  працівників  
Закладу  освіти. 

5.6.20. Створювати  у  Закладі  освіти  безпечне  освітне  середовище, в  тому  числі  
забезпечувати  умови  для  захисту  учнів  та  педагогічних  працівників  від  будь-яких  
форм  фізичного  або  психологічного  насильства  на  території  закладу  освіти. 

5.6.21. Організовувати  харчування  та  сприяти  медичному  обслуговуваншо  
учнів. 
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5.6.22. Забезпечувати  відкритість  і  прозорість  діяльності  закладу  освіти, 
зокрема  шляхом  оприлюднення  публічної  інформації  відповідно  до  вимог  Законів  
України  "Про  освіту", "Про  доступ  до  публічної  інформації" та  "Про  відкритість  
використання  публічних  коштів" та  інших  законів  України. 

5.6.23. Забезпечувати  дотримання  вимог  щодо  охорони  дитинства, охорони  
праці, санітарно-протиепідемічних , санітарно-гігіенічних  та  протипожежних  норм  і  
правил, вимог  техніки  безпеки. 

5.6.24. Здійсшовати  зарахування, переведення, відрахування  учнів, а  також  їх  
заохочення  та  притягнення  до  відповідальності  відповідно  до  вимог  законодавства . 

5.6.25. Організовувати  документообіг, бухгалтерський  облік  та  звітність  
відповідно  до  законодавства . 

5.6.26. Звітувати  щороку  про  свою  роботу  на  загальних  зборах  (конференції) 
колективу. 

5.6.27. Виконувати  інші  обов 'язки, покладені  на  нього  законодавством, 
засновником, установчими  документами  закладу  освіти, колективним  договором  та  
трудовим  договором . 

5.7. Директор  Закладу  освіти  зобов 'язаний  протягом  першого  року  після  
призначення  на  посаду  пройти  курс  підвищення  кваліфікації  з  управлінської  
діяльності  обсягом  не  менше  90 навчальних  годин. 

5.8. Керівник  закладу  освіти  мае  права  та  обов 'язки  педагогічного  працівника, 
визначені  Законом  України  "Про  освіту", та  несе  відповідальність  за  виконання  
обов 'язків, визначених  законодавством, установчими  документами  закладу  освіти  і  
строковим  трудовим  договором . 

5.9. Педагогічна  рада  е  основним  постійно  діючим  колегіальним  органом  
управління  закладу  освіти, повноваження  якої  визначаються  законом  України  "Про  
повну  загальну  середшо  освіту" і  цим  Статутом. 

5.10. Педагогічна  рада  Закладу  освіти: 
5.10.1. Схва.шое  стратегію  (перспективний  план) розвитку  закладу  освіти  та  

річний  план  роботи. 
5.10.2. Схватпое  освітшо  програму, зміни  до  неї  та  оцішое  результати  її  

ВИКОНаННЯ . 

5.10.3. Схватпое  правила  внутрішнього  розпорядку, положення  про  внутрішшо  
систему  забезпечення  якості  освіти, що  повинна  вктпочати  систему  та  механізми  
забезпечення  академічної  доброчесності, порядок  виявлення  та  встановлення  фактів  
порушення  академічної  доброчесності, види  академічної  відповідальності  
педагогічних  працівників  та  учнів  за  конкретні  порушення  академічної  доброчесності . 

5.10.4. Розглядае  питання  щодо  вдосконалення  і  методичного  забезпечення  
освітнього  процесу. 

5.10.5. Приймае  рішення  щодо  переведення  учнів  до  наступного  класу  
наступного  року  навчання, їх  відрахування, притягнення  до  відповідальності  за  
невиконання  обов 'язків. 

5.10.6. Приймае  рішення  щодо  відзначення, морального  та  матеріального  
заохочення  учнів  та  інших  учасників  освітнього  процесу. 

5.10.7. Розглядае  питання  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників, 
розвитку  їх  творчої  ініціативи, визначае  заходи  щодо  підвищення  кваліфікації  
педагогічних  працівників, формуе  та  затверджуе  річний  план  підвищення  кваліфікації  
педагогічних  працівників . 

