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2. 5ак;1ад
3аклад у
сво1и
у сво|й

укра1ни, 3аконами
5акоЁ
керусться 1{онституц1ето
конституц1€}о 9кра1ни,
9кра|ни ''[{ро осв|ту'', ''|{ро з;гапьну середн}о освф'', |[олохсенняпл про
зага.т1ьноосв1тн|р1 навча-]1ьций закдад) затверд}(еким |{остановото 1{!19 $ц 118
в|д 27.$8.2010 РФк}, |нтшими законодавчими актами }кра|ни, постанова}+1и
Берховно] Ради }щшни, актами [{резидента 9ща|ни, шрийнятими
в|дпов1дно до |{онституц1| та закон{в 9кра|ни, (аб{нету }1|н|стр1в 9кра|ни,
наказами }1|н1стерства осв1ти 1 науки' молод| та спорту 9кра}ни, |оловного
управл{ння осв{ти 1 науки (и!всько| обдасъцо] дер}кавно{ адм|н|страц1|,
р|:пеннями м|сцевих орган!в виконавчо] влади та орган|в м1сцевого
самоврядування, цим [тацтом.
д1я'чьност1
д1ял

на комунал|ьн1й форм| власност|.

3. 3аклад заснов€}ний

4- Бдасником закладу е територ!альн1 гро|1{ади с!л' седи1ц' м{ст |{иево[вятотшинського району !{и]всько| област1 в особ1 1{исво-€вятотшинсько|
районно| Ради 1{и]всько| област| на прав1 оперативного управл!нштя в|ддйу
осв|ти (иево-[вятотшинсько{ районно{ державно| адм|н|сФац1т }{и1всько1
област1.

зг!дно

з

м1крорайон обов'язкового обслгровуванн'{, орган1зовуе буА1внит{тво
ремонт прим|щень, !х господарське обслуговуванн'1, харчрання утн!в.

|

5. Рласник зак.'1аду через уповнова>кений ним орган - в{ддй осв!ти,

Бтодхсетним кодексом }кра|ни, зд|йснлос ф1нансрання навчального
необк|дн|
ьтатер{а.ттьно_тек!11чне забезпечен1{я' нада€
зак.т1аду, його
буд|вл|, 1нх<енерн! комун|кац1|, обладнання, встановлтое |х статус та

6.

[0ридинна

адреса

зак.т!ад}':

08|36'

Ё1л1'вська облас:пь' {алсво-

(вягпошсолнськтдй район, с. [{рюк!вщ'сна, вул1/ця А{1нур!на, буёшнок 12-А.

7. 3акллад с торидично}о особо1о, 1!1ае |{1там!1' {1ечатку' мо)ке розробляти власн!
бланки, мо)ке мати рахунки в установах банк|в, самост|йний ба-г:анс, може
_-^^''''х _.^6 _]...|
боп^б
1 !у| г].' 1,Рс11 !1_'Р.
{у1с 1 у! б.] |с1'г1и!.у1 |
1у

Р1_''
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8. [оловното мето!о закпаду е забезпеченн'1
здобуття повноа зага-'1ьно| середньо| осв|ти.
9. [оловними завданнями закладу е:

реатл1заш!|

права щомадян на

забезпечення реал|зац{! права громадян на повну загальну середн1о
осв|ту, виховання громадянина 9кра|ни;
вихованн'т тшаноблттвого ставленн'{ до родини, поваги до народних
щадиц1й 1 звича|в' дерх{авно| та р1дно| мови. Рац|ональних ц1нностей
'^.ао]''!^!
) 1\Ро!г1!ц!\у|

!/^г^

0

!!о^^п!'
]!цРч;д'*

тс
!о

,''....'!!!щу|.\

о формуванн'т | розвиток

!'оп^*{1!сРъ';д!!

-'!ц

!дац1!1]
''-',!й'

соц1&.1ьно зр|ло|, тв0рчот

усв|домлено}о громадянсько}о позиц1ето, п0чуття]!1
самосв|домост|, особистост|, п1дготовлено| до

особистост|

з

нац!онально!
профес1йного

самовизначення.

э
.

виховання в утн1в ловаги до конституц1| }кра|ни, дер}кавних символ|в
}кра|ни, прав | свобод л1одини | громадянина) почуття власно| г1дност|,
в1дпов1дадьност{ перед за1{о}{ом за сво{ д!{' св1домого ставдення до
обов'язк1в л:одини 1 щомадянина;

ро3виток осо6истост1 уння, його зд!бностей ! обдарувань. наукового
св|тогляду;

о

реал|зац1я прав 1.*тн!в на в!льне формування под|тичних | св1тоглядних

переконань,

. виховання св|доьтого ставлення до свого здоров'я та здоров'я |н;:тих
громадян як найвищо| соц{а_гтьно| ц|нност|. Формрання засад
здорового способу )киття, збсрехсення { зья1цненття ф|зияного та
псих1чного здоров'я утн|в;

.

створення 1,ъ{ов для оволод1вття системо1о звап'ь про природу, л1одину
суспйьство.

10. 3аклад несе в!дпов!дальн!сть перед особо}о,

о

безпечн1 умови осв1тньо] д|яльност1;

о

дотр[{манн'1 дерх{авних стандарт|в осв!ти;

суспйьством

1

1дер}1{;шо}о за:

. дотоиманн'{ догов,рних зобов'язань з |нтпими суб'екгами осв|тньот,
виробнито|, науково? д{яльност{, у тому числ| зобов'язань за
м|хснародними угодами

. дотримання
1

;

ф|нансово;' дисци:т.тт{ни.

1' 3аклад мае прав0.

.

проход|1т|4 в установленому г{орядку дер}|(авну атестац1}о;

.

визначати форми' методи | заооби орган|зац1{ навча.]-1ьно_виховЁого
процесу за погодх{енн'1м |з в1ддйом осв1ти 1{иево-€вятотшинсько{
районно{ дер}1(авно{ адьт{н{страц{{

о сйльно з вищими

.

навч:1'{ьними закпацами, науково

-

досл1дними
по1цукову)
експериментапьну роботу, що не суперечить законодавству 9кра|ни;

уотановами

о

;

проводити

на).ково-досп|дну,

викФРистовувати р1зн| форми мор€ш|ьного | матер|ального заохоченн'т
до у{асник|в навч:}г{ьно_виховного процесу;
Фтримувати ко1шти 1 матер1а_гтьн1 ц!нност| в1д орган1в виконавчо| влади,
}ориди.{них | ф1зичних ос|б;

э за]1и1цати у

своему

розпорядх(енн1 1 використовувати

надход)кенн'| у порядку' визначеному законодавством 9кра|ни;

вдасн{

розвивати власну соц|а.гльну базу: мере}ку спортивно'оздоровчих,
л|кува-гтьно -шрофйактичних |

|2.

у

закллад| створ}о}оться

культурних п{дроздй|в

.

та функц|ону1оть методичн1 об'сднання,

щ}т|и' психолог1нна слу;кба тощо.

творн{

13. &1едичне обслуговуванн'т 1'нн|в та в|дпов{дн1 умов?1 д]тя його орган1зац||
забезпену1оться власником за|с,чаду | зд1йсн}о1оться Битпн1всько!о м1ськото
л{карне:о.

