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L зАглrIьЕIполоlкшпЕя

1,1, Поша "ч" а-*у освiтя: Аплрiiвсыоfi лiцей JФ 2 .Щовеrькоi селrцшrоi рsдиЬюшською рf,оrцr XapKiBcbKoi областi
1.2. Скорочена Назва закладу оСвiтя: ДпврiiвсЫоlй лiцей Jr& 2
1,3, ЪсновlпшОц зшrйry освiтп е ,Щонеrщв сеrпшцiа ида lзюrдськоrо району Харкiвсьюi
областi (шлi - Засновlппс). Уловlоваlошм opaвor. з:rcновIrпкr с вiМл освiтя .I[oHerpKoi
оелпшtшоi рдп Iзюrrськог0 району Харкiвсьюi обJвстi (далi - Вiддiл освiти)
l ,а, Юриличяа адрса закllалу cBiT',: 64220, УхрПнц Хащiвсыса обл,"ть, Iзю..сысrй рйоцсмг- Аrtдрiiвкц в)r:пци Шевqешй, буп t, юл €{РПоУ zsцiввt, Tgr 1оsйl +r-з+з
1,5, Аrцрiiвсыоrй лiuсf, JS 2 .t[oHelbKoi Gemrrщ.oi радв Iзюнсьlсого райЬну XapKiBcbKoi обласгi
щm , зак,lид освiтя) е правошýгyrп{шоrr АндliiвськоI загаrьноосвiттrьоi цrкоrш JS 2Балахлiйсьюi райоrшоi рали XapKiBcbKoi облаgгi
1_6, Аrшрiiвсьrсrй лiчей JS 2 ,I[oHerbKoi сошпrшоi рли Iзюмськоm райоrrу XapKiBcbKoi бrистi
е юн}н:Urьниrr закладом зага.lшtоi сершrюi освiти, лспi забезпечус заобуггя освiти на Taroo<
fiвнлt:
_ почаIкова ocBiTa (l4 класв) (початхова lшсола) - першй piBеrrb повноi загальвоi
серлкют освiтц шо перлбачас виюlиння )пнем впуог до реrзультатiв навtlаннц вкr]вqенrо(
дерайвним стаltдаргом лочатковоi освiти;
- базова середfi ocBiTa (5-9 шиси) (гirшазЙ) - дЕгIrЙ piBeHb повноi загапьноi середнюtосвiти, що передбачас вихOнанIt )пrвеu вr}lог ло результатiв нiлвчilння,впзхlачеяю(
д€рJп8нпк сгаядарюrr базовоi серелrшоi освiтrц
- пoBlla заt?,tьна серсIшя ocBiT"a (lG,l l(I2) шаси) (лiМ) - трсг,iй piBeHb повноi зага.rьноi
середtБоi освiтц що перлбачае внкоtияня )лrнем виког ло рез5rльтатiв rвв.вrrня (прп
шошшrвосгi з профirьlпrrr швчаrтrям)_
на хоrоrоrу piBпi вадшrrя осзiтнiх посшуг швiпriй процес оргаriзовустюя в бешеному
освiтrrюму сереловшi та здiйсrпостъсл , ура*у"аrоrr* вiювrо< осоОливос.rеа фiзп.пrоБ,пgоriчноm та i}rrелgffуапьного розвrrку дiтей, iжriх особлпrыц ocBiTBix погреб_ 

' '
1.7. Ъштад освiти мае ашдешiчну, оргаяiзаrriПrу i rодрову авюномiю вiдповiдно до чицноm
закOЕодааýтвд
1-8. Ъсшовrппс або уповноваrошй ниu орав щiйсша фншсуваllllя нilвчilJьного закJIаry,
f,ого шатерiалыrетвхкisне забФпечешIъ Еад:Е кеобхйшi ОЙ"щ iroKeHepti .rryH*rfi
обладIlання, орапiзовус буаiвшпlтво й рмопт прмiщевц ix гшподарче hлуговувшпrя,
хартуванllя yпriB).
1,9, Ъуад.освiтн с юрrдЕчцою осбоiо, нас рац4 оr в устаrювi башсу, печатlqr, шrTarrTr,iлеrrпфiкацirшй номер. MolKe мати BHKO}rаKi лёрй"rо,о мок)ю, яххцо iнше не встановлено

Ч_g::" украilшl кIIрО забетlечеlшЯ фрпсriоrгуваШя yкpar-Hcbкol мови як де1пйаноiD:
впв_rску BcTaItoBJIeHoю зразк4 вкконацr B,IacKy cHMBOJIiKy i аrрrrбупшсу, а Gаше rрапор, гiмц
оrблсrу, тrачохлогOтип тощо.
1.10- Заклад ocBiTT с непрrбутковою бющgrною органiзацiсю-
1.1l. Учнi закладl освiти забезпечуотrся r.едшrlнвн бсл)гoвува!fllяll, rцо здiйсrпостьсяi.едшlнимИ rршriвнlоомЦ якi входгlЪ до lдтат}. заклалу освiти або вйповiднlж закJидiв
]x|лPo]:t злороl'r, у порrшсу, всгаrоrлоюrцl Кбiнегоrr Мifiсгрiв Укрt-llи,
1.12. У зашrадi свiтп дiс бiблiоrвп- Бiблiомса € осередюц в жоху реалiзшоrься поцеби
та illтереси злобувачiв освiти, павчаJьн(>вю(оввi зацдашня о-"лу o"rib у cqep1. lсультурпоiта iкtфрlrаuiЁшоi освiтп молодi. Borra сrц/гус такоrr вдоскоtlалеЕню иайсrерностi
ПеЛаrогi,ппп Праuiвtllпкiц поrrулярrзшrii пеДагогiчних тrаrъ серл йтъкiв, пошмреlrпю 3praцb
tpo ргiок. IIосrгугшп бiблiотвки нохJгrъ юриgгуsап.rся:

- злобувачi освiти;
- Педаrогi.пri rщацiвIпшсr i irппi rщarriBlпrrer зак.mдr освiти;
- батъкr злобувачiв освiтп або особц жi ix заlriшоtоь.
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Бблiотечrпй фнл загаrьною юр.iсгjмш{я скJIадакуtь: пiдручrrикц iнфорrаrriйкi i
перiошrчвi вrrдаtfнr, худшч лiтераl,ура (обов'ятсова i лопагкоЙi, довiдювi Ы популrршi
в!цаrrrп, преса, аулiовiзуалькi матерiлш тOlцо.
Бiблiоrgса моrе отрrr).клlи хатерiалъшу i фiнаlсову допоuоry вiд бrrькiвсьюго
аашовряд/вашfl закIха+ry освiтц бrвгодiftrу допопогу, лбровi.lькi внески у впгл4дi юrпгiц
rатерiальшш цiшlооей, ве rrатерiаrьлrrш асrивiц одероr"r* Bia пiлпрrrснсrв, уýгдrоц
органiзацiйц фiзиrпflо( фiб та itшDх /D-eIEJL
1-13- ъхлад освiти 1r сВоiй дiялыrоФi к€русгься KoHcгrTyricro YKpairпr, За<онапrr уrраiнl
<Про ocBiTy>, <Про повну загальну середню ocBiT1o, Конвеrщiй <Про rрава дrrпшиD,
lвlпвraи норiaатявшо - правовхми aKTarlrr Yxpal-1rB Поgгавоваlоl BepxoBBoi Рали Уrраl-ни,
актшдr Прстrдекта Ущаiнц вiдповiдно ло Констrгцпцii та закоlriв Уйirщ
Кабiнету MiHicгpiB УкраlЪи, пахлrаuп Mi'icTepcrBa освiти i науо Украiшr, i-Hlm{x
цеtпральtшо( органiв вrrкоrавчоi вrrадц рiшеrшяrшr органiв riсцевогo Gаrrоврядуваннц цим
Сrsг}том.
1,14- Змiшr до cтаryry роарбляrотъсЯ KepiBHrKoM закJвду освiти та заlвсрlpк)лоться
рiшеrпrяr Ъсшовrпrrса

IL мЕтл l злвдлпц,я злшIллу освIтп
2,1. МеrоЮ закJIад/ ocBiTrr С забgзпечеrпrЛ реалlзаrriТ праsа грошадян Ущаirшr на здoбlrгтя
доlш<irrыrоi та повпоi загаьноi ссредъоi освiти вiдпойдноп} рrвня , уrо""ц спрrятливIц
л.пя фiзк,пrою та ддовною розвктrry, саховпхованIlл i соцiлliзацii дшпrнц п фрпуваrпrя як
цiлiсноi особисrостi й вiдповiдапьноm гроrидш,Olа YKpr-rпr.
2-2-ГоловникИ запцдчrrrми закlвлу ocBiTH с:

- спрrrяrsrя осбисгiсноriу рзвIrтку злобувача/злбува.поl освiти, рзыrлсу йогйi
злiбкосrсй i обдаryваrrь;

- здiйсrпос соцiапьно-псдаroгiч{fr п8Iро.rат, Е:всl,одiю з cirr'oo;
юмпетеrтrвостsf,, вшшачениr( Заювох YKpairпr <IIро ocBiTy> та

дерФаl riд, сl,drдаргам.
- вю(оваяня вiдповiдальноm грошадпilшrгромадяrшr УrФаilоц орiсrrюваноi +в

цilпlостi украlЪсьюi вацiовшrьвоi tryльтурi, вропсf,ськоi цrвiлiзаJrii - , о"рдrrr Haripor
дiгпt lrа корнсть irпшrм людлм,

шаrrобrпrвоm ставлення до родrп{и, rюваги до liарод ц трааичif, i
шичаiв, дерrовноi шoBH, моВ корiнrшu народiв i Hariorrarbнror MeHlltиH, нацiональнrх
чiпностей у9а,iнськог0 народу, iншlо< наролiв i rarriй;

- забезпечсrпrя рiвною доýгупrr злобувачiв/злобr/вачок до загаrrьпоi ocBiTи з
урахуваrшям ixнix фЬп.плrх та irrrcлект5rаrьlпо< моlкrпшостей;

- Фвореi{н, передarов для соцiаrшrоi адшrгщii, подаrьшоi iштегрцii в суспi.пьство
осiб з ообrшвпrпr ocBiTrrir,шr погрбаrпr;

- TBoper r, бсзпетюго, ,ру}поваrоm на довiрi, де ократи.шопо, irrKrпщrrBHom,
|хввпваJlьпоm та п(rтпвуючою до lпаlиншr освiтrrюm с€редовиц!ц спрплUrиЕOго дJIя
фщlrувапllя вiдlювiлаlьноm гроuадл llа YKpа'iHrr;

-_ рацiоrиrьrrе i фекmвне виюр{Gтання tвявнIо( фirrаrrсовrоg ocBiTrrix та прrrродtпD(
рсурiЦ оковлепшЯ rrатерiа.пьнотСхпiтrоI i наачаJьноi бази закJидУ ДIЯ кFя,l{ою
задоволешrя ocBiTHixлоrробздбувачi здобувачоц

- фушсtiокуватrя в сдшrону освiпшоrу просторi д.лл реалiзацii iндивiдуальrшо<
нахилiц потреб та irrrepciB ]n'acl odB освiпrъого процссу, пiдгоrовlсr зпобувачiвr'зпйувачок
до подальшоi освiтп i труловоi дiяrьностi.
2-3-Ъшад mвiти сrrряс illпивiлуалiзаuii здбувачiвУздобувачоlс освiти черq} додершйвIiя
tрпнчrmiв:

а) саuосriftrшо вибору чilпliсшп npiop+TeTiB, свimглядп,rх засал вiросповl'даrня,



учасгi в рлiгiйнш брялах;
б) вйьного висловлення думок та вrдlФrrюго вираження переконань, якщо к)нп не

порJлIц/ють права ilшllо<;

. .г) 
mлеранmосгiлрrйнятгя расоввхлаliона.пьнrтх та релiгiйних вiдмiнностей, пoBlllll до

релiгiйних обрядiв рЬких конфесiй;
а) рiвнопрв'я та одпlжового стtlвJlення ло злобувачiв освiти попри iюпо егнiчну i

гендерrry Йентичнiстъ.
2,4, Ъшад освiти сприяс самоiдеrrш,rфiкацii здобумчiвуздобувачок освiти, усвцомленню себ€громадянином Украiни черз встановлення обов'язкових внмог:

- шаrобливоrО ставленriЯ i виявленнЯ знакiв поваrт до деркrвних символiв Украiни -.ЩерlкавногО Прапора УкраТни, ,Щерmвкою Гсфа Украiни та .Щеркавного Гiмну Украiни,
дотриман}rя визначеного заководавсIЕом Украiни порядiýl використlм}я деркавних символiв
та забезпечення rra.пexнoT системи Тх правового за*иф;

- вiдзначенrrя державних свя1 пам'япlих дат та ювiлеiв, визначених вiдповiдними
нормitтивними документами ylФalHcbKoi дерlкави;

- орrанiзаrii навчальнж ексlсурiй та потздок учнiв до Micrb наrцональноl пам'ятi
Украiни;

- ознайомлення з ).крiнською _символiкою, традицiями та звичаями украiнфв, iнших
народlв, що прживали }ra теренл( рi.rцrого краю, Украilш, iнсгlтгугами та докумеrггами, якi
Marmb iстuпrе значення для збережешrя демократичного харкI€ру украiъськоiдерясави;- безперешкодноi дiя.пьностi у закlвдi органiв самоврядванй учнiв i батъкiв;
. - спiвпрацi з мiсцевою громадою, грмадськими оргавiзачйми, налагод)rcння

мDкнародних куJьтурних зв'язкiв.
2.5. Вйповiдно до сгаттi 2l Ъкону Украiни <Пр забезпечення функчiонування yKpalHcbKo[
мови яК дерлсавноi>, ст.5 п.1 Закону УкраiНи (ПР повЕу загальну Фредню ocBiT1o, ст,7Ъкону Укрiпи <<fIро ocBiry> - мовою oc"irt roro процесу у зак.llадi Й"i* . л"ро""а моЕа *
уryФiнська,
2,6, освiтrя програма закла,дУ освiти MorKe пербачати викJIадlння одною t|и декiлькох
навчаJ|ьнfiх прлметiв (iнтегроваrих kypiB) порял iз дерлсавною мовою аrrглiйською .ш
iншою фiшiйною мовою еврпейсu*ою Союзу.
особам з пор).шенням слуху забезпечуеться право ва навчанЕя щра,rъською r<естовою мовою
та tа вивчення укрТнськоТ жестовоТ мовн.
2_7- Ъшад ocBiTH самостiйно приймас рiшення i здiйсшос дiяльнiсть в меr."х сво€l
компеrенцii передбаченоi законодавством Украiни та власним Статуюм.2.8. Ъклад освiти несе 

. 
вiдповiда:ьвiсть перд Jвilсниками освiтнюго процесу,

терlrюрiальною грмадою i дерrввою за:
- безпечнi умови ocBiTrboT дiяльностi i норми Санiтарного регла}rенry;- логримання .Щерrкrвних станддрiв освiти;
- дотримalння договiрних зобов'язаrrь з iншими суб'асгами ocBiTHboi вирбничоi

HayKoBoi дiялькостi, у тOму чисrri зобов'язань за мiх<rвролнrп^.rr, у.одч..п;'- д(угримання фiнаrсовоТ дисциIrлiни;
- прозорiсть, iнфрмацiйну вiдкрrтiсть своеi дiяльностi.

2.9. двтономiя закrrаду освiти визначаеrъся його првом:

- плац/вати влrсну лiяльнiсть та фрмумти стртегiю розвrrгку;- фрмувати освiтrrю прогрму або oIge'i програми початковоi, базовоi та профi.шноi
освiти;

- на ocHoBi ocBiT'ix програм розроб.пrм rвв.ильний IIJIац в mку числi в
уgгановленому порядку розрблгпл i впрова.ркувати експеримеrrта.льнi та
i ндивiдуальнi навчальнi плаrи;



1

- BпrHatIaTП lфрrщ метоЛя i засобП оргаIпзаIдr-.- освiттшого процесу, обирти
пiдDлIffrc{ та tавчальн(>шетодпчtlе забезпе.rcнrr{,

- спiлыrо iз заlопдаrrи вrпцоi остiтп, вауково-дослiдпrмп iнспгцп-аrп пr rrе}rrраrrи
проводrrИ вауlсово-лослiлну, €rcпер{r.еЕтаJlь}rу, пошуюву рбOгу, що ве супсречгтъ
законолавсrцr Украi.и тд мiхародниrr доюк)раrq

- забезпечуваrя фувlсцоrуваlпlя впlпрiшlъоi спсrеrоr лсосгi швiти;
- бРСrи у.цз1" в устаповленому порядlу в монiторпгу шосгi освiти;

та пропаrуваrи серл pacrшiB освiтrшого процесу ц)локт€рсьцу
дiяlьнiсrь;

- забешечуваrи лобiр i розстаlовlсу lолрiв;
- виюристOауватп рiзкi rфрш мораJьноп) gтпшуJIюваннп та матерiальною

заOхочеЕЕЯ до педагогiшШш< трацiвrпrкiВ, здобувачiВ освiтц irшпо< учасюrкiв
освiпrюго процесу у порядqr Еиз[rаченому чиннпх эrюнодавством;