5.10.8. Приймае  рішення  щодо  визнання  результатів  підвищення  кваліфікації  
педагогічного  працівника, отриманих  ним  поза  закладами  освіти, що  мають  ліцензію  
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на  підвищення  кваліфікації  або  провадять  освітшо  діяльність  за  акредитованою  
освітньою  програмою . 

5.10.9. Розглядае  питання  впровадження  в  освітній  процес  найкращого  
педагогічного  досвіду  та  інновацій, участі  в  дослідницькій, експериментальній , 
інноваційній  діяльності, співпраці  з  іншими  закладами  освіти, науковими  установами, 
фізичними  та  юридичними  особами, які  сприяють  розвитку  освіти. 

5.10.10. Може  ініціювати  проведення  позапланового  інституційного  аудиту, 
громадської  акредитації, зовнішнього  моніторингу  якості  освіти  та/або  освітньої  
діяльності  закладу  освіти. 

5.10.11. Розглядае  інші  питання, віднесені  законом  та/або  статутом  закладу  
освіти  до  її  повноважень . 

5.11. Засідання  педагогічної  ради  е  правомочним, якщо  на  ньому  присутні  не  
менше  двох  третин  її  складу. Рішення  з  усіх  питань  приймаються  більшістю  голосів  
від  її  складу. У  разі  рівного  розподілу  голосів  голос  голови  педагогічної  ради  е  
визначальним . Рішення  педагогічної  ради  оформтпоються  протоколом  її  засідання, 
підписуються  головою  та  секретарем  педагогічної  ради. 

5.12. Рішення  педагогічної  ради, прийняті  в  межах  її  повноважень, вводяться  в  
дію  наказами  керівника  закладу  освіти  та  е  обов 'язковими  до  виконання  всіма  
учасниками  освітнього  процесу  у  Закладі  освіти. 

5.13. Головою  педагогічної  ради  е  директор  Закладу  освіти. 
5.14. Внутрішня  система  забезпечення  якості  повної  загальної  середньої  

освіти. 
5.14.1. Внутрішня  система  забезпечення  якості  освіти  формуеться  закладом  

освіти  з  урахуванням  методичних  рекомендацій, що  розробляються  та  
затверджуються  центральним  органом  виконавчої  влади  із  забезпечення  якості  освіти. 

5.15. Забезпечення  академічної  доброчесності  у  закладі  освіти. 
5.15. L Кожен  учасник  освітнього  процесу  зобов 'язаний  дотримуватися  

академічної  доброчесності . 
5.15.2. Система  та  механізми  забезпечення  академічної  доброчесності  в  закладі  

освіти  формуеться  відповідно  до  Закону  України  "Про  освіту" з  урахуванням  
особливостей, визначених  Законом  "Про  повну  загальну  середшо  освіту". 

5.15.3. Керівник  та  інші  педагогічні  працівники  закладу  освіти  забезпечують  
дотримання  принципів  академічної  доброчесності  в  закладі  освіти  в  межах  своеї  
компетенції _ Керівник, батьки  чи  інші  особи  не  повинні  втручатися  у  процес  
оцішовання  педагогічним  працівником  результатів  навчання  учня. 

5.15.4. Порушеннями  академічної  доброчесності  у  закладі  освіти  е  академічний  
плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'ективне  
оцішовання, що  визначені  Законом  України  "Про  освіту", а  також  такі  форми  обману, 
ЯК: 

- надання  педагогічними  працівниками  та  іншими  особами  допомоги  учням  під  
час  проходження  ними  підсумкового  оцішовання  (семестрового  та  річного), 
державної  підсумкової  атестації, зовнішнього  незалежного  оцішовання, не  
передбаченої  умовами  та/або  процедурами  їх  проходження; 

- використання  учнем  під  час  контрольних  заходів  непередбачених  допоміжних  
матеріалів  та/або  технічних  засобів; 

- проходження  процедури  оцішовання  результатів  навчання  замість  інших  осіб; 
- необ'ективне  оцішовання  компетентностей  педагогічних  працівників  під  час  

атестації  чи  сертифікації . 
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5.15.5. Педагогічні  працівники, щодо  яких  встановлено  факт  порушення  
академічної  доброчесності : 