14. 1{ласи у закпад1 формуються за погодх{енням |з в|ддйом осв|ти }{иево€вятотшинсько{ районно{ дер}хавно{ адм{н|с'грац1{ зт*1дгто 1з нормативами |х
наповн1ованост|, вотановленими законодавством, з урахуванн'{м наявност1
прим|щень' що в1дшов|даготь сан|тарно-г{г|сн{чним вимогам дгля зд1йснення
навчально-виховного процесу' та в{дпов|дно до кйькост1 поданих заяв про
зарахуванн'1 до за!$таду.

15. з урахування}\{ пореб населенн'1 та м|сщевих умов 3акг!ад приймас

р1тпення |тро створення груш продовх{еного дня.

16. 3аклад шр*тймас р|тшення про створенн'{ лсчас|в з поглибленим вивченн'1м
предмет{в, спец1аттьних
{нклпозивних толас{в для навчанн'1 д1тей з
особливиьти осв|т*т!ми потребаьти за {!огодх{еЁн'1м з в{дд{лом осв{ти (исво*
[вятогшинсько] районно| деря{авно[ адм1н|сщац|{.

та

\]. 3

урахуванн'1м осв|тн{х запит|в

насе.}1е}1н'1' ка/1ровот'о забезпече11ня

та

ьяатер1ально-техн|чно] | методи!{но] бази з€}к.,1ад орган|зуе навч2}нн'{ в стартш1й
пп''ол| за одни1![ або кйькома проф1льними напрямами.
18. 3атолад мо)ке зд1йст*овати п|дготовку д1тей догпкйьного в1ку до навчанн'1
в шткол|.

!- раз! в*абуття учня з населоного пункту батьки або особ и,
по]а}оть до зак'{аду заяву |з зазначенням причини вибуття.

як1

|х зам|нло}0ть,

}' раз1 переходу учня до {нтшого навча.[1ьного зак'|аду дгля здобутгя загатльно1
сере-]ньо[ осв{ти у ме}{ах населеного пун}сгу батьки або особи,
як| |х
эазя!н;о:сть, подаЁоть дс за}|цаду заяву {з зазначе}{няг}1 {{ричини
переходу та
-]0в|-]к\', що п1дтверд}(уе фа* зарахування дитини до 1нтпого навч;ш1ьного
3аЁ1а_т\'.

]8.

0рган!зацЁя навчально_виховн{}го процесу
Ё{авчально-виховний процес
закглад! зд|йснйетьсй в|дпов|дно до

у

робонгтх !!авча^т!ьт;ртх план{в) скдадених на оснсв| тиг{ових навча-т!ьних план|в,
3атвер.]х{ених 1\:1|н|стерством осв|ти | науки, молод| та спорту 9кра!нта..

\' робоно]\{у навча1ьному

заю{аду з урахуванЁ1}{!\,1 йот.о 1.1111у та проф|зтто
навчанн'1 конкретизуеться вар1ативна частина
дерх{авних отандарт1в осв1ти.
:т;лан!

1н:*тв|луалг|зац|я | диференц!ац|я навчання
у заклад| забезпечу}оться 111ляхом
р е а_т{з аш|| {нвар|антно] та вар| ативно{ частини.

]9. Робоч1 навчальн| гллани закладу затверд)ку{оться в|ддйом осв|ти (иево-

[ вятошлинсько| районно| дерх{авно| адм1н{сщац!|

та

Ёкспер*тмента-гяьн|
!ндив{дуальн| робот1 навчальн1 гьчан*т закладу
погод)к}гготься |з 1!{!н|стерством осв|ти | наут<и, молод! та спорту
9кра|ни 3.
1]Ф-]?Ё}15[}у1 [оловного
управл1гтня осв1трт 1 ттаук*т {рт|всько{ обласно|
_]ер ;кавнот адм1н{сщац||.

-10' 3аклад забезпенус в{дгтов|дн{сть р{вня зага'[ьно! середньо{ осв|ти

]ер'кавним стандартам осв1ти, едн{сть навчання 1 виховання.

] 1. 3ак.:тад пра|цо€ 3а навчальними програмами, п!др1нниками" пос1бниками,
ш1о }'1а}оть в{дпов|дний гриф й1н{стерства осв1ти 1 науки' молод|
та спорту
\-кра|ни | забезпевус вико!{анн'я навчально-виховних
:=]а_вдань на ко}!шому

стътен{ навчанн'1 в{дшов|дно
з:!бностей дттей.

до

в1кових особливостей

та

природних

3]. 3аютад

:о

об*трас форми, засоби | методи навчання та вихованн'{ в{дпов{дно
3акон|в 9кра?ни ''1-{ро осв!ту''' ''|{ро зага]тьну серед!11о осв!ту'' та

цього
закладу, проф!;*о та |нг:эих особливостей
орган1зац|] навчально-виховного процесу.

|татьту з }рахуванЁ{ям

сг:еца*ф|кр1

11авчально-виховний процес
[н]1{в1дуально}о формото навчання.

у

зашлад1 зд!йснгосться за групово}о та

-:]- Бщпов1дно до поданих батьками а6о особами, як| ]х зам|нтототь, за'1в
заь1ад за погодженням |з в{ддйоьл осв1ти 1{исво-€вято!|]инсько|
районно|

_]ер;,[авно1 адь,11н1сщац11 створ{ос умови д;тя прискореного навчання та
навчанн'1 екстерном.

5

3аю-тад мо)ке виконуваттт осв|тн1 програми | надавати гшлатн! послути на
:стгов|рн!й основ{ зг|дно з перел|ком' затверд)кеним 1{аб{нетом 1!11н|сщ1в
_]

-.--],..,
_'5Ё6|г111.

1,

-]6' [{авчацьний р{к у заклад| почина€ться
| -тгтпня нас'1'у11Ё0го року.

1 вересня | зак|нчуеться не п|зн|тше

:_' [щ1'тсг,тра

навч;ш1ьного року (тривал|сть навч:ш1ьних зан;{ть, подй на
нверт|. се\{естри (щиместри) та ре}!(им роботи встановл}о}оться закладом у
\{е/*\а\ часу, передбаненого робоним навчальним 1ш1аном, за погодженн'тм з
вт_1:!--тоът осв{ти 1{исво-(вято[1.тинсько: ра-йонно| дер}ка_вно? а:_тм|н|сщац{]'

:8'

3агацьна тривал1сть кан|кул протягом навчапьного року

становт{ти мен{{! як 30 каг|ендарнттх дн!в.

-]9' 1ргтвшл{сть 1рок|в у зак.т1ад{ становить:
}'!аса\ - .10 хвил}1н' у 5_11-х - 45 хв;тлин.

не

мох{е

у 1-х кл:асах - 35 хвил|1А, ! 2'4-х

за погодя{енн'{м |з в|ддйом осв{ти
](ттсво-[вяготшинсько? районно! дерх(авно? ад**1н{страи!! та органами
_]ер,кавно | сан|тарно_еп|дем олог|чно| слркби.
3тп|на щив21лост{ урок|в допуска€ться
|

уън|в 5-9-х кг:ас1в дощ/ска€ться проведен}1'{ п!дряд двох урок|в п|д
час '_табораторних 1 контрольних роб|т' написанн'1 твор|в, а такох{ урок|в
т}':ового навчання' 9 10-1!_х }с,1ас€!_х допуска€ться |1р0ведення п|дряд двох
ърок{в з одного предмета |нвар|антно| та вар|ативно| частини навчального
ш1ащ' ! проф!льних д}1сципл1н (предмет|в).
-}т'+

'-1-_тя

'

3аю-тад мох(е обрати |нлп|, кр|м
в}г\овного процесу.