- йришувsм юrrrгrr i млrврiаtьпi rшпrостi вiд оргапiв мiсцевого Gамовилi,ваннц
юрtличrшоt i фiзп.пffD( осiб;

- на праааr( оперftтивяою упрвrтiшrя рsпорджrися рjдомим i нерухохям rайном
згiдно з заюнодавсгвом Ущаr-юl та rцtи Стаrуюк;

- заJrишати у сDосму розгlорялхнrнi i вlшюрсговуватя власнi надходхенrrя у порfдlry,
вIt3Ilачекошу зrчжоr{апсrпош Уryаftпq

- розвriватх в.пасrrу матерiаrьно-тооriчщr та colria.lbHy базу: мерспсу спорr.ивнФ.
оздоровчrоr, лilсувшшrо-прфiлаrrичпrх i к5lльцрlrrп пiпросаiлiв;

- юprrстуваmсь пiльгаr,шъ пердбачеrrrrшr дерrmsoю,
- вспавовJtювати вltаоцl сиrшолilсу та апрrбуrв, форrу для учlliв;
- }rадав8rи rЕсrшшм освiтrъою проtюсу доrtатювi ocBiTrri посrtупr;
- спiвrФаrцоватн з нацiоrв.шlпrrшц культурfirrкп тOвариgтваlоъ ocBiTriMb

ГРОrrаДСысrхи, блаmдiЙrпrrпr i гуllанiтарrпrп ораriзшriяrдr та стliльнотаrrи
rвцiorвrbrпoc неrдпиrr i рлirifuшlшr грошддддr;

- браrи учllсгь у робогi uirсrаролшоr оравiзщiй, асоцiаriй i pyxiB у rrровешолli
наукордосrriдlrrшькоi експерrпrектаrьноi, поrп5rково! просвiтrппщкоi робmи;

- здiйоloватв iшшi пii, пrо не сулерчflь чинноrrу &rюнодllвстцa.

2-10. Ъкrил освiти бер rra себе зобов'лзаrпrя:
- задоrOJьнлп поryебп гроuадлi, шlо проrоrвflOrь на Teprtmpii оftлуговувавllя

заклаry осйтх, l здоб}rпi базовойlшrrоi загалъяоi сердrrюi освiти;
- гаршrгувтпt дотрfiшшп{Я у r.ffix cBoci Teprrюpii пол(']&нь Коксмrуцii Украiнц

]hхошiв Yxpanil. <IIро ocBiTp, <IIро повну загаJшIу середilо ocBiTp, <<IIро
rроrалськi об'слrишrпц Кошсlщii <Про праsа дrпO{or, iIпшоr нормапrвк>tравOвпк
акгiв Yxpallш таrдоm Статуry;

- rшдryвsпr та здiйснювати освiтrпо дiялькiсть вiдrювiдно до Дерr.йstшlх сгандаргiв
доtшi.lьноi, початковоi базовоi та rryофiлькоi серелшоi ocвiтx;

- забешечуватв €днiсrь наачаrпr та вЕховання;
- оцilловrтl piBelrb заrаrшrоi середffоi освiтя здобувачdзшбувачlоl вiдловiдно до

ryrrTepiiB та поmзrпшсiв [еркавrшоr сгilцарriв почаrковоVбазовоi/прфiлькоi
ссрqднюi освiтц

- fiвоlрIовsти уrови, бешlечri для rоrгrя i здоров'я зпобувачiв освiтя, педагогiчпих
та irшц пршriшпасiв закладу швiти;

- За ПОгРСби створювати iнкrrrсзrвнi таlабо спецiа.lькi груrш i кrиси дrя нав.| пrя осiб з
особливrrrдr освiпriми пmребами;

- ДОДерJqУваrись фirвпсовоi лисrпшrrirшц зберiгапл матерiальну базу, розвпватп вJIасну
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rrауювс.i.gIоrиtш)' i натерiаrшrо-тооriчrу базу;- вllдаа х злобувачаrr освiтя докушеrmr про o""iry **- rр"raц- прокодкги шиfiовt{й iнсrигуцiftшrй аудtfг у ЙИr", та в поидхry, вкltвченоocBiTHir заю]юдаsстк)к'
ilппi IювrrовшкЁllнr, де;lыоваri засновником або

- здiйоловатв
вiддiлош швiтr_

2.1l,Ъкrl4д cBiTrr спiвпрцюс з дIпr.IIrки та колодiжнпии об'сдrицrпrпъ rроrцдськпlораtiзачiяlоl, лсi згiлно iз усгаrов*;;;.Ы;;;- зайrаоться пiлгришсоlо та розв|,.кЖТ#ffi:_]g* ЙЙ;;;*"р"^кi ocBiTrri ы;та юtпакI:t:чЙйЙ".:ffiЁЩffiЪlЖ*ж ,_*"що укладевi rirc Brrrпr у порядцl, встапошIеноr.у Jй"о* Украr-яи.

ш. оргАпI3,{щл ()свIтпюк) пющсу3.1. ОСВiПriй пРоцес у закlani o""iтr. ý"iЙ.уЬ" 
"i**rл"о оо Ъ*о*i" уrраr-шr <пр(EBITyD, tdlpo повлцl злrльЕу с€рсд}оо швiту>, iHlmoK акгiв,"_r-йr;;-Ь.тнiх програl"чry освiтп та спр*мовуегюя ,rа B"orreror" Tr рrrJвЕmк здiбностей та обдаруваrпоGооистOсп, ii illлшiлуашrих здiбносrgi, оо"й.

ryзвкrкУ, зощеха фd..у*r"- i *"."у"rй--"и#^#ЖffiЖ НЖдерйвнпшr m-лiд4паrо4.

"r#;жж;ожуь 
бугп poapoftreHi rra ocHoBi вiдповiдноi TrTroBoI освiтrпоj

усIаковакц фiзп.пmпr Н&Ж'ЖЧY o"';,,o"i ЙЙЙ, IrЕ.ювимr,i
впюrrавчоi BJlaдr iз забезпечешrr лсстi ocTiTB вiдrовl 

3атверDrешr,( цешраJьним орг rоU
НШеlШrЯ Й ;;Й"-*'захJвдок *"й;",ЖiЬЖrЖ., 

rrа oc'oBi
ffi.О","',-'лрограrдr 

або ilпшоl- свiппоi йЬ, "р";""-Йi r"д-оЯоо. воо,о

*rr*iiН.H*" с,оалк)стю, rrсдаmгitlною радоо за!(лад), освiтя та затверlшусться
3.2_ OcriTHif, проlrес ораrl'зовусгъся за пrхихu Iцd(Jrашп:

- перIпоri цпкп Iю.итк) -
- друrrrй rцооп п*-*";:'л:?У- аaаrГГаЧЧО: iГРОШй (1-2 po*r навчаrrня);

ffi й;й,ж;;tffi a,ж_ж,ffi Ёжшвllgrяl-"***-*.*ffЁifi fr,ffЁцж.-Tfu- дрlупrй цшсll проФiьноi середrъоi освiти - ,rйЬ ( l 1-12 polcl навчдrrrя)З,з_ Ъшад освiти rчвrцrс свою робогу са"осriъъ:' [n. ocHoBi СтрffIегii розвiгтку освiтиrроr.адИ та Tп loi шBiTrrboi ,роrраr". Педаfшirrна
рлчrшй план робоп ;Йлу та tи8.Iальr пi * *** 

СКПаДДg а KepiBruK затверддсус

gВigШОГО ПРОt{€су на lявqаJьнIfr prK 1переlrtк й#'#^ffiобов'rзковж * *"*:_тgЙ""; бJЙiiу*i") ocBiTHix ;-r;";; зOкрехаliаачаJIьних преДlrетiц кчпсiц irrrегро_ваrлоt KypciB та кilькiстъ IавчаJьшо( п)дпн trа тrоцдень(таlабо кiлькiсь годш й rавчаrшшй piK).ffuап робогп струlсгурl!D( 
"iдроздй- предr.ffш (rшоdшlоr) Korriciй, псlпологi.пlоir,чуj:т iluшп оцпб затверлrус .йй; ;;;,,rдуJ.{.l lптilн}lя 

. -1r1iry 
пбетrcтtтп -po"iortro 

iнлr.rвiдlаьноi освiтнюiтраекюрii та ровробrrcrпrя iпливiдуаrьного,оr*"о- швfiу рgJглядrtпъсл педаrогiчпоюрадою rra пцсгавi поданоi батыыil -r'-;;а; лв дос!гла повнолiтrя, IвlGы.овоiffiЖff *",о, о""Й,- Й.рЬlЙfНшешrя rщйшасrься з дmрпrrалпrяrr
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З,5,ЪкJIаД освiти праrцоС_. за навIIаJьнИми програмами, пiдlлниlвrп' посiбникамr4 щtмаtогь вiдповiдний гриф MiHicTep,TBa освiти ; Haylo vкраiпи iйбоп"*у" 
"r.r*Бrоо *rioi,заадшь м r<(DkHoMy сцrпенi rrавчання вiдповiдно до вiковrл< осбливоgтей та природни)