1) не  можуть  бути  залучені  до  проведення  процедур  атестації  педагогічних  
працівників, акредитації  освітніх  програм, інституційного  аудиту  закладів  освіти  та  
інших  процедур  зовнішнього  забезпечення  якості  освіти; учнівських  олімпіад  та  
інших  змагань; 

2) не  можуть  бути  допущені  до  позачергової  атестації, що  мае  на  меті  
підвищення  кваліфікаційної  категорії  або  присвоення  педагогічного  звання; 

3) не  можуть  отримувати  будь-які  види  заохочення  (премії, інші  заохочувальні  
виплати, нагороди  тощо) протягом  одного  року. 

5.15.6. Факт  порушення  академічної  доброчесності  враховуеться  під  час: 
1) вирішення  питання  про  притягнення  педагогічного  працівника  до  

дисциплінарної  відповідальності ; 
2) конкурсного  відбору  на  посаду  керівника  закладу  освіти. 
5.15.7. За  порушення  академічної  доброчесності  до  учня  може  бути  застосовано  

такі  види  академічної  відповідальності : 
1) зауваження; 
2) повторне  проходження  підсумкового  оцішовання; 
3) повторне  проходження  державної  підсумкової  атестації; 
4) повторне  проходження  відповідного  освітнього  компонента  освітньої  

програми; 
5) позбавлення  отриманих  з  порушеннями  академічної  доброчесності  

академічної  стипендії, призових  місць  на  учнівських  змаганнях, турнірах, олімпіадах, 
конкурсах. 

5.15.8. Рішення  про  встановлення  факту  порушення  педагогічним  працівником  
академічної  доброчесності  та  визначення  виду  академічної  відповідальності  приймае  
педагогічна  рада  за  участю  працівника  та/або  його  законного  представника . 

5.15.9. Рішення  про  академічну  відповідальність  здобувачів  освіти  приймае  
педагогічний  працівник, який  виявив  порушення  академічної  доброчесності, або  
педагогічна  рада  закладу  освіти  відповідно  до  положення  про  внутрішшо  систему  
забезпечення  якості  освіти. 

Рішення  про  позбавлення  учня  академічної  стипендії, призових  місць  на  
учнівських  змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих  з  порушеннями  
академічної  доброчесності, приймае  орган  (посадова  особа), який  їх  надав  (присвоїв) 
у  порядку, визначеному  законодавством . 

5.15.10. Види  академічної  відповідальності , що  можуть  бути  застосовані  до  
учнів  та  педагогічних  працівників, повинні  бути  співмірними  із  вчиненими  
порушеннями . За  одне  порушення  може  бути  застосовано  лише  один  з  видів  
академічної  відповідальності . 

Рішення  про  притягнення  до  академічної  відповідальності  може  бути  
оскаржене  у  порядку, визначеному  положенням  про  внутрішшо  систему  забезпечення  
якості  освіти  закладу  освіти. 

5.16. Громадське  самоврядування  в  Закладі  освіти. 
5.16. L Громадське  самоврядування  в  Закладі  освіти  - право  учасників  

освітнього  процесу  як  безпосередньо, так  і  через  органи  громадського  
самоврядування, колективно  вирішувати  питання  організації  та  забезпечення  
освітнього  процесу  в  закладі  освіти, захисту  їх  прав  та  інтересів, організації  дозвілля  
та  оздоровлення, брати  участь  у  громадському  нагляді  (контролі) та  в  управлінні  
закладом  освіти  у  межах  повноважень, визначених  Законом  України  "Про  освіту", 
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Законом  "Про  повну  загальну  середшо  освіту" та  установчими  документами  закладу  
освіти. 

5.16.2. Громадське  самоврядування  в  закладі  освіти  здійсшоеться  на  
принципах, визначених  частиною  восьмою  статті  70 Закону  України  "Про  освіту". 

5.16.3. У  закладі  освіти  можуть  діяти: 
- органи  самоврядування  працівників  Закладу  освіти; 
- органи  учнівського  самоврядування ; 
- органи  батьківського  самоврядування . 
5.16.4. Повноваження, відповідальність , засади  формування  та  діяльності  

органів  громадського  самоврядування  визначаються  Законом  "Про  повну  загальну  
середшо  освіту" та  установчими  документами  закладу  освіти. 