+ 1

уроку, форми орган{защ||

навчатльно_

-[|. 1ргтват|сть перерв м}к урокап1и встановл{о€ться з урахуванням пощеби в
;рган1заш!] акгивного в|дпочинку | хартуват1|1я у.тн!в, ;ш!е не мен|1] як 10
! 6т'т'т|
\о!1_|}1г1^

-о-...-п|
о|9]1у1!\1-'!

пАпАпц!'
1|!Р!Роу1

/ -{--\!|1!.,|-}!

пп\/п^г^
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дР,'1

\'
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4\-'ш

-пд_.
1Рс!ь{-'1{,

п-а

.м^'..,\
ур!'ь}

]-

')^
!ч

-^бР?_]1у1!!.

]-1

Розтотад урок!в ск]1адасться в1дпов|дно до робоного навч€}пьного 11]1ану
:].]'ь1а_]\' з дотрима}1}1ям г1еда{'ог1ч}1их '1]а са}11т'арно-1'1|'1сп1чн}1х ви!,1ог 1
кер|вником 3аютаду.
;"ат в ер-!'!(у€ться

-:4 Б1:вол1кання унн1в в!д нав1'альних занять для провадх{ення !нтпих вид1в
_п.яь-1ь

ност| заборонясться

(щ1'

випадк1в, передбачених законодавством).

-!_; 3а_т1,нення утн|в д0 вид|в д{яльност1, не передбаяених навчально}о
.1[т'с_тф?\{9ю та робовим навч;ш|ьним
1].]!1
эг^пгт.гъ
та
:_
6атци{,
а6г., гъг.{6
!ч
!ц
!.\!ц
. - |- д!
]| ч;]ч!у
9с|
с99
ч919,

план0м зак.]1аду, дозволяеться ли1ше за тх

'-!

'.|\]

'{- э'*'{-^^-.
1:1
,ц]|,!,|1у,!;

! о.

+|

обсяг

|

характер домалпн1х завдань визнача}оться вчителем
вт:пов|дно до педагог{нних 1 сан1тарно-г|г{сн|чних виш1ог з урахуванням

Б

3_ът{ст,

}т\{ог навча",'1ь1тр1х

-]оьяатпн| завдан}#т

програм та {ндив{дуатьних особдртвостер] унн{в.

у{ням 1-х к;тас1в не зада}оться.

0ц!нговання навчальних дося{'нень унн!в
}тритер1| оц|т*овання навч€ш1ьних досягнень унн!в заклтад|в визнача1оться
\.1:н!стерство],-! осв{т+: ! ::ауки, ь;олод! та спорту 9:ра|::и.

1-

18 9бл{к

навча1ьних досягнень улн1в протягом навч€}льного року
::1:":снтос'гься у к"'1асн}1х }{урнш!ах, 1нс щукш{{ 11ро воден}1,ч яких

3атвер.]ж}']оться &1|н|стерством осв1ти | науки, молод| та спорту }кра1ни.

Рез:._тьтати навчапьно! дйльност| за р!к 3аносяться до особових справ
увв|в.

]ч

}' пертшому клтас! даеться словесна харат{геристика знань' ря{нь ! навичок
''чн|в. 3а р!тпенн'{м педагог|чно| Ради навчального закладу мо}ке надаватися
с;1овесна характеристика знань, ушл|нь { навичок унн|в др}того класу.

]"

насц'т{них 1<,часах оц1нтовання зд|т!сн+осться в|дпов1дно

:ц1гшованн'{ навч:}пьних досягнень утн{в.

до

критер|{в

3аютад мо)ке використовувати {нгп| сР{стеми оц|н*овання {{авчальн1{х
-]осягнень утн!в (вихованц|в) за погодя{енням 1з в!д|лом осв|ти 1{иево_
[вятошт*тнсько| районтто! дер)х{авно{ адьт{н|страц||. {1ри цьо*{у оц1нки з
навча-1ьних предмет|в за семестри, р{к' результати дерх(авно1 п|дс1лмково|
атестац1] переводяться у 6алуц в|дпов|дно до щитер||в оц{нтовання навча-]1ьних
_]с1€ {1 }{€}{ь унн!в (вихованц1в).
_<;':

1. Ёавчання у випускн*тх {4-х, 9_х { 11-х ) к]1асах закдаду завер!]]у€ться
-]ер;.1\авно}о п|дсуьлково:о атестац{сто. 3м1ст, форма | порядок дер>кавно|
п1_]с\}{ково| атеотац|| визнач2}|оться \4|н|отерством осв1ти | на1лки, молод| та
-;

! | |\-;Р

1-\

' \/-.*^';,...
-' 1ъРс[1г!у!-

Б ощеьлих випадках унн1 за станом здоров'я або з |нтпих повах(них причин
\1\-])к\'ть бути зв1::ьнен1 в1д щер;кавно! п{цсумково1 агес'гац|!
у порядку, п1о

встановл1осться 1\:1|н|стерством осв1ти | науки' молод| та спорту 9кра|ни та
|т1|н|стерством охорони здоров'я 9кра!ни.

-{]' 9чн{ початково| тшколи, як| протяго{\,{ одного року навчання не засво|ли
програмний матер1а.гт, за поданням педагог|чно| ради та згодо1о батьк|в (ос1б,
{ьс. |х зат,т!нтоготь) направля{сться дъчя оботе>кення фак|вцяьа*т в|дпов{дно!
пс1г(о;1ого-медико-педагог1нно| консультац1|. 3а висновками зазна.тено|
ь..нс\'.:|ьтац1| так| утн| ьлоясуть продовх{увати навчанн'1 в спец!альних 1школах
гш к о.з ах- нтер н атах) а б о нав чыт71с я з а ]н див |дуат ь н иму| Ё1аъ|!аль 11у1ми т1л ан ам и
1 прощамами 3а згодо}о батьк|в (ос|б, як| :'х зам1нтототь).
{

:

_: !-чнт початково|

як| через

пова>кн| лричин[1 (хвороба, !нтц!
:5,ставттнтт) за результатами р|нного оц|нтовання не засвойи скориговану до
:н:ътв|]:'атьни'-{ зд1бностей навчаль1{у прогР8м}, мо}кзть буттт, як в11н'{ток,
тому самому клас| за р!тшенням
-.дттттпен| для повторного навчання
.':е:агог]чно[ ради та за згод0}о батьк|в (ос1б, як! |х зам{нтототь).
!

1{|коли,

у

_;] 3а

рез1'льтатаь'1и навчання учням (випускникам) видаеться в1дпов1днттй
; ]к\}{ент (табель, св|доцтво про базову зага.г1ьну середнто осв|ту, атестат про
!1 ]вн\ заг&1ьну середн|о осв|ту). 3разкт: доку]\.{ент1в про базову та повЁ{у
:аг&1ьгт\-середн}о осв|ту затвердх{у}оться 1{аб1нетом }т1|н|сщ1в 9кра|ни.

5

'-'-чняч. як1 зак:нчи..)-'и осн(]вну 1школу (9-й клас), видас'ться ов|доцтво про
5азовъ загатьну середн}о осв|ту.

:

*-в1-]0цтв0 про базову заг'ш|ьну серед.н}о осв1ту дас право на вступ до |школи
]-[ стъ'пеня, профес{йно-техн{чного навчального закладу, вищого навча-]1ьного
,аь_та+. 1-11 р{вня акрелиташ!|.
_(-{

\-чням (вихованцям), як1 зак|н11или стар1шу 1пколу 11-й клас видаеться

з:естат про ттовну загацьну середнто осв!ту.