здiбностей дiтей.
при вивчеrrнi iноземнlо< мов зак,ид освiти мас право, okpiM пiдр5rчникiв та посiбникiв
з:rтверджених MilricTepTBoM освiти i Haycr Укрiни, викорисювувати додатrФвi дидакгичнiматерiали та посiбншсt д.пя задоволення ocBiTrrii потрб злобУ"а"i" ocBi;, 

_

16 ечg освiтя обире фрми, засоби ; метой вавчilнltя та вжов:lltня вiдповiдво доЪкоку.Укрiки <ПР повку загальку с€редню освiтlп та ч-- Соrу.у-;-йr,у*""ru
специфiк.l, лрофiлю та iнших особ.ливостей оргшliзачiТ освiтнюго проч""у. ' "
3.7. Ъкrид освiти здiйснюс освiтrriй процес за денною фрмою rrавйкrlя. '
З.8. Реяолм робmи захllадl освiти незалеrоrо вiд пiдлорядцlвання, тиrry i фрми власностi,TpпBarricTb пербувашrЯ в ньошУ дiтвй вgгановлюються засновником вiдповцно дозаконодавсгва Укрiши.
3,9, У разi поФсби ocBiTrriй прцес у зак:идi освiти може бупt органiюваний з елемеЕтами
дистанцiйних технологiй вiдповiдно до чннноm Полоя(енrrя про дистанuiйну фрму злбугrяповноi загальноi середньоi освiти. Техяологii дпстанцiйноm йй;r, можугь
використOвуватися пiд час оргшiзаrrii забуггя освiти за рiзшlr,пл r}ормами (очною (денною,вечiрнюю),. заочt{ою, мережевою, екстеркатпою, сiмейною tо.iЙ.u"Й.), йагогiчнимпатронажем).
Пiд час rиндемii заклад освiти MolKe органiзовувати освirнiй процес за одкiею з iнновацiйкпх
форм дисгдrцiйноп) нлч:лння - змiшаним n****".
3,10_, Рiшення про використання технологiй дистанцiйного tmв.инttя в ocBiTrrboцy прочесi
приймасться педагогiчною радою закладу освiти.
.Щ.пя забезпечеЕня диgганцiйного tlавIаш{я rlHiB в заrurадi освiти мо)цrгь створюватЕся
власнi елекгроннj ocBjTHi ресури або викорлстовумтися iншi -.rrpor"i йriМ 

^foypr, 
,r,опiдlгаtоь первiрti самим закJI4IIо" ос"irи ( щодо вцповЙностi деркавним стандаргам

освiти, типовим ocBiTHiM i модельним навч:lльним пргромам, MoBi освiти, iншим вимогам
законодавства у сфрi освiти).
використання технологiй дистанцiftrого яавч:lння дrя вивчен}iя окремих тем з навчальнихпрдмегiв (irгrегрованж KypiB), проведення окремпх tввчаrьних заlrяь i консультацiй,
оцirповання результагiв навчllн}lя pHiB може ,дiй"rr,о*-"" за iнiцiативою педагогiчних
працiвнккiв (З вiдповiдним ргодкенt{ям розк,вд/ нав.lальнЕх заlrгть).
3.1l- Iнливiлуальне навчаIlпя та навчання екстерном у школi op*i-"y*" вiдповiдно дополо)l(ень про iндlвiдуальне tавчання та екстернат у crc.eri повноi- загальноТ с€реднюiосвiти, затвердriених MiHicTepcTBoM освiти i наф Украiни.
3,12, Оргil{iзацй irrкrпозивноm навlвпня у заклалi освiти здiйсшоеться у порядку,
затв€рдженому Кабiветом Мiнiсгрiв Украfuи.
}la пiдставi письмовш( зверненЬ батькiв дiтеЙ з особливими освiтrriми потрбамп у зак.mдiосвiти угворюlогься iнклюзивнi таlабо спецiальнi класи у порядЁ, ;r"ur"norY
законодавством.
3.13. Створння, рорганiзачй та лiквiдацй закJиду освiти здiйснlоеться вiдповiдно до
_ЗакояЬ 

Украirrи <IIро повну з:лгальну середню ocBiry> у порядý., вст:мовлсяому Кабiнетом
MiHicTpiB YrсpaТrпr.
3,14, Класи у закllапi освiти фрrrуються згiдно з норматцклми Тх наrrовнюваностi,вст IоыIеними законодавствоl4 з ураý.вашrям rrаявносгi примiщень, що вiдповiдаютъсаriтарньгiгiенiчним вимо .rr для здiйснення освiтнюго прцесу,' *i "J оо.rу"*"порушеннЯ ПРаВа 1^lKiB (педаюгiчrлж прrriвникiв) на rилокнi, Ьпечнi та здорвi умови
1авlаrня (праui) та вiлповiдно до кiлыtоgгi поданих зalяв про зарац.ваIiня до закllадl освiти.
3.15. Вйповiдно до Положення пр з'€дЕаIпrй к:вс (кrис-комrшекг) початково[ шкоrм (нова
рсдilсriя), у ктlасi-комплекгi мож]гь н:лвчатися учнi рiзнlо< poKiB навчанrrя 1Krracir1, у юrучис.lli особи з особ;плвостяrдл розвIfrц/, якi злобуваlогь поIвткоау ocBiry вiдповцпо до
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ocBiтflboi прг-рамц що враховус особливостi органiзацii иs]ш{tя такш( учнiв.Навчаrпrя вiлбувасться на деннiй фр"i n*"*ir. .'Грнкчпа rrаповнювакigгь 
_класi"_*оЬ"й" йЬупп у межах S-l2 осiб.Навчальний процес у ,'.** ,й-;>J органiзов5ватися одним або кiлькоlч

iiýf#I#;J,}#*H* i вчrrтеrшrм-пред 
"Ы*,п. М"цЬ- ;*;;;; технолог

Н;Т"ЖЖfffi;;iЖн KrиciB 5п<валrое шIкоJв з урац/в:лнням ocBiTHix потр
З.16. У зак.ладi освiти tвчптелiв. ТВОРЮЮЪСЯ Та фУНЩiонують методичкi об'сднання, творчi груп

}ll.*;1ffiдiтей у закладi органiзовусься з урбхуваr{ням йоm рокиму i вiдповiдно дr
3.18. Коктроль за органiзацiею харч/ванш та якiстю харчувапня' закJIад(ою продукцiхарчуваяt{Jl, кулiнарноЮ обМкою, фrоло" "rр", aлr*о"rми якостями Lrкi, санiтарниlстаном харчоблоry, правнльнiспо зберiгання- ;й"*"о *й;;.;;;ii прлукгil
l1yflту_у1 керiвниm закладу - r"*"rу Й"fr у.J,l ),.r lодlл KJulclB t," групи для вивченкя оф"*'""ро".rt" у замадi освiти здiйснrостьсlзпдно з нормативами, 

a1':..y"y"n МнiЙрсЙм освiти i;"ЙТЙ*lДо 
"n"""r-

навчilльню( предметiв, r<yo"iB, irпегрованих 'курсв, 
у mму числi BбipKoBrDq можуIьфрмуватися та фувщiонувати 

",'"o.",*ri ,eyn'i-b 
"*n,o"u-MyTb учнiв рiзних класiводного або.рiзнlп poKiB HaBtIaEIбL Уrп роrйй'юii";;;;}J:"r:::11-J]заклапу освiти. lЛ'JlruЛUlЯlОТЬСЯ Ml]K K'ИCaMtl (ГРУПами) керlвником

3,20, У закlвдi освiти д,ля зДсбувачiв освiти 1-6 к,лисiв за б""вкrrям ix батькiв або осiб, якi ixзаl|!нюютъ, мож]пь сrворюватися 
_групи пр;овrсeн Ъраryмння до гр)rлпродовженоm лня i вiдрахувашrя злобуйчiв о";йi, 

1пх злiйснюе 
"*т^п-rй-^, керiвникзаклаry освiти на пiдставi заяв батькiв й осiб,;;;;;r.-*.3.2l. Груrв продовrкеного

шаыв, ье й;;;;: {щЁi:?жтffi"J*,jffi" 
ffi:# ffi;*ffi;;r'ffitr';;ЧЖ"rО", С;"i-Р'Й-;;;;Ыдlя зак.lидiв загальноi серлнюi освiти

}11,т"#*ffiffi?#Щ.;'1,"ffi #ж.ж;- о; ;"' 
" *"."