У  діяльність  будь-якого  органу  громадського  самоврядування  Закладу  не  
мають  права  втручатися  представники  іншого  органу  громадського  самоврядування  
Закладу. 

5.16.5. Вищим  колегіальним  органом  громадського  самоврядування  Закладу  
освіти  е  загальні  збори  (конференція) колективу  закладу  освіти, які  скликаються  не  
рідше  одного  разу  на  рік  та  формуються  з  уповноважених  представників  усіх  
учасників  освітнього  процесу  (їх  органів  самоврядування  - за  наявності). 

Інформація  про  час  і  місце  проведення  загальних  зборів  (конференції) 
колективу  закладу  освіти  розміщуеться  в  закладі  освіти  та  опритподшоеться  на  
офіційному  веб-сайті  закладу  освіти  не  пізніше  ніж  за  місяць  до  їх  проведення . 

Загальні  збори  (конференція) колективу  закладу  освіти  заслуховують  щороку  
звіт  керівника  закладу  освіти, оцішоють  його  діяльність  і  за  результатами  оцінки  
можуть  ініціювати  проведення  позапланового  інституційного  аудиту  закладу  освіти. 

5.17. Учнівське  самоврядування . 
5.17.1. У  закладі  освіти  діе  учнівське  самоврядування  з  метою  формування  та  

розвитку  громадянських  і  соціальних  компетентностей  учнів, пов'язаних  з  ідеями  
демократії, справедливості, рівності, прав  тподини, добробуту, здорового  способу  
життя  тощо. 

Учнівське  самоврядування  здійсшоеться  учнями  безпосередньо  і  через  органи  
учнівського  самоврядування. 

Учні  мають  рівні  права  на  участь  в  учнівському  самоврядуванні, зокрема  брати  
участь  у  роботі  дорадчих  (консультативних  з  певних  питань), робочих  (робочих  
групах  тощо) та  інших  органів  учнівського  самоврядування, а  також  вільно  обирати  
та  бути  обраними  до  виборних  органів  учнівського  самоврядування . 

5.17.2. Учнівське  самоврядування  може  здійсшоватися  на  рівні  класу. 
Органи  учнівського  самоврядування  утворюються  за  ініціативою  учнів  та  

можуть  бути  одноособовими, колегіальними, а  також  можуть  мати  різноманітні  
форми  і  назви. 

5.17.3. Директор  Закладу  освіти  сприяе  та  створюе  умови  для  діяльності  
органів  учнівського  самоврядування . 

5.17.4. Інші  учасники  освітнього  процесу  не  повинні  перешкоджати  і  
втручатися  в  діяльність  органів  учнівського  самоврядування . 

5.17.5. 3 питань  захисту  честі, гідності  та/або  прав  учнів  закладу  освіти  
керівник  учнівського  самоврядування  мае  право  на  невідкладний  прийом  директором  
Закладу  освіти. Закладу  освіти  зобов 'язаний  розглянути  усну  чи  письмову  вимогу  
керівника  учнівського  самоврядування  про  усунення  порушень  щодо  честі, гідності  
чи  прав  учня  закладу  освіти  та  вжити  заходів  відповідно  до  правил  внутрішнього  
розпорядку  та/або  законодавства . 
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Органи  учнівського  самоврядування  мають  право, але  не  зобов 'язані  вести  
протоколи  чи  будь-які  інші  документи, що  стосуються  їх  діяльності . 

5.17.6. Органи  учнівського  самоврядування  мають  право: 
1) брати  участь  в  обговоренні  питань  удосконалення  освітнього  процесу, 

науково-дослідної  роботи, організації  дозвілля, оздоровлення, побуту  та  харчування; 
2) проводити  за  погодженням  з  керівником  закладу  освіти  організаційні, 

просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі  та  інші  заходи  та/або  ініціювати  їх  
проведення  перед  керівництвом  Закладу  освіти; 

3) брати  участь  у  заходах  (процесах) із  забезпечення  якості  освіти  відповідно  
до  процедур  внутрішньої  системи  забезпечення  якості  освіти; 

4) захищати  права  та  інтереси  учнів, які  здобувають  освіту  у  цьому  Закладі; 
5) вносити  пропозиції  до  плану  роботи  закладу  освіти, змісту  освітніх  і  

навчальних  програм. 
5.17.7. Діяльність  органів  учнівського  самоврядування  не  повинна  призводити  

до  порушення  законодавства, установчих  документів  закладу  освіти, правил  
внутрішнього  розпорядку, прав  та  законних  інтересів  інших  учасників  освітнього  
процесу. 