.\тестат про повну зага-г1ьну середн}о осв1ту да€ право на вст}лтт до
:тгсфес|йно-те;<н|чних та ви1цих навча'[ь11их заклад{в ус|х тип|в | форьт
;-тасност{.

:0

Бттпъ'скникаь{ 9-х' ] ]-х клас|в, як| не атестован{ хоча б з одного предмета,
: }{]а€ться табель усп1тпност|.
1-чн1_

як! не ощимаци документи 11ро осв1ту, мо}куть продовх(ити навчанн-я

екстерном.

в

навчанн! учн| 2-8*х, 10-х ;отас1в моя{уть
{&город,)т('ват\4оя похва.г!ьним листом ''3а висок1 досягнення у навнанн|'', а

_\:-

3а

в|дм{нн1 усп1хи

э !'_!1\!\г1|1]\и|
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-;_
--'"_^
54]\.)!<[д!|>
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-
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вивченн1 окремих прелмет|в'', медалями - золото1о ''3а висок|
_],.|{[[!|€!{ня у навчанн!'' або ср|бното ''3а досягнення у навчанн{''. 3а в|дм|нн|
'"сш1хи в навча}{тт! випускникам заю1аду {1 ступеня видаеться св|доцтво про
5азовъ' загальну середн}о осв1ту з в|дзнакото. |{орядок нагород}{(ення утн1в за
.--,чц|нн! усп!хи у навчан*;| встанов-т$осться \4|::!стсрством осв{ти { наутси'
ьц;.-то:1 та спорту 9кра|нтт.

3з : сп{хи у навчанн1 (ттрац{) д;тя унасник|в }1авча'[ьно-вихов1{ого пр(}цесу
;т3т\-том зак,|аду мол{угь встановл}оватися р1зн{ форми мор€!.льного !
\](

атер,ального заохочення.

! [в!доцтва про базову

зага_'1ьну середн{о осв|ту, атестати про повну
],]г&1ьну середн}о осв|ту та в|дпов{дн| додатки до них ре€стру'оться у книгах
. : -,,-^,.; -^-..^
-^,",,.,^,.-:5с1эг14ч1-г1Р1.\ д(,А-у
11!\,п 1 1|}.
.'_ _--п-\ | с1 бу|дс1'1|

:

!' -'нщоль за дотриманн'тм порядку видаи| вишускникам св1доцтв, атестат{в,
з':1Ф]}{\ | ср!бних медалей, похва]1ьних грамот та лист1в зд!р]снтосться
)"[;н|стерстао}'1 осв{ти 1 г;ау;<*т, 1т.1Ф}1Ф!{ та спорту 9кра!н*т' {ттт:тими

_енгра1ьними органами виконавчо] влаци, до сфери
1лправл|ння яких
]-['1_1 е;кать заюта ци, в!дд!лом осв]ти (ие
во-€вят01шинсько?
райотгно| дерхсавно|

а:цт:н!страц{|.

Ёиховний процес у заклад!
8гтховання утн|в у зак'{ад! зд{йснтосться п|д час 11роведення
урок|в, в
гтоцес{ по3аурочно| та позяттгкйьно| роботи.

-;;

: - {_{|т1 в*тховного процесу в за|011ад| визнач[|1оться на ос}{ов|
принциш!в,
:,].ь1а]ен}гх у (онститул{|] та законах 9кра|ни, |нптих нормативно-правових
д}:тах.

1 }'

заютад| забороня€ться утворенг{'т та дйльн1сть орган{зац1йних сщу!сгур
парт|й, а також рел|г!йних оргап!зац|й ! восн{зован"*
фор'у.."].

1"-'.-1{т}1чних

увн|в закладу до вступу в будь-як1 об,еднання
громадськ1, громадсько-пол!тинн!, рел|г{йн! орган|зац|?
формування' а такох{ до длялъност1 в зазначених орган|зацйх,

"1пттчтт'сове з;ш1г{ення
'

]:с1\{?-]-5{Ё,

1

в':'гн1зован{
3наст! в аг!тащ!йн!й робот{ та шол!тичних акц!ях забороня€ться.

]

-1ттсципл|на в заклтад| дотриму€ться на основ| взасмоповаги
ус|х утасник{в
нэвча*1ьно-виховного ттроцесу, дотримання правил вн5,тр!гшнього
роз{торядку
"з 0татт'гу3ак]!аду.
:

3аст.-'с:ъання метод!в ф1зи.тттого
,аборонясться.

:

]

}'часнрп<ами

та

псих|чного насильства

до

увн{в

}часники навчадьно_виховного процесу
навча-г1ьно-виховного процесу в зак]тад{ е
утн|, педагог{чн|

'тгац|вники- пс'1хологи, б1бл|отекар{, !нтп1 спец{ал1сти зак]|аду, кео|вники,
1зтъктт або особи, як| ?х зам1нтототь.

[татус, права та обов'язки учасник1в цавчацьно_вихов}{ого цроцесу, тх
:гава та обов'язки визнача}оться 3аконами }кра|ни ..|{ро осв|ту,,, ,'шр'
-"].:а_1ьну середн|о 0св!ту''' 1нтпиьли актами законодавства'
цим €татутом,
']'*1

: ! ав ] [1 а\{
: -<

'

:

и внут'р|тшнього розпорядку 3ак,1аду.

\'чень - особа, яка навча€ться

|

виховуеться в заклад1.

\_чн| закладу м;|}оть гараитоване дер)каво}о право на.

:осцпн1сть

!

безоплатн|сть шовно| заг'ш1ьно| середньо? осв{ти
у

:. г ;{авному та комуна.|1ьноь{у заклад!;

виб|р певного заюцаду, форми навчання, профйьного

;-:ь:,.1ьтатив{в, спецкурс|в, позаклласних занять;

напряп{у'

безпечц1 ! нетпк|длттв| умови навчання та прац|;

:

}т_ористуванн'{ навч:ш!ьно-виробничо}о, нау(0во1о, матер1ально:Ё\л1чноЁо, к}цьтурно-спортивно[о, корекцтйно-в|дновно}о та л1кувально:

з]0ровчо}о базо}о зак]1аду;

\часть
(

"1

н

в

р1зних видах навнально1' науково-практиннот д|яльност1,

ференцйх, ол1мп1адах, виставках, к0нкурсах тощо;

отиь{ання додаткових, у тому числ! тш1атних, навча]!ьних послуг;

перегляд результат|в оц|нтовання навча_'тьних досягнень з ус|х

.
.
с

о

'тге::тет]в 1нвар|антно| та вар|ативно{ частини'

!часть в робот! орган|в громадського самоврядування закладу;
Ё{асть в робот1 лобров|льних самод1я.зтьних об'сднань, тв0рч}{х отудтй,
ьтт'б{в, гуртк|в, груп за |нтересами тощо;
|{овагу ллодсько1 г!дност|, в|льне вира)кенн'1 погл'1д!в, переконань'

]ахист в|д будь-яких фор* експлуатац!|, псих|чного ! ф1зитного
г{ас11-1ьства, в|д д!й педагог|чних та |нтпих прац?вник!в, як1 поруш|у1оть ]х
шрава, прини}ку[оть честь

1

г1дн1сть.