3 rз.ьй;;;й;;;,г;#н;l"ж##J""ж#ъ""*;; 
;;"ватеJIя таlTi 

-*iт::ч_н_их лраri вникi 
" 

.ру, ;;й;;;;;Ь
J,z+, Jа[,ацrввяня злобувачiв осliти 4о закjидi освiти здiйспlосться згЙно з чинЕимчrконод.вством. Ърахумrrня здбувачiв *"iй'до заклqду освiти проводпться нак }омкерlвника закJIаду освiтц що вида€ться rв пцсrлi заявц копiт свцоrпъа пр народкенмУТr", за наявностi медичноi довiдlсл ,r*r;;;;ocBrтy. |rПv! Лv.' Л,.И ЁglаНОВЛеНОm ЗРаТСа i Вiдповiдного документа пр

,Що першого KJracy зароховуються, як правиltо, дiти з б (шести) poKiB. .Щiти, яrоlм вапочаток
ffi:"Жr#";Х''##r1 "'" РОý;, *-* 

"l* о. .коJIи tъоm ж tивчальнопо року.;,*,о.о"Б,Ъ';;Ъi*'}Ж.ЖТЖ,:iж#;tж;,,#ж|Нь;*н"ffi
подовжена з доповненrrям ослвiтньоi 

"роaр* *ор"одiйrrо - роз"raaковим скJIадником.керiвник закл4лу освiти збов'язаяий'йrо *ооi"й ознайомлення дiтей та ix батькiв абоосiб, якi Тх замiняgь, з порядком до закJщцу освiтц Статлом, праsшmми
НЖYЙ"rflОРЯд(у та i"-"";;Б;",;;, що регла}rентlпоть оргаliзаriю
3.25. Iноземнi громаlt{ни та особи без громадяяства. 

1раховуlOгься ло заклалу освiтивцповlдно до законодавgгва таlабо мЬrerародlптх ;й;р* Уrgаiни.3,2б, Переведеrпя злоОувачi" осчir'*"-'Йiiffi;" к.пасу здiйснrостъся у порядку,встановленому MiпicTepcTBoM освiти i науки Украiни.



t
з-2,I. У рзi перехолу здоб5вача освiтп до irппою заr:rадr освiтп дrя здобупя повноI
]агаJьноi середrюi осйти батъrсr або особи, що ix заrriшошrь подають ло заЙащ, освiти
зашу пР перхiд та ппсьмове пiдrверrDreнrrя або йою cкarroBafiy копiю з irппою закlвл5r
r_.!т "ро 

rоrсшшiсть зарах5rваяrrя до lшого вiдповiдного здбувача освiти.
3_28, У paзi вlrбуrтя злбуmча освiтп rrа постiftrе кiсце проlшrваrпrя за Moki УlраIни батьrerбо особн, якi ix заriнюlоть, подtють до закладуосвiтя заяву про виоуrтrъ копiю або
сканов ý/ копirо mспорrа грмадrпl!шв Уryаiшr лrrя виiзщr о- *орлоц i *.* ,r"р"arrr*a
дерйвний юрдон д}rтхна, або iT прiтlого докумеrrrа iз залпrсоr про вибугrя на постiйlrе
Micrre про*яваrпrл за rлBlki Уlgа,iни .пr вiдr,riткою про взгггя rra посriйний консульський облiк
у дlпlJrоrrатхчНощl прпставНяrrтвi абО ювсульськiй усгаrовi Украl-ви за корлоноrr (ллr
здоб)rвачiв ocBiTrr, якi rre досягля повноrriтгr)_
3_29- НавчщьrОrй piK У заклалi заIаJьноi середнюi освiти роопочлнасться .Щнем знаrш, l
вересня, триЕа€ не rrешпе l75 rrавча.шrrrоr днiв i закiнцlстьсr не пiзкiше t rпtrпrя шЕг!rrп{ою
Polry, лсцо пoPrraпBlri ДоЦ/менrи Мiнiстерсrва ocBiTrr i Haycr Украlп не передбачатимJпь
rншог()-
Фрукгура i трlвалiсгЬ пilвчальпопО prлql, вавчальВоп) тЕrtня, нllвчilльного дяя, заняrъ,
вiдпочинrу кiж пrrшr (перрв), rфоршr органiзацii швiтrшого прцесу "ьо*педlп(пчною радою у м€rках чlrcу, передбаченого освiтнюю прогрмою, вiдловiдяо дообсгу навча.lЬног() tвваtfтаJКення, встаковленого вiдповiдкиrr наа.IаJIьн11м ItJиноrц та з
ур8ýrваrrrrям вiювrос особлшосrей, фiзктrою, пспхi.пrого та irrте.лекцаrьноrc розвпп(у
дiтеri, особлшосrсй регiону mщо.
у вlrrrалку екоrrогiтrого Jtюrа та епiдекiй органои кiсцевоm саковряцуваюrя моýе
встановлюкшися особлнвrrй реяоlм робоrп икпаду освiтrr, лс.rй ,rо.одхусr"с' з oр-aн arr
{ещшролспоrcrвсл_члби Уlgаirш,r
З-30- Тршалiсrь шlrilсул прФяmr. навчаJIыlоп) року повпнца становгтв не rrеrrше _лк з0
ка.дrеtrдарню< днiв,
3-3l- Безперрвпа навч.tJIыlа дiяlшliсгь )rшiB закладiв загалыюi середrюi освiтп яе молсе
перевиIцувsтП 35 хвиlпtН (4.пя ! поч швчаrrrrя), 4о хвшшпr (дJlя 24 poKiB rrавчанrrя), 45
вилпя (5-12 poKiB навчашя} KpiM вrпашЦ ввтrачени). э!кшlоtlавспц)м.
Зашrад освiти мохе обратя iкшi. поруq з )Фоюц форип оракiзаrril освiтпюго пporroc5r.
ораяiзаriя во€Ilю( навчiмьню. заняь i викорrстшпlя iHlmok форl оргш;йi освiтrъого
]роrrеGу, що вllлнвають на триваJIiсть llавчальню( занять, допускасться за рiшеrшrяипелагоriчвоi рали закllалу освiти та повиrпi вiдтlовiдаги вiювиrr особrпrвоgrям дiтей.
fфоведеюrя здвосrrп< lpokiB доп5rскаетъся для:
- проведешrя ypoKiB трулового rввчаrпrп 51 5-9 ruraca.тк'

- вItкоп:lння лаборгорлос i коrrтролшпоr робiт, нашсаннr TBopiB у 8-9 класа<;
- вхвчення предIетiв iHBapiaпTнoi та варlативноi частlпlи робочоrо }lавчаJIьноm планJa, що
lвлеrmть до обраяоm профiлю.
3.32. Зшiст, обсяг i харап€р доDrлшIiх завдань вкзнаtхаються вчl.tтелем вiдповiдно до
педап).i,шш i сапiтарrо-гiгiскiчшх вrrюг з урац/ванпяк випог lla'lmJlbню( програм та
irшrrвiлуальrшоr особливосгей злобувачiв свiти. Дьмшшнi -ццrцrя упrям l -х класiв не
:}адrцrтт-с{
3_33- {piM рiшп rфрн обов'язсовlц liавчllJlь}lю( з rrь, у захладi освiти проводтrюя
iнлltвiдшrьнi, груповi фr<ультатпвlri та позакrrаскi з {яття та заI<oдц що перебаченi
o(per.rrн рlпФадоr. та rmaяor, роботп i спрямованi на задоволенця освl'пriх iяTepciB
злбуваqiв ocBiTK та tи роовrrюк 

-rx твор{о( злiбносrýй, rвхнлiв i бдаруваrrь.
3.34. Вiдволiпшrя rлобувачiв освiтя вiд навчаJIьнпх занять ,Ulя ПРмлlФюш iншюr видiв
лiяlьностi забороrrreться (BpiK вlшадкiв, передбеченrо< заюнодавством).
3.35. Ъгученяя здобувачiв освiти до видiв дiяrьностi, не передбачоrих навrилшtин плашом
та рlчним rUIаHor' рбФП закладу освiтц дозволясгься лпцtе зf, [х згOдою та згодою батькiв
або осiб, fld ix заriнюlогь.
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3.3б. Спgтеrrа та rрrrrврii оuiпюваюп lдвчаltьllш доспъснь зд6!вачiв освiти зашrал5r освiти
вr.звч:tюъся rrelrTFJbi rr. оргавох пладr у сфрi освiтя i наlпоr_ Заоад мопе запрочад}rтп
в.lиску пIкаJIу оФшоваш{я результатiв IввlвIlня уrкiц ввlrатвши у схваленошу педродою

i перспбашшшr в OcBiTBif, закrtаду правила переведеtпrя ii тrачень у
сиФешу оцiнюваш{ц всIановrIеку цекrроJlьпиш органок вrвли у сферi ocBiTrr i нqкrr