5.17.8. Засади  учнівського  самоврядування  визначаються  Законом  "Про  повну  
загальну  середшо  освіту" та  Порядку  функціонування  учнівського  самоврядування  в  
закладі  освіти. 

У  своїй  діяльності  органи  учнівського  самоврядування  керуються  
законодавством, правилами  внутрішнього  розпорядку  та  Порядком  функціонування  
учнівського  самоврядування  в  закладі  освіти. 

5.17.9. Рішення  органу  учнівського  самоврядування  виконуеться  учнями  на  
добровільних  засадах. 

5.18. Органи  самоврядування  працівнпків  Закладу  освіти. 
5.18.1. Вищим  органом  громадського  самоврядування  працівників  закладу  е  

загальні  збори  трудового  колективу  закладу  освіти. 
Порядок  та  періодичність  скликання, порядок  прийняття  рішень, чисельність, 

склад  загальних  зборів  трудового  колективу, інші  питання  діяльності, що  не  
врегульовані  законодавством, визначаються  Статутом  і  колективним  договором  
закладу  освіти. 

5.18.2. Загальні  збори  трудового  колективу: 
1) розглядають  та  схватпоють  проект  колективного  договору; 
2) затверджують  правила  внутрішнього  трудового  розпорядку; 
3) визначають  порядок  обрання, чисельність, склад  і  строк  повноважень  комісії  

з  трудових  спорів; 
4) обирають  комісію  з  трудових  спорів. 
Загальні  збори  трудового  колективу  можуть  утворювати  комісію  з  питань  

охорони  праці  та  здійсшовати  інші  повноваження, визначені  законодавством . 
5.18.3. Рішення  загальних  зборів  трудового  колективу  підписуються  

головуючим  на  засіданні  та  секретарем . 
Рішення  загальних  зборів  трудового  колективу, прийняті  у  межах  їх  

повноважень, е  обов'язковими  до  виконання  всіма  працівниками  закладу  освіти. 
5.19. Органи  батьківського  самоврядування  Закладу  освіти. 
5.19.1. Батьківське  самоврядування  - право  батьків  учнів  як  безпосередньо, 

так  і  через  органи  батьківського  самоврядування , колективно  вирішувати  окремі  
питання  організації  освітнього  процесу  в  закладі  освіти, захисту  прав  та  інтересів  
учнів, організації  їх  дозвілля  та  оздоровлення, брати  участь  у  громадському  нагляді  
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(контролі) в  межах  повноважень, визначених  Законом  "Про  повну  загальну  середню  
освіту" та  Статутом  закладу  освіти. 

5.19.2. Батьки  мають  право  створювати  різні  органи  батьківського  
самоврядування  (в  межах  класу, закладу  освіти, за  інтересами  тощо). 

5.19.3. Батьки  можуть  розглядати  будь-які  питання  і  приймати  рішення, крім  
тих, що  відносяться  до  компетенції  інших  органів  управління  чи  органів  
громадського  самоврядування  закладу  освіти. 

5.19.4. Рішення  органу  батьківського  самоврядування  виконуеться  батьками  
виктпочно  на  добровільних  засадах. 

Рішення  органу  батьківського  самоврядування  з  питань  організації  освітнього  
процесу  та/або  діяльності  закладу  освіти  можуть  бути  реалізовані  виктпочно  
рішенням  керівника  закладу  освіти  та  за  умови, що  таке  рішення  не  суперечить  
законодавству. 