б=. }-чн{ зак]1аду зобов'язан!:

о

о
.
о

о

.
о

$волод{вати знаннями, вм{нн'{ми, практи}{ними нави[тками в обсяз| не
\{ен{поп{у, н|я< визначено !ерэтсавним стандартом зага;|ьно? середнъо? осв!ти;
|||двищувати св1й заг'ш1ьний культурний р|вень,

брати участь у потпуков{й та науков|й д{яльност|, передбанен{й
навчаг{ьними програмами та навч;ш1ьним гъпаном зак]1аду, цим €татугом,
|отримуватися

вимог законодавства, мор2ш!ьних' етичних норм,

повая{ати честь | г1дн1сть |нтпих унн1в та прац!вник!в;

Биконувати вимоги педагог1нних
в|дпов|дно до статугу та |{равил д]тя унн1в;

та

1нштих прап|вник|в 3ак]1аду

брати )Р{асть у р1зних видах тРудово| д1яльност|;

{байливо отавитися до дерх{авного, громадського | особистого майна

ттайна |нтлих унасник|в навч:ш1ьно-виховного процесу;

о

!отримуватися вимог €татуту;

о

!ощимуват!4ся |{равил дл'1 у{н1в, як| затвердх{}.}оться Радото закладу;

о

{ощ1{муватися правил особисто| г|г{сни.
68. 9чн1 заючаду залучатоться 3а |х згодото та згодо1о батьк|в або ос|б, як! |х
зам|нтототь' до самообощтовуванн'{, р1зних вид1в суспйьно корисно! праш1

_]пов1дно до статуту | {травил внущ|лпнього роз{1орядку з }рахуванг1 т}{ в!ку,
; :3т]. ф{зинних мо}к.]тивостей.
.

_ 3а невикона}{Ё{'{ у11асниками }{авча,чьно-виховного процесу ово|х
' !:в'язк1в, пору|пення €татуту, |{равил внущ|1шнього розпорядку на них
-

'\[ _ /Ё\-\ |

-

'

-

1

ь

г{а1\.]1адатр1ся

стягне}{ня в1д{1ов1дно до заксну.

|1едагог|чним прац|вником повинна бути особа з високими мора'{ьними
1|;|_'стями, яка ма€] в|;::гов1д.ну :ге:1ат'с_>г!чну с-:св!':'у, шате;кний р1вень
.:сэфес|йно| п|дготовки, забезпечу€ результативн1сть та як|сть свос| роботи,
:;знчний та псих{чний стан здоров'я яко| дас змогу виконувати профес!йн1
-'.1св'я3ки в навча.г1ьних 3а}${адах систе&{!{ заг'ш1ьно| середньо| осв|ти.
.1о педагог1чно| д{яльност| у закладах не допуска}оться особи, яким вона
,эборонена за медич}'и}1и п0казан[бтми' за вирокоь,1 суду. {!ерел1к медичних
протипоказань щодо провад)кення педагог|нно| д{яльност| встанов.т11о€ться
: -]'г\\_|

п\-':!а()ъ

! о\-'!у1

.

-]'

[{ризнаиення на посаду, зв1льнення з посади педагог|нних та |нштих
праш|вник1в закладу, !ц;ш| 'щулс->в{ в{л-носини регулк)к)ться законодавствоп,1
1ро прац1о, 3аконом 9кра|ни ''|1ро заг'ш1ьну середн}о осв|ту'' та |нтшими
!аконодавчими

актами.

-_1.Фбсяг педагог|тного наванта}1{ення вчител|в визнача€ться

3аконодавства кер|вникошя закпаду | затверд}ку€ться

(

;т

с во

[ вятоц1инс

в|дповйно до
в|ддйом осв|ти

ьтсо? р ат?о тттто{ дер ;кавт+с{ адь,*{н{стр ац{{.

ц]бсяг педагог|чного наванта)кення може бути мен{це тарифно| ставки
посадового ок]1аду) лиште за письмово!о згодо}о подагог{.тного прац|вника.

11ерерозподй педагог!нного навантах{ення протягом навча-|{ьного року
-]о1т\,'скасться ли1пе в раз1 зм|ни к|лькост| годин д]тя вивчення окремих
пре.]ьает|в, 1цо передбатасться робоним навча-т1ьним г{ланс}}{, або за
п}{сьмово1о згодо}о педагог1нного прац|вника з дощиманням вимог
3аконодавства про пра1цо.

_1 (ер!вник
зак]1аду признача€ клас!{их кер1вник{в, зав|ду1очих навчальн1{1\{и
каб|нетами, штайстернями' навчально-досл1дними д|лянками, права та
обов'язки яких в1{знача}0ться нормат'{вно:правовиь{}1 а|{тами }'{{н{стерства
осв|ттт | науки, молод1 та спорту 9кра|ни, правилами внущ|тпнього

розпорядку для прац!вник{в закгтаду та €татутом закпаду'.
_5.
11е допуска€ться в!двол|кання педагог!тних прац!вник|в в1д виконання
профес|йних обов'язк|в кр1м випадк|в, передбачених законодавством.
3атутення педагог|чних прац|вник|в до утаст| у видах роб|т, !{е передбачен*тх
роботим навча'1ьним |тланом? навч€}пьними прощамами та 1нтшими
.]ок}ъ{еЁ!та14и, що регдаь.{е1!ту}о'гь д{яльтт1сть 11авч&пь}!огс зак.}1аду,
з-:!йснтоеться ли1пе за ]х згодо}о.

:

[1е:агог{чн| прац|вники зак'{аду п{дллягалоть атестац{| в|дпов!дно до
_ : р-{-]к\ . встановленого &1{н|стерством осв|ти ! науки, молод| та спорту
_" !,

г _]!г1!1.

3.а рез\'-1ьтатами атестац1? педагог1чних прац1вник|в визначаеться |х
,::псв!:н|сть зай_мап1й посад1, г1рисвок)еться квал{ф|кац{йна категор|я
спец|а-т1ст, спец|ал|ст друго|' пертпо|, вищо] категор||)
мо}ке бути

:!!{сво€но педагог|чне зван1#т "стартший у9итель", "уэитель 'а
(вихователь)
'.:;|.-_]}1€1"-

_

"пеА!1гог - 0рган|затор - методист" та !нгш:.

11е:агог{чн{ прац{вники 3ак]1аду ь{а}оть право

:

са::ост1йно обирати форми' методи' способи навча'{ьно? роботи, не
г;кт-ъ-тттв! .],тя здоров'я утн|в;
брати у{асть у робот| методичних об'еднань' нарад, збор1в закпаду та
1г{[ш}{\ орган1в самоврядування зак]1аду' в зах0дах, пов'язаних з орган{зац{сго
3_вч&1ьно- виковно{ роботи;
:-]

обирати форми та зд!йснтовати п|двищення свое|
н3вчат}{ся у ви1цих навчацьних заючадах ! закдадах систеь{и
п]*]в}11цення квал|ф1кац1|

педагог{нних прац|вник1в

квал|ф|каш||;

п{дготовк!{ та

;

проходити атестац!кс д;гя здоб},.ггя в{дпов!дно| кват!ф!кац|йно! категор|[
та ощип{увыти || в раз{ усп|тпного проходх(ення атестац||;
шроводити
в
установленому
е кс перимент'ш!ьну, по1шукову роботу;

порядку

наук0во_досд1дну,

вносити кер!внигттву зак]1аду 1 органам ушравл|нн-я осв{то}о пропозиц|]
шо_]о пол|пгшення навч,}г|ьно- виховно| р о боти ;
на-

сот1!альне ! матер1альне забезпечет{ня в!дпов!дно до зак0нодавства;

об'сднувытися у профес|йн| спйки та б}"г" }ш1енами {нтпих об'еднань

що}{ ад'{н, д1яльн1сть якр1х не заборонена законодавством

;

поруп]увати п|1тання захисту прав, профес|йно| та лтодсько| чест|

|

г1]ност1.
_8.
[{едагог1чн! прац|вники 3а{01аду зобов'язан1.