Освошиrоr вrrдаrпr оцiнюваrшr рз5tльтатiв навчаllrl, учнiв с rфрrувшьне, IюTrгrHe,
пiлсуrп<ове (Telraм.пre, семострове, рi.ше) очilповшпrя, дер*авм п-lлryмкова атестацЦ
юBrrirmrc незалеrоrc оцirповаrпrя-

Нще оцirповаrпrя тa дерrп8и пйсуrrкова атесгшrй у заюrалi злiйсrпоlоться за ctlcтeпoк)
оцirшоваrшя, ввзrачен(ж) з:lконодавстюra, а рез)Dьтатя та<ого оцirповаrшя вiлбраrошrъся у
свiдоrпвi досяп{еtlь, що вtlдд€ться y.пreBi lпороlсу у ра:зi перведешrя йою rrа rracTymrш:i piK
Ilавиння-

У разi вiлсl.пtосгi результатiв piTloю оцiнювашrr тд /або дерJкааноI пiлсуlпсовоi
агесгаrii пiсля заверлеlпrя навчання за освiтrrюю протра ою, зак,пад освiти заfurечус
y.ttteBi rrошшrвiсrь до почаlку нок)п) Iваqаrьноro року проfrги pi.пre оцiнюваrоrл та/або
д€рйвну пiлсуrшову атеgгдriю. У разi поrюрlого непрохоJчкення рiчноm оцirповалtlя
таlfr лерввtюi пiлсу'mвоi sr€сгдцii псдагогi.пrа рода закJвду ocBiTrt спiльшо з б8rывми
yшr' до почаIцr н(воm навчаJьног0 року вирrшу€ питання Iцlо витичення rфрrи та умов
подаrrьшого здб)rгтя таким }F{нем повноI загальноi оередшоI ocвiTи-
3.37_ Облiк rи8чалыlrо( дOсхпrcнь здобувачiв освiти rроrягом lивriаJlьною року
здif,опосгlся у K,taсrn x журилаь iBcT pyorii про ведеян, floD( затвердrrylФъсх
MiKicTep'гBorr освiтп i rиyrcr Уrgаiнп_ PB5rrbTaTи lивча.lькоI дiяrьносгi за piK заносттъоя до
особових спрв учliв.
Ъ рiшеIпrяш педагогiтrоi радп :ик,вд м(rжЕ вести кrиснпй ццrал лпше в електронкiй фрмi
(л< докуrептт тrrrrчасовогrr (до l0 poKiB вкtпочlо) сгр<у берiгапrя.
3-38. Ъклад освiтц забезпечуючи прою yTIiB IIа вt{з}вяня рqlультатiв rв8чаяня, вк}наченю(
f,шо освiпlюю прграi ою, що булв зпобуri шлл<ом вфорхаrьноi або iнiфprarbBoi освiтш,
проюд}rть дJr, таsнх учнiв piпre оцilповаrоlя та/або лерlrавну пiлсуlлсову атоgtiщiю на
засадах, BllзlatrclrrD( для oчloi або qсgrерrапrоi rфрм чобуrтя заIаJшrоi середпоi ocBiтя.
3_39. Резуrьтатrr семостроюю, рi.rною оцilповаrшл та деркавlюi пiдсумковоi ат€сrацii до
Йлоrа зшобувачiв ocBiTB, ix батькiв або шiб, якi ix захirлорь, повiдомляс клаgrrrri херiвюrк.
3_40- flервелеrпrя qдобувачiв освiп{ нд rиступrrrй piк маqдш{я здiйскrос-rься у порядку,
вýrановленоi.у Мiпiсrерсrвоr освiти i пауш YKpat-lпr.
3-4l. Kotпpolb 3а вiдrювiднiсrю освiтнюго рiвня у.шriв, жi закiнчrrrrи по.{атюву IпкOrrу,
гirлrазiю, лiцей виuогаr, Дерповнlо< початховоi базовоi та пoBrroi с€|редrrюi
освiти здiйсrшштъся шuIýюн -rx лерlзавноi пiлсукковоi fiестацiт. Зlriсг, lфрмк i порялок
пр(tDеде}шя де[''.авпоi пiдсумковоI аrесгаrii вlвнаtlllються i заrверлrсуоться центраJшr}rм
оргаtюк вшФtвачоi вJIддц що забвrЕчу€ lфрпуванrrя дершвноi полiтrпоr у сфрi освiти.
З.42. Ъ pqryJrьпrпrror вавч:лнпя здбувачаrr освiти або ш.шцrоо Oвм видастьс, вiдповiдrий
доýмент: табеlь, свйоrrтво tиBlrаJrьHltx дOсягнень, свiдоrтrво rryо злб5ггтr почrтковоi
ФBiTB, свiдоrпво про здбуггr базовоl- середrюi освiтя, свiдоrrгво про здбугг,
баювоi середлоl- ocвiтr, з вiдзlаюю, свiдоrшво про здбугг, повноI загальноi серлнюi
вiтц свiдоrтrво що злобуггя повноi зага.гьноi серднюi освiти з вiдзrиrсою,
Ъ запrпоrr 3добувачах ocBiTB (осбаr з пор}rшонням зору) лоrqуrrотг про ocBiTy вида€тюя з
ураý/ваш{яш забе:зпечеrпrя досrупностi вiлтворкоi на нюr,Iу iнфоркачii (з вшtорtсганrrян
щfiфгу БраftJIл)_ Фазкr доrукеrrтiв про базов,у та повку загальЕу серлrпо швiту
]аlЁрЕ5nоrюя Кабiнетом Мiпiсгрiв Укрt-lшt.
З.,l3. Злобувачi освiтц шi мдють Bиooкi досяrнення у навчаrшi досягJIи осбrшrвих успiхiв у
ввgrrri одноm бо декiJькох r,pедr.етiв, с перемоmцlrи ВссукраIнсысоq
МЕшоq шdJьню( предметнlо( кош<урсiв, оJIiчпiал зrвt?нь, а також за особrпвi успiхя
дшlti,шпшькiЁц поrп5ковiй, на5rковiй дiяlьнооri, rульýр*rrш заходаJq спорIпвнrrх змагаш{лх
тшю юхуть заfiOоовуЕrтися рiзнi вп.шl MopaJrbнom таlабо матерiаьног0 заохочення i
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вiшначеrшя- Ншеrшя щодо вiшначеrдrя, мораJIьногo та мдrсрiальною заохочеrшrя )лrкiв
iaofre )aхваJtrов8ти Педалогi.пrа рада заIбалу освiти вiдловiдlо до нормfiпвнG,прФових
aKTiB га .lипною зяюнодавства !'о вндiв заOхоченfiя i вi.вlrдченrrя утriц зощеlrа,
вiлносrrгься пагоролrсеrrrrя похваJrьп}iм .ппстоu, rрамоюю, зоJrоюю чп срл'бпою недалrпо_
З.44- Вюковrшtй процеС с невiд'сrшоЮ скrщдок)Ю освiтrпого прцссу у закllалi освiтц
Здif,ОпОстюя пiд час провqденяя 1ryочпоi, поваурочвоi та пооаrшсiльвоi робOrи, rр)п{г].сгься
на загаJIьноJIЮдсько< цiнrrоСтпк, культурflо( цirпrоgтп !псраiнсьюю наролу, чirшостях
гроrадянською (вiьпоm демократrrтrою) суспiльсrщ пр,ш цлах вер(овенйва правц
дшримдшя rцав i свобод Jlюдини i громаляr*rн4 пршщшаъ визriачепю( Заюrrаrш.l yryaiшr
<IIро ocBiTy>, <IIро повнУ загалыrу ссрGдtоо ocвiтy), irпmrrпr норматввя<>правовIr в aKTaM}i
Украrш i rпrм Стацrюrr_
3_45. Цiлi ВЕховпоm процесу в заклаrti освiти витlачаюгься ва aBoBi пршпцтliц }llФадсвю(
у Конспrгуцii та заюtвх Укреirшц rдькrародrпо< доюворах та irшпrо< нормативнФtщац)вЕх
arкга(.
З.46- По.пiп{цri mpTii (б'елвrпп), реJlirifu оргапiзачii не мають праsа urручапIся в
освiтrшо дiяльнiсть заlоlал5r освiти.
У закr,адi ocBiTи заборонястъся стц)рення осередкiв полiтитоfr rаргiй та фушоriошуванrrя
бульлоrх полiтrrчл,п об'сднаъ.
Керiвшrrгтву закJвлу освiтц педагогiеfiм працiвникац органам дерffisноI вrвлrr та оранам
пriсrцевого сдчовр4rвалrя, ix посадовrrrr шобаrr забороuяеrюя залучатrr здобувачiв освiти до
участi в заходаь релiгiftтrrпr оргакiзацйшi Tr полiтичяиюr падйки
(об'савашяrпr), Kpix захоаiв, пере@чеrпш освiтr*ою програriою, а T:tKOrK цiляrrи та
зацдачrrяrпr передбачеrпrпи вимогамrr tЕоп) Статугу-
Ълучати злбувачiв освiти, якi не досtrJIв повнопiтгя, до учасгi у иходаL ораяiзованих
гронадсьюrrпr об'едrвшrяrи, дозн)JIястъсI sпкrrю.пю за згодою ixHix батькiв.
Зпобувачi освiтп не мФryrь буш обrоrсешi у правi на забуггя ocBiTB за ix налеrшiсть або
неtвл*нiсrь до рслiгiйшоr оргапiзаrrif, цr поrтiтичнrоr партiй (о6'слrань).
3.47. flиошлшiна в закладi освiти лоrрщlсгъся на ocHoBi взасr,опомги ycix учаснlосiв
освiтtшого процесу, доарпм о{я првrur вкуrрiшнюю рuJпоидку та lsою Статl"гу.
Ъсrосувшня мgюдiв фзrчного та псrоriчною нilсиJIьства до здбувачiв освiти
забороняетъсr
З.48. За 5rrrови rпrшовоi згодв бськiвсъюm юмirвцl длr безпеlоl учаоrrшiв освiтrпого
rФоцесу та опсрflтпвпопD реаqувдшя на конфлiкпri спгуачii д(ви)JIясгьсх впкOрiсювуватн
olelcTpormi систекх охорони i вiлеоllаглялу.