Рішення, заходи  та  форми  батьківського  самоврядування  не  повинні  
призводити  до  надання  іншим  учасникам  освітнього  процесу  привілеїв  чи  обмежень  
за  будь-якими  ознаками, порушувати  їх  права  та/або  законні  інтереси, а  також  не  
можуть  бути  підставою  для  прийняття  управлінських  рішень, що  не  відповідають  
законодавству. 

5.19.5. Органи  батьківського  самоврядування  мають  право, але  не  зобов 'язані, 
оформляти  свої  рішення  відповідними  протоколами . 

5.19.6. Працівники  закладів  освіти  не  мають  права  втручатися  в  діяльність  
батьківського  самоврядування, а  також  збирати  чи  зберігати  протоколи  засідань  
органів  батьківського  самоврядування . 

5.20. У  Закладі  освіти  можуть  функціонувати  методичні  об' еднання, що  
охоптпоють  учасників  освітнього  процесу  та  спеціалістів  певного  професійного  
спрямування. 

б. 	Матеріально-технічна  база  Закладу  освіти  

6. L Матеріально -технічна  база  закладу  освіти  охоптпое  будівлі, споруди, 
земтпо, комунікації, обладнання  та  інші  ціиності. Їх  вартість  відображено  у  балансі. 

6.2. Майно, закріплене  за  закладом  освіти, належить  йому  на  правах  
оперативного  управління  відповідно  до  чинного  законодавства . 

6.3. Відповідно  до  рішення  Вишневої  міської  ради  від  10.12.2013 Ns 1- 
01/XXXIV6-12 Заклад  освіти  мае  в  постійному  користуванні  земельну  ділянку, де  
розміщуються  навчальний  корпус, спортивний  майданчик, зона  відпочинку . 

6.4. Вилучення  основних  фондів, оборотних  коштів  та  іншого  майна  закладу  
освіти  провадять  лише  у  випадках, передбачених  чинним  законодавством . 

6.5. Збитки, завдані  закладу  освіти  внаслідок  порушення  його  майнових  прав  
іншими  юридичними  чи  фізичними  особами, відшкодовують  відповідно  до  чинного  
законодавства. 

7. 	Фінансово-господарська  діяльність  Закладу  освіти  

7.1. Заклад  освіти  провадить  фінансово-господарську  діяльність  відповідно  до  
Бюджетного  кодексу  України, Законів  України  "Про  освіту", "Про  повну  загальну  
середшо  освіту" та  інших  нормативно -правових  актів. 

7.2. Заклад  е  самостійним  суб'ектом  господарювання  та  неприбутковою  
організащею . 
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7.3. Фінансова  автономія  закладу  освіти  в  частині  використання  бюджетних  
коштів  передбачае  самостійне  здійснення  витрат  у  межах  затверджених  кошторисами  
обсягів, зокрема  на: 

7.3.1. Формування  структури  закладу  освіти  та  його  штатного  розпису. 
7.3.2. Оплату  праці  працівників, встановлення  доплат, надбавок, винагороди, 

виплати  матеріальної  допомоги  та  допомоги  на  оздоровлення, премій  та/або  їх  
розмірів, інших  видів  

7.2.3. Стимутповання  та  відзначення  працівників . 
7.3.4. Оплату  поточних  ремонтних  робіт  приміщень  і  споруд  закладу  освіти. 
7.3.5. Оплату  підвищення  кваліфікації  педагогічних  та  інших  працівників . 
7.3.6. Укладення  відповідно  до  законодавства  цивільно-правових  угод  

(господарських  договорів) для  забезпечення  діяльності  закладу  освіти. 
7.4. Заклад  освіти  мае  право: 
7.4.1. Здійсшовати  витрати  на  придбання, оренду  необхідного  обладнання  та  

іншого  майна. 
7.4.2. Користуватися  послугами  будь-якого  підприемства, установи, 

організації  або  фізичної  особи  з  оплатою  відповідно  до  укладених  угод. 
7.4.3. Фінансувати  за  рахунок  власних  надходжень  заходи, що  сприяють  

поліпшеншо  соціально-побутових  умов  колективу. 
7.5. Фінансування  закладів  загальної  середньої  освіти  здійсшоеться  з  

державного  та  місцевих  бюджетів  відповідно  до  Бюджетного  кодексу  України. 
7.6. Іншими  джерелами  фінансування  закладу  освіти  можуть  бути: 
1) доходи  від  надання  платних  освітніх  та  інших  послуг; 
2) благодійна  допомога; 
3) гранти; 
4) інші  джерела  фінансування, що  не  заборонені  законодавством . 