забезпечувати начехсний р|вень в1{к.т|аданн'т навч€ш|ьних дисципл|н
в{,:пов{дно до навча-г1ьних г{рограп'{ з дощиманн'гм вимог {ерн<авного
стандарту заг:ш|ьно[ середньо| осв{ти;
контол}овати р!вень навчачьних досягнень рлн!в;

нести в{дпов{да.тьн{сть за в|дпов!дн1сть оц!нтовання навч€}льних
_]осягнень утн!в щитер!ям оц|нтовання, затверд)кеним мон, доводити

результати навч;ш1ьних досягнень утн|в до в1доьла д|тей' батьк|в' ос|б' що |х
з ам|нтототь, кер |внттка навт{а_'1ь ного за}счаду ;
1?

спри'{ти розвитку 1нтерес1в, нахил|в

-..
збере>кеннто

|х здоров'я;

в|{ховувати повагу
з

ага.|1ьно"т1}одсько: морал{

до

та зд{бностей

д1тей,

дерх{авно| символ|ки,

а

тако)к

принцип|в

;

виконувати статуг :]ак]'а]1у, шравила внущ|тннього ро3порядку' умови
рудового договору (конща}сту);
брати г{асть у робот| педаг"ог!вно| ради;

виховувати в унн|в :панобливе ставлення до батьк|в, хс{нок, стар1ших за
в]ком ос|б; повагу до народних традиц{й та 3вича?в, духовних | ,,у'','ут'
"*
надбань народу;

готувати у+н|в до самост|йного х(иття з дотриь,1анням принцип1в
взаеморозум1ння, 3,_1агоди м|хс ус|ма народами, етн1нними? нац|ональними'
р

ел|

г|т?ними щу{1аь{и;

дощиь{уват!4ся педагог|нно| етики, мора-гт1, повах(ати особисту г1дн|сть
ъчн!в та тх батьк!в;

пост!йно п1двигш1ъати св|й профес{йни*? р1вень,

ттайстерн|сть, р1вень загально? | пол!тично| культури,

педагог!нну

виконуват1'{ нака:]и ! розпорядження кер!вника навчального заклащ.,
орган!в управл|ння осв|тото;
вест!4 в|дпов|дну документац|то.

-9. Бедагог{чн| прац|вники, як1 системати!1но пору{шують
[татут'

прави.]1а

внътр1тпнього ро3порядк} для прап{вник|в закцад}, }{€ викон).готь посадових

обов'язк|в, умови трудового договору (конщакту) або за результатами
атестац|| не в|дпов|датоть займан{й посад|, зв|льнятоться з роботи зг{дно |з
]аконодавством.

80. |{рава

|

обов'язки |нтших прац|вник{в та допом1ясного
та
регул}о}оться щудовиь{ законодавством) [татром
вньтр|тшнього розпорядку дл'{ прац|вник|в затотаду'

персона]1у
правилап{и

31. Батьки
1ьк}1 улн|в
1а особи,
{](,0{.)и, як! 1х 3ам1н}0}оть'
зам1н}о}оть' &{а}0ть
&{а}оть право:
учг11б та

обирати навчЁш!ьний заклгад та форми навчання

{

виховання д{тей;

створ{овати батьк{вськ| громадськ| орган|зац|| та брати участь в !х
:{яльност|, обирати | буи обраними до батьк1вських ком1тет|в та орган1в
то;\1адського самовряд}ъання ;
звертатися до орган|в управл1ння осв|тото, кер|вника за1сг1аду { орган{в
томадського са&{овряд}ъання з {1ита.т!ь навча1{ня, вихова1{*;я д!тей;
приймати р|тшення про участь дитини в науков1й, спортивн1й, щудов|й,
:-:огшуков|й та {нновац|йн1й д|яльност1 закладу;
1А

брат\1 участь у заходах' с{1рямованих на пол|ш|шенн'{ орган{зац{т
навча1ьно-виховного процесу та зм|цнення матер|ально-техн|чно| бази

.

)дп_|а_-|\

о

-

Ё3 захист

законних 1нтерес|в д1тей

в

органах щомадського

са11сврядуван}'ч за&цаду та у в{двсв!дт*их дерх{ав!{их, суд0вр{х органах.

82. Батьки та особи' як| тх зам1нтототь, € в|дпов|датьшими за здоб3ггтя д|тьми
повно| загально? середньо] осв!ти, !х виховання { зобов'язан!:

о

€твор}овати умови д"ггя здобугтя дитино}о повно| загальнот середньо|
осв{ти за буАь-якото форьло}о навчання;

.

о
э
о

о

3абезпетувати дотимання д{тьшци вимог
|{овах{ати честь

1

€татру закладу'

г{дн|сть дитини та прац|вник!в зак)1аду;

|[ост|йно дбати про ф|зтлчне здоров'я, псих|чний стан д!тей, створ}овати
нале>кн! }лмови д'|я розвитку !'х природних зд|бностей;

Биховувати працел1обн|сть, поч}'ггя доброти' мръцосердя, |шанобливе
ставлення до Б|тчизни' с|м'1, дерх(авно| та р1дно| мов; повагу до нац|он€ш1ьнот
{стор|{, кудьтури, ц!нностей 1нгших народ1в;
Биховувати у д1тей повагу до закон{в, прав, основних свобод д}одини.
права та обов'язки батьк|в або ос|б, як] |х зам{нтототь, мох{уть бути
обумовлон! статутом закладу та в!дпов|дними договорами.

83'

1нтш1

9

раз! невиконанн'{ батьками та 0собами, як! ]х за*т{нто:оть, обов'язк1в,
передба.тених законодавством, закл{ад мох{е пору1шувати в установленоп,{у
порядку к.'1опотання про в|дпов1дальн|сть таких ос1б, у тому числ|
Ёозбавлення тх батьк{вських

{1рав.

9правл!ння закладо|}1

84. {ер1вництво 3ак.}1адом зд|йспкэс його директ'ор' (ер!вникс}м 3акладу }!{оже
бу'и громадянин 9кра|ни, який ма€ вит:{} педагог|ину осв{ту на р|вн|
спец|а-гт|ста або маг|сща, стах( педагог1чно| роботи не мен!п як три роки,
усп|тпно пройтшов атестац1то кер|вних кадр1в навча.'{ь!{их за!с'!ад1в у порядку,
встановленому }!11н|стерством осв|ти ! науки, молод| та спорту 9кра|ни.