tv. уIIлсники (rcвIтнього процЕсу
4.1. Учаснlасаrпr освiтtiюго прцрсу в закляцi освiти е:

- у.пti (злобувачi освiтп);
- педагогiщliпвщiвrrrrrсь
- пскхологцзавiдrвачiбiблiоtеюю;
- itппi спепliа.пiсrя;
- башоr шобувачiв освiтя або особв, лкi ix захiнюlоь;
- асисгеrтпr дiтей (у раз l-x допуску вiдповiдно до виrrог rцоm Ъкону);

- за рiшепням lсерiвrппса закlвду ocBiTrr до участi в освiтrrюlrу rрочесi (rщоведеlпrя
ка.вчаJьнпх занrrь, лекцiй, трекittгЬ, семiнарiц шйстерк.rвсiв, юlшг5rрсiв,
очiвюваrпя рез5rrьтатiв вllвчlлпвя тщо) хохуrь заrrучапtсь ilппi особи.

Вiдrювiдальнiсrь 3а змiсг заходiв, проведеlпо( заJцденимп осоOаrпц несе KepiBHиK закJIа.ry
швiтя.
1.2. Стагус, права та обов'вrФr }цacшrкiB освiтtшою rроцесу вrвначдються З"коrrаrдl
YKpairш <IIро ocBiTy>, <<IIро повву заrаrьrцl ссрлню ocBiTy>, iншвrпr заководааlrими акIамп,
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цпш СтаtуюЦ lpa8t{rtilдr внуrрiш{ьою р(впор{дку закJЕд)r ocBiTtL
4J.Учшi (злобушчi ocBiTrr)
4.3.1. Учкi шають пра8о на:
- повагу Jподсьюi гiдностi;
- заJшсТ пiд час освiтrrЮч_ЧоryсУ вiд прrпп*енrrл чеgгi та гiдносгi, будьлопк rDoplrIасиJIьства та ексrчryатацii, булiнгУ (чькувашrя), лпcryrnrirmrrii за ОульЬю .'шакою,ПРпааrди та шiTаltii,. що за*цаюь ulкоди здоров'ю заооу"аrа oc"lri;' 

_- -
- безпечrri та He]]rкiдпrffi умови ндв.вннл;
- жicHi ocBiTHi посJIугц
- itrлшiдаlьrqr освiтrпо траскторiю, що реалiзус.ьсц g)крещ через вi.lькпfi впбiр вцлiв,

tфорн. i темпу Здобугтя освiти, lцвча.пьrппt дисrцrrшiк та рiвrrя ; "rr";"Й мg.rодiв iзасбiвпавчашr;
- спраsеJUtпве та об'екпrвне опilловашrл резlrльтатiв rrавчаrrrrа_ своболу творчо! сrюргfiвноI, оздоро8чоi,- rryJьцФноi, rросвiптпдькоц досrriдшtьюl тавшrахiдrппьюi дiшьrrосгi;
- учаffъ в рiпlоt видах навчаrьноi, паJ.ков(Fпрахтп.пIоI дiяrшrоgгi, коlrферещiяlq

олirrrriадаь внстадrка:L коIfr!рсах тOщо;
- корrстуваlшя бiблiоrсюю, навчаJьною, виробничою, культурrою, Gпорпвною,побуrовою, оздоровчою iнi}расrр5кrурою -ro*Й ocBio ,а пdлуrай;; ;ру-ур,r"-пiдроqдiлiвуrюр{дtry, тп ;;;;;;;;";;;

,ьоыдно до сrrйаiiюrх законiв; вýmновленому закrидоrr освiти

- достуП ло iкtфрrаrцiiirпоr pecypciB i юlrукiкяlti( що вIrюрIrfiовуються в освiтrпокупроцесi та досlтiдrпщькiй дiлlьшостi;- вiдrцачепня успiхiв у освiпriй дjялыlосгi;- особисry або через cBoix прлставнrлсiв Учiлc,ь у гроUаДськошу саrrоврrлlrваrшri
та управлilrпi закладом освiти;

- 0rрrrдшнЯ соцiлIьlтпС та псrо<оrrогъпедагогiчнlо( посrýг пс особа" яв поgтFrкдаrв вiдбулiягу (цьrсуцrца;, gTarв його свiдкоrr або в.rrплrrв буЛrг 1rьrсуйrпrя;; 
- - -

- ilпцi необхiднi умови JUrя злобуггя освiти, у -rу "*-i,,';й;*"бЬиrrи ocBiTHixrrпотребапr та iз соцiально нqвхш!lешо( sерств Imоел€Iшц- oTprrаrrн, доддювrDL у mrrу шоli плаrrrоч на8чаJьню( посл)г;- перегляд результагiв оцiнюваlпlя в:lЕч:lJьнж досяrтень з ycii rрамсгiв iнварiшrпrоi таварiаrивноi частшпr.
,1,3_2. ЗдбуваЧаrr ocBiTr.t rlolKy-b шaTepiarbrra допошога, аrодекiтri сrrшФщi-ц

щшчtж таlабо фiзп.ппос осiб, irпш лкsрел, не зФороlrеrшоt заюнодавствоrr.4ЗЗ, Злобувачi ocTiTи, за yrroBB_ вiаrювiшlоm фнаrсуваllllя, пакrть право на 
'Tp.i 

:l't,itlдrrвiдJдrьrпок таlабо груповюr rонсуlшачiй таlабо -й." , Ha'.iaJrb'ftxЕр'ДFtет!в, з,хП)( провOдвтюя деровlrа пiпсуuком 
-аlесгадiя 

rи вiлповiдному piBrri повноIrrr.E юr- ссредIюi освiтrц та з яrож рiвеrъ дослп{гпк результатiв ,оr-й* **еoT-l.B.oro riшя реqrльппiв навчалrя yтriB вiлповiдногq polq, вавчаrня у закладi освiти.
|j.а.Злофвачi освiти зобов'язаяi:
- -to,ir,,Tя гiднiсrь, права, свободя та заlсонвi iI}TepcB Bcix учасникiв освiтlъого прочесу,rсrF.}rваrвс, епцнrrх норм;
- ЕЕу!апr вrrrrоги ocBiTrrboi програшr (irrдпвiдуаrьною t6a.IaJbцoпo rrrrarýr за йогошштi} дmркц/ючись пршffrшrу ашдемiцrоi дброчесносгi, та оо""..rrЪ.у""оrt"вш1 переабачеr rх сгДrдарюr' освiти д.llя вiдповiшоm бшя освiти: '
- ,тlI-{уDапIсr вкшог Стаryцr, правШ вкугрirшrюm рO3пор{дrу завид5r освiтrц а TaKoJK!Е.шФру про надашr, ocBiTяix лосл5г (за fiоm нашносгi);
- i-пlirrшю тд дбаf,rrиво ставкпlGя до в,Iасногrr здоров'ъ здоров'я оюqуючюql-rrrr;
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- б€р€хJпlво стаакп{сь до дер]кавrюп), rроrd4дською та осбпсrOг0 rдiiнa;
- Е(rcrтЕ одяг уýтановленоi lDорr.ц яххцо це пердбачеrю рiшеrfl{rм вrпцого оргац/

упрвrrirпrя закlта,ду освiти;
- rювiдонлхтп reрЬrпrштво закJIдду ocBiTrr rро rфакпr булirrгу (шкувшпrя) стOаOвно

здбувачь освiтя, педаrогiчнЕх та ilпшп осiб, я<i залучастюя до освiпъого проц€су,
свiдюх япок Borrrr буrrп особисrо або lpo ki оrриrrаrшt лосrовiрrу iнфрrrацiю вiд ilдшо<
осiб;

- rcщстувапtсь rrобiльнпшп телефнаrпц пJIаIшЕтаrоц ЕоуIбуnrм п'ц час проведеtп{я
нав,rалыlж заtl!гть JIише за доац)лоп шrасlпоt KepiBrпшiBy'BTrTerTiB - щtедмgппкiв.

4.3.5. hбува'чi остiтя r.аюъ так(я( itтпi прва та обов'яэоr, перGпбаченi заr<овоrtяос,rто,rr та
,/fiановчхин доqlrлеrrгаrпr заюrалу освiпr
ЪrrучgfllЯ заобувачiВ освiти пiД час rcвiпrюгО процýсУ до виюнання робiттr до гlacтi у
заходаь не пов'пзаrпц з рсалiзацi€ю освiтнюi проrраl0ц забороняс-тъсц ryiM вrлалкiц
лерлбачешо< рiшешtях Кбiнеrу MiнicrpiB Украiяи.
4.3-6. 3лобУвачi освiти зацrи16,ъ9r за ix зrOдою та зmдою б*тъкiв або осiб, пкi ix заrriнrоlоь,
ао сашообслутrуваlпlя, рiзлп виаiв с5lспiльво юрlсноi праlдi вiдповiдво до rпого Сгагугу i
rцaBKrr вrqпрiIшпоm розпордку з lrрац/ваtfiяrr BiKy, стагi, фiзп.шпоr rrохrшвосrей та
вiдповiдrо до Саяiтщlшо рглаrrегrrу аля закладiв заг:rьяоl- ссрqдrюi ocBiти.
4-з.7- Ъ невиюtвflfiЯ здобува{аш{ освiтя cBo-1x обов'вкiв, lюи/urcш{я rшого Статугу,
првил шrуrрilшъоm рOпорядц}r, пор}4пехнr аrсадеrriчпоi дбрGесвостi на ни>t r.<rrqaтb
rвшIадатrrся Gтяпrення вiдповiдно до :вюнодlвсr8а, IIойдlу вилвлення й вgгаrювrrеrшrя
фrгiв аrодеriчrоi rrедброчФнФгi, вrrуrрiшlrъошсirшrlп лоlсухоrтiц cxBaJtelrю(
пелагогi.пlою ралоtо.
4.3.t. Пр MOIKJIиBе вiлрахуваrня батыоr дrrпrrпr та оргая упрвлiшrя освimю за rriqler
пролшашrя 1,чrя тювшrri 6)rш mrcbrroBo поiнфоркованi у лвrrrrокrевий строк до дня
шiддшл педагогiчlоi рашr щодо хохппвоп) вiарахувапrя.
РiшешЯ ПРо вiдроц},ваIп{я дiтей-сr.рiТ та дiтей, пообашrcrшоС батькiвсьюго пiкlryваrшц
проiцаfiюl лппе за згодоlо оргапiв опilсl та пiюryвалrя.

{{ Пслrrогiчri шрцiвппrоr
4.4. l. На посадл педагогiчл,в працiвlлпtiв прdмаrоrься особи, псi xarob педалогiчну ocBiTy,
rпý, швiту та/або вiдповiдrrу rщофесifury шаJliфimцiю, Bi:bHo володilоь дерJпаsною
ш (шя гроrадлr Украl-пи) або володiшrь дерйвrrою rоroю в обсязi, доСтап*оrrУ дЛr

(лля iHoceшriB та осiб бв гроrrадллства), rmrob rroprbKi якосгi та фiзпчrшй iшiшlй сгав здорв'я, лсоi дIхIвоJIя€ впхоrO/ватrr проrфесifui бов'rшоl.
,r.42_ пsдаrогi.пti траrriвнlшц псi доспllП пеrrсiйrrrоm Bfucy прйrлrrоться lврбсгу згiдrо з
riш закrюдrвстц)м Украl-ни.
,1_4J. Особц qKi не rrarob досвiду педагогiпrоi дiяJБIrостi та rryrйlлалоrъсr m посадJa

прlriвlппса H.lJcIx)r, керiвlпп<а закла.цу освiти, проходяь педаroгiчЕу
fIсFгуру.
a 4.,,l. tЬ шцrь прilпоВатя в закпаJli ocBiTrr абО зацватriс, до учасгi в освiпrъоrrу прцесi
dц пi ,.пlнrrrlп :lлочин пропI cTдI€Boi свободи .шr gtаrевоi недOюркаяоgti дrrппrи бо уrF]пшгi д}mпоr чrr з викорпстапн!х .шrтпни.
{{JJЬвичеtшrя Еа п(rcад/, звiльнеrшя з поGадп педапгiчшо( та iшшо( праrriвrпrriв зашвл5l
Gir, imi труловi вiлносиrш регулюIоrься згiдяо з дiюшlн зl|к)ноддsсIзоr. Yкpаirril..
{{6- обсr. ]Е'tаrогi"ЕIоm мвактЕrеннt вqктелiв аrвrичастьсr вiдповйно до заюнодаsства

завlа,щlшвiтя_
(fu вгi.п(ж) Еаа пiаJкекня хожЕ б5rпr меншпц нiж тарrфm ставв або посадовиri(щ 

- 
:ra пrtcьховою зтодою педагогiтrого працiвItrоо прr шiнi iсrчппп proB лрlri

t - кiJБкоФi юдин вiдповiдно до tавIвJБкоп) шrаку) за поmжеюпм з
rrilчr хоriтgrох захлапу освiтя.
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ПеррсполiЛ педагогiшrогО tвsактreшrЛ rцtуrrюп HaBtIa,''Hom рку допусп€ться
лише В разi зriшr KiJrbKocri юJlllн JUr' впвчення окремlfi предrrетiц luo перелбачасться
робо,пlМ нааrвrьниМ IUlаHolr, або за rrисьмон)ю зmдою педдгогiчноrо прrriвrп,по з
лолерсанняrr засоlюлавстваУкрiнrr про пFllю_
tlедагогiсrri rфацiвlлшсь якi вiдrrови.lпtсь продовJкувати робоrу у зв'вrсу iз зrriною i6:тчппос
упrов rrрацi, пiл.пягаlогь звirьвенrпо з доrрriaанвrм норu rrшшопо заководавсва_
4.4.7. КоюФетю,tй перлiк посlдовю( обов'язкiв Bri:ltиtlacтbcr посадовою iкструщiсю, яlгу
затверлrсус керiвrлдс захладу освiти.
4.4-8. KepiBHlп заЕIаду освiти rризrичас KJиcHIal( керiвнl*iц завiдпочих tйвilаJtьниllи
ldiнgгаrrв, хайсrсряrш, праsа та обов'язсr яхю( визвачаютъся нормативно-правOвимв
акгаrпr MiкicrepcTBa освiти i tlаукп Украiшц правпrвмк внутрiшяюm рзпорядlý/ та цям
CraT]rлol
4.4.9. Не допусвстъсЯ вiдволilиrпrЯ педаmгi.пrю< працiвrшкiв вiд вккоrаrпrя проф€сiЁшш(
бов'язкiц KpiM вппддкЬ, пордбачевю( заюводrrвством.
залучешrя педаrогiщпо< працiвшrкiв до 5rчасгi у видах робiц не rюредбачеIflо( освiпrюю
(освiтttiми) програхою (програмаm) з оlаду, нlлвчаJьнимп програirаrrи та irшшr.и
доч/мФrгаrщ що рсгJвLrекý/ють лiяlьпiсть заклащr освiтrц здiйсrшостъся лиre за ix згодою.
4.4.10. Педаmгiчнi працiвниюr ]акJtал), освiти пiд:lшаlоь атесгаrii (сергифшrii) вiдловiдно
ло rюрядк5r згiдпо з дiючпн законода8ствош УrраТtи.
4_4.1l_ Праsа та обов'вюr педагоriтш працiвникiв вIвнач (rться Констrrryчiсю Уrраiнц
КодеrссоН заюнiв про пРlrю Украftпr, ЪковаrШ Украt-нИ <IIро ocBiTy>, <Про ловну загаль}rу
серлrпо освiцш та iшпrrrпr норrrамвнt>праsовпl{п актами-
4.4.12. Педагогiчяi працiвниlоl захлалу освiти r.аютъ правrr нл
- бgзпечнi i неrrпсiлrшrвi умови прrri;
- аrВдеrri.пrу своболу, вклюtию.lп своболу шrк