7.7. Отримані  із  зазначених  джерел  кошти  використовуються  закладом  освіти  
відповідно  до  затвердженого  кошторису. 

7.8. Одержання  закладом  освіти  власних  надходжень  не  е  підставою  для  
зменшення  обсягу  його  бюджетного  фінансування . 

7.9. Отримані  закладом  загальної  середньої  освіти  кошти  повинні  бути  
використані  для  організації  та  забезпечення  діяльності  закладу, не  можуть  бути  
вилучені  в  дохід  державного  або  місцевих  бюджетів, крім  випадків, передбачених  
законом. 

7.10. Забороняеться  розподіл  отриманих  доходів  (прибутків) або  їх  частини  
серед  учасників  (засновників) закладу, працівників  (крім  оплати  їхньої  праці, 
нарахування  единого  соціального  внеску), членів  органів  управління  закладу  та  інших  
пов'язаних  із  ними  осіб. 

7.11. Фінансово-господарська  діяльність  закладу  освіти  здійсшоеться  на  основі  
кошторису, що  затверджуеться  засновником  з  урахуванням  пропозицій  закладу  
загальної  середньої  освіти. 

7.12. Заклад  освіти  може  надавати  платні  освітні  та  інші  послуги, перелік  яких  
затверджуе  Кабінет  Міністрів  України. Керівник  закладу  освіти  визначае  перелік  
платних  освітніх  та  інших  послуг, що  надаються  закладом, із  зазначенням  часу, місця, 
способу  та  порядку  надання  кожної  з  послуг, їх  вартості  та  особи, відповідальної  за  їх  
надання. 

7.13. Заклад  освіти  не  може  надавати  (повністю  чи  частково) платні  освітні  
послуги  для  досягнення  їх  учнями  результатів  навчання  (компетентностей ), 
визначених  державними  стандартами . 
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7.14. Під  час  освітнього  процесу, що  забезпечуе  досягнення  результатів  
навчання, передбачених  відповідним  державним  стандартом, у  закладі  освіти  не  може  
проводитися  платні  заходи  чи  надаватися  платні  послуги, за  винятком  додаткового  до  
передбаченого  законодавством  поділу  класів  на  групи  для  вивчення  окремих  
навчальних  предметів  (інтегрованих  курсів). 

7.15. Учні  та  їх  батьки  можуть  отримувати  в  закладі  освіти  платні  освітні  та  
інші  послуги  виктпочно  на  добровільних  засадах. 

7.16. Перелік  платних  та  інших  послуг, що  надае  заклад  освіти, інформація  про  
їхшо  вартість, обсяг  отриманих  коштів  та  використання  цих  коштів  опритподнюють  
відповідно  до  статті  30 Закону  України  "Про  освіту". 

7.17. Порядок  діловодства  і  бухгалтерського  обліку  в  закладі  освіти  визначае  
директор  закладу  освіти  відповідно  до  закону. 

7.18. Заклад  освіти  складае  та  подае  в  установленому  законом  порядку  
фінансову, бюджетну  та  статистичну  звітність . 

7.19. За  рішенням  директора  закладу  освіти  бухгалтерський  облік  здійсшоеться  
самостійно . 

7.20. В  закладі  освіти  створюеться  бухгалтерська  служба. 
7.21. В  закладі  освіти  формуеться  облікова  політика. 
7.22. Штатний  розпис  закладу  освіти  розробляеться  на  основі  типових  штатних  

нормативів  закладів  загальної  середньої  освіти, затверджених  центральним  органом  
виконавчої  влади  у  сфері  освіти  і  науки, та  затверджуеться  керівником  закладу  освіти  
за  погодженням  із  засновником  або  уповноваженим  ним  органом  та  із  виборним  
органом  первинної  профспілкової  організації . 