85. (ер|вник 3ак'1аду ! його заступники г1ризнача}оться }{а посаду

звйьнлоться

з

посади в1ддйом осв|ти 1{иево-€вятотпинськот

^|а

районно|

дер)кавноа адпт{н{сщац{|.
86. 1{ер|вник 3ак.]!аду:

о
о

3д|йснтое кер|вницт'во педагог|тним колективо&{'

забезпенус
раш|ональний лоб|р | розстановку кадр1в, створ}о€ необх!дн1 уштови для
п1дврттцення фа,-<ового 1 квал{ф{кац|йного р|вття прац|внжс|в'
3рган|зовус навч:}пьно-виховний процес;
1{

навч:1]1ьних {1лан1в 1 програм,

забезпечуе контроль за виконанням
як1стто знань' ум|нь та навит{ок улн!в;

за

дотриманн'[ вимог {ерясавного с-гандарту зага-гльно{
середньо] осв|ти' за яЁсть | ефекгивн|сть роботи педагог1чного колективу;
створт0с необх|дн! умови для 1^таст! утн1в у позакцасн!й та
в|дпов!дас

позатпкйьн1й робот|, проведення виховно| роботи;

забезпен1,6 дощи}у1ання вимог щодо охорони дитинства, сан1тарног|г1сн|чних та протипо}кет{них норм, вимог техн1ки безпеки;
закт1аду та його
розпоряд}касться в установлено1иу порядку майном
ко11]тами;

п|дщимуе !н|ц!ативи ш]одс вдоскон;|шення системи навчання

т&

виховання, заохочення творчих поштук1в, досл|дно-експеримент;1'{ьно| роботи
пелагог!в;
защ.с|енн}о д|яч|в на)[ки, культури) .тлен1в творчих сп1лок,
€прия€
праш!вник{в п|дприсмств, установ. о1эган|затц]й до навч;|'{ьно-виховного
процесу, кер|вництва утн|вськими об' сдтанн'{ми за 1нтересапли;

.

забезпеч-ус реал!зац|то права 1'тн1в
ф|з*ттного або псих1чного нас}ш1ьства;
до запоб|гання

на захист в|д будь_яких

вх{иванн}о

форшт

у1{нями а-'!когол{о, наркотик|в;

э

Б}1{ива€ заход|в

.
о

1{онтрол}ос орган1зац{то харчування | штедичного обсл1товування утн|в;
Бу1да€

| контрол}о€
у ме}ках свост ко]\{петенц1{ накази та розшорядх{енття

|х виконання,

щороку зв|тус про сво}о роботу на заг:ш1ьних зборах (конференц|ях)

колсктиву.

87. (ер{вник зак.]|аду

€

голово}о педагог1чно| рад\4
колег|ального орган:] управл|вн'{ закладом'

-

пост1йно д|точого

88. 3ас|да1111я педагог1чно; ради проводяться у м|ру пощеби,
чотири рази на р]к.
89. |{едагог|чна рада розгляда€
удоскона-'{енн'{
процесу;

не мен1ш як

питання:

| методичного забезпечення навч&тьно-виховного

.

т1лан}ъання та рея{иму роботи зак-]1аду;

!

вар|ативно? ск;тадово{ робоного навч:ш1ьного плану'

.

€ш{е

переведен[б{ 1.тн|в (вихованц|в) до наступн0го класу | |х випуску,
видач1 документ|в йро в|дпов1дний р!вень осв|ти, нагородт{ен}б1 за усп|хи у
нав*анн{;

п1двр{|цення кв&т{ф!кац1| педагог1чнр1х лрац{вник|в,
ро3витку ?х творно|

1н|ц|ативи' впрова.]я{ення у навч:ш1ьно-виховний процес досягнень науки
передового пс.]агог1чт;огс досв!ду;

|

утаст| в |нновац!йн|й та експериментальн1й д|яльност|

3ак.'1аду'
сп|вкрз'ш1 з вт;гц;тьт'{ !{авча]тБ{{Ё}ч{Ё зак.]тада|"{и та {{ау(0в{{},{р'1
установаш{и;

мор;ш1ьного та матер!ального заох0чення утн{в (вихованц|в) та

праш|внттк!в затспа.];,

.

мора'{ьного 3аохоченн'1 батьк!в та ос|б, що |х зам|нтоготь, та

гроь{адськ!{х д1яч|в, як] бер-ъть \л1тасть
процесу,

в

орган!заг1!1 навчацьно-виховного

цритягненнч до дисцит:т{нарно| в|дпов!да]1ьност{ увн1в (вихован;д|в,]'
шрац|вник|в закладу за невиконання ними сво]х обов'язк1в;
педагог{чна ра-ца розгл.{дас також !нт:т| питання. пов'язан! з дйльн!'стто
закладу.

90. Фрганом

гро1'у1адськс}го самоврядування закладу
колектив}' тцо сютика€ться не ь{ен1п як один раз на р|к.

с конференш|я його

1{онференц!я зас'ц)-гхову€ зв|т д!{ректора г{ро зд{т?снення кер|вништва
закладом' розглядас питання навч:!чьно-виховно|, методично|, еконоьц|чно]

1

ф1нансово-господарсь ко| д1яльност! з аюцад.у.

91.

у

заклтад| за р!:пенттяьл конференш{1 створ1оеться | д{с Рада 3а|счаду,
д!яльн1сть яко| регул}о€ться |{олох{ен}#!м, що затвердх{усться конференц{ето'

3а р{лленням конференц{{ в

3а1с1ад| такохс м0)куть створ1оватись

, органи
самоврядувант|я,
батьк1вськит]
ком1тет, метод[г1н1 об'сднанття,
улн1вського
коья|о{{, аооц1ац|{, поло}!(е{{ня) !1ро як| розроблятсться ;та п{дстав| попо>хсень,
рекомендованих }т1|н{стерством осв|ти 1 на1лки, молод! та спорту 9кра|ни та
затвердх(утоться Радото 1школи.

!о

складу ради закладу обираготься представники педагог1тного колективу'
унн|в 1пколи 1{-11{ ступеня, батьк!в | громалськост|.
1\4атер|адь|!о-техн!чна база та фЁнансово-господарська д!ядьн|сть
92. 1\{атер|ально-техн|чна база зак]1аду вк.,11оча€ бул{вл1, споруди, 3емл}о'
ком5'т+{кац|!, обпад*таттття, щаттспорттт| зассбтт, сп3,эхсбове 1{{итпо) {нцд1
матер|а_гтьн1 ц1нност!, варт{сть яких в{добракено
у бшланс|.
93. &1айно, :закр!п|лене за зак.]!адом, |{ачех{и']'ь закладу на правах 1}перативного
управл1ння та не ь{оже бути вилг{еним у нього, якщо {ншле не передбачено
законодавство\|.

-:

у!

закладу зд!йснюсться в!,тд1лом
районно? дерх{авно| адпц|н1сщац||

ф,шш;&ш+;,;;3а.нн'т
(шг.'гплшщтш]*[т;{|,],{
з;а;]

с:

1.[{]'{'

:

в!дповт:н,]

до

;ш]]шс:за

дйльн|сть зак.'|аду проводиться в|_]пс.вг:но до
ко]ексу 9кра!'ни, 3акон|в 9кра{н!т "11ро осв|ту'', ''[1р,]' ,]:&1ьну

Ф'ш+йш]',,*с,]во-господарська

Б,ф:;ш1с"*'+,:':[)

Ёетцд*][$: ]св1т\'''

;-

осв1т{] ;т*;сво-

,'яере;тазт*т

та 1нтших нормативно-правових акт{в.

ф|нанс!ъання за}отаду

е.