8. 	Міжнародна  співпраця  

8.1. Заклад  освіти  мае  право  укладати  угоди  про  співпращо, встановтповати  
прямі  зв'язки  із  закладами  освіти, науковими  установами, підприемствами, 
громадянами  інших  країн, міжнародними  організаціями  та  фондами  у  встановленому  
законом  порядку  та  за  згодою  засновника . 

8.2. За  наявності  належної  матеріально -технічної  та  соціально-культурної  бази, 
власних  коштів  заклад  освіти  здійсшое  міжнародний  учнівський  та  педагогічний  
обмін  у  межах  освітніх  програм  та  проектів. 

8.3. Заклад  освіти, педагогічні  працівники  та  учні  можуть  брати  участь  у  
реалізації  міжнародних  проектів  та  програм. 

9. 	Контроль  за  діяльністю  Закладу  освіти  

9.1. Державний  нагляд  (контроль) за  освітньою  діяльністю  Закладу  освіти  
здійсшое  центральний  орган  виконавчої  влади  із  забезпечення  якості  освіти  та  його  
територіальні  органи. 

9.2. Плановим  заходом  державного  нагляду  (контротпо) за  освітньою  
діяльністю  закладу  освіти  е  інституційний  аудит. Його  проводять  один  раз  на  10 
років. 

9.3. Позаплановий  інституційний  аудит  проводять  за  ініціативою  засновника, 
директора  закладу  освіти, педагогічної  ради, загальних  зборів  (конференції), у  
випадках  передбачених  законом. 

9.4. Центральний  орган  виконавчої  влади  із  забезпечення  якості  освіти  та  його  
територіальні  органи  проводять  інституційний  аудит  закладу  освіти  відповідно  до  

26 



Закону  України  "Про  освіту" і  позапланові  перевірки  у  порядку  передбаченого  
Законом  України  "Про  основні  засади  державного  нагляду  (контротпо) у  сфері  
господарської  діяльності ". 

9.5. Результати  інституційного  аудиту  опритподнюються  на  сайтах  закладу  
освіти, засновника  та  органу, що  здійсшовав  інституційний  аудит. 

9.6. Громадський  нагляд  (контроль) за  освітньою  діяльністю  закладу  освіти  
здійсшоють  суб'екти  громадського  нагляду  (контротпо) відповідно  до  Закону  України  
"Про  освіту". 

9.7. Уповноважений  орган  здійсшое  контроль  за: 
- дотриманням  установчих  документів; 
- фінансово-господарською  діяльністю; 
- недопущенням  привілеїв  чи  обмежень  (дискримінації) за  ознаками  раси, 

кольору  шкіри, політичних, релігійних  та  інших  переконань, статі, віку, інвалідності, 
етнічного  та  соціального  походження, сімейного  та  майнового  стану, місця  
проживання, за  мовними  або  іншими  ознаками. 

10. Реорганізаqія  та  ліквідаqія  Закладу  освіти  

10.1. Рішення  про  реорганізацію, ліквідацію  чи  перепрофітповання  (зміну  типу) 
закладу  освіти  приймае  Засновник. 

10.2. Реорганізація  Закладу  освіти  відбуваеться  шляхом  злиття, приеднання, 
поділу, виділення . 

10.3. У  разі  реорганізації  права  та  зобов 'язання  Закладу  освіти  переходять  до  
правонаступників  відповідно  до  чинного  законодавства  або  визначених  закладів  
освіти. 

10.4. У  разі  реорганізації  чи  ліквідації  закладу  засновник  зобов 'язаний  
забезпечити  здобувачам  освіти  можливість  продовжити  здобуття  загальної  середньої  
освіти. 

10.5. Ліквідуе  заклад  ліквідаційна  комісія, призначена  засновником, а  
у  випадках  ліквідації  за  рішенням  арбітражного  суду  - ліквідаційною  комісіею, 
призначеною  цим  органом. 

3 часу  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять  повноваження  щодо  
управління  закладом  освіти. 

10.6. Ліквідаційна  комісія  оцішое  наявне  майно  закладу  освіти, виявляе  його  
кредиторів  і  дебіторів  та  розраховуеться  з  ними. Складае  ліквідаційний  баланс  і  подае  
його  засновнику . 
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