в!длов!:ного бгодхсету у оозм1р|' перелбатеному нор}{ат}1ва'\|и
.}.:нз-тс} ванн'{ 3ага1ьно| середньо| осв|трт д]тя забезпеченн'{ навч.]-1;ного
1{[п,_:ц3*'' в обсяз|, в1{значеноьлу ,{ер)кавним стандартом заг!ш{ьно1 сег,е_]ньо|
[]т.-т[_{]1Ё

1'"!б1}}1_

ко|шти, ощгтплан! 3а надант{'1 {тлатних пос]л/г;

доходи в]д

реа-ттзац1| прол1.кш!| навча-]1ьно_виробничих }1а|"1с те! -нь.
навч€;'1ьно-досл{днттх д{лянок, п1дсобних господарств, в1д передан| 6 ц-,р€$!!
приьт|щень, спор\'::. обладнання;

благод|йн| внески }оридичних
батьк!в;

та ф|зинних оо|б, благод!йн1

внесктт

|нтп| джере--1а, не заборонен] законодавство\{.

9}. !1орядок д]':оводства | бухгалтерського обл|ку в закпад|

в*тзначасться
законодавство\{, нормативно-правовими актами 1\:1{н!стерства осв!ттт 1 нахътт.
молод| та спорц, 9кра!ни та {нтших центр'ш1ьних орган!в виконавчо| в.1а.1}{'
до сфери управл|ння яких н€ш1е)кать зак"т1ади. 3а р|:пенням в|дд]-тт осв1ттт
1{исво-€вятогшинсько? районно| дерх(авно| адм|н!сщац1| бухгатгерськ11}"{
обл1к мо}(е зд1йснклват!4ся самост!йно або через ценщал|зовану бутсга-ттер:го.

98. 3аклтад ма€ пр'шо зг!дно 1з законодавством придбавати та орен.т\вати
нео бх|дне обладн а17ня та |нтп1 ьтатер1аль н| ресурс1-{, корис туватис я

п о

с.1\т а}1!4

ш1дприсмств, установ, орган|зац{й та ф|зитних ос{б, ф|нансувати за рах}'нок
власник коштт1в заходи, 1цо с1тр}'ч}оть пол{цтден1до соц{альтто*шсб3,тов 1{х \}!ов
прац|вник1в зашлалу.
99. 3в|ттт{сть про д{яльн{сть закладу ведеться в!дпов1дно до законодавства.
Р11;кнародне сп1вроб!тництво

100. 3аклтад 3а наявност| наче>кно| матер1ально-техн|чно| та соц{альнокультурно| баз*т, в|дпов1дного ф|нансуванн'{ ма€ право проводити
ъя{экнародний унгт|всьт<ттй та педагог|чнттй о6тъц{н у ра]т{ках осв{тн{х прощан1)
проект|в, встановлговати в|дпов!дно до законодавства пряпт| зв'язки з
м|хснародни1\{и орган1зац|ями та осв|тн|ми асоц|ац|ями.

э-.-"
]д-*]:-

.'-. |!-:38ц') в1дпов1дно до законодавства укладати договори про
€]1- |[:-'; -ц}{|]тво з
навчш1ьними закладами, на)/ковими установами.
п 1 : |. "' \{ ;'тБ'а}[ !!_ орган!зац{ями, громадськими об' сднаннями 1нт:тих кра1'н.
ф

1

у

"""_чзсть 3ак.,1аду
м1:кнародних програмах' проектах, уин{вському та
п е.] з : . : ] ч н о 11\' обьт{н| зд{йснтосться в!дпс:в!дно до :закон$да**'гЁа'
1

-

|{онтроль за д!яльн!ст*о 3акладу
1т',] !ерясавний конщоль за д|яльн!стю закладу зд!йснтоеться з мето}о
забезпечення реал|зац|] едино| дер}кавно| шол|тики у сфер| загально|
сере-]ньо] осв{ти.

103. !ержавний конщоль за д1яльн|стто зак]]аду зд|йснтототь 1!1!н|стерство
осв!ти ! науки, модод! та спорту 9кра|нт-т, !ншт! тдентральн! органи вттконавчо!
влад!ц до сфери управл|ння яких нат1е)кать зак.т1а,ци, [ерхсавна 1нспекц{я
навчашьних закттад{в при мон. [оловне управл!ння осв|ти ! науки (и?всько|
обласно| дерх{авно| адм1н]страп!?. в!ддй осв|ти 1{исво-[вято1пинс5кот
районно{ дер)кавно| адм{н|сщац11.

104. Фсновноло формото дерх(а8ного контро.!|то за д|яльн|стто заг\,1аду

е

дерх{авна атестац|я зак.}1аду, яка проводиться не р1ллпе н}к один раз на десять
рок{в у г{орядк'у'' встан*Ё-це1{ому 1\{!н!стерствсм осв!ти | на1т<и' ьао-цод1 та

спорту 9ща|ни.

105. [{озанергова атестац|я п!-)оводиться, як виняток, ли1ше за р1ш:енттям
|ъ{|н{стерства осв|ти ! на1тси' молод| та спорту 9кра{ни за поданням органу
громадського самоврядування закладу або органу управл|ння осв|тою.

|06. Атестовано;!.|у 3акладу п!дтверл)!(у€ться
осв|ту деря{авного зразка.
;\

д

право видач! докуь{ент!в про

187. $кщо результати д|яльност| та|або уь1ови орган|зац{{ навчальновиховного т1роцесу в заклад| не в{дпов|да:оть установленим деря{авним
стандартам, за1ст1ад вва)касться неатестован11м. Ё{сдо ньсг{} приймаеться

р|тшення про шроведення повторно? атестац|| нерез один - два роки або зьт{нтт
тишу' реорган!зац|? ни л1кв1дац{] в!дпов1дно до законодавства.

у

пер1од м}лс атестац!сто {роводяться перев|рки (:нспектування) заюпаду
з питань, пов'язаних з навч;ш1ьно-виховно}о д|яльн1стло. 3м{ст, в14ди 1
пер1одитн|сть так*{х перев{рок визнача}оться з&це>к!{с в{д стану навча]1ьновиховно] роботгт, ;!г|е не част|тпе як два рази на р{к. [[ерев|рки з питань' не

108.

пов'я3ан'{х з навч,ш|ьно-виховно}о роботото закладу, проводяться його
власникоьл в|дпов|дно до законодавства.

Реорган!зац!я або ;т!кв!дац!я 3акдаду
109. Р|лленн'{ пр0 реорган1зац|то або л|кв{дац|ло 3а!с,таду приймас власник.

вещгап!зашй

зак]1аду
пол!лц' вндйет*ля.

вфбуваеться !|1]шп(ом

з.}|иття' цри€,щ{анн'{'

л|ш1даць цроводц{ться л{кв{дац{йного ком{с!ето' приз}{ачено1о власнико8,
вят[&1[с2х л!квйац]! за р1тпенням господарського суду - л|кв|дац1йното

8

}

кош!с{оо' цризначено|о ц|1м орг,1ном.

3 насу призначет-:штя л1квйац{йно| ком1с1? до не| ттереходять г{овновакенн'1
1цодо управл1ння н.вч:}пьним зак]1адом.

110. ]|1квйац1йна ком1сй оц|нтос н;ш1вне майно зак]1адш/, вияв.тш1е його
леб|тор|в ! крелтггор1в 1 розрахову€ться з ними' ск.]1адас л{кв{дац|й{ий ба-гланс

|

цредст:1втгяс його власнику.

у

випа.щу реорган1зац1| права та зобов'яза}п{я закпаду переходять до
правонастугпликБ вйпов{дно до т{инного законодавства або визначених
11 1.

за|0!а/пв.

реорга:т1заш|? та йлсвйац{| закг{аду шедагог1чним та {тшллим
прац1внт.псам, лс| звйьнялоться, п1р:шгту€ться додерх(ання |х прав та 1тггерес1в
в1дпов{дно до законодавства 9краткт.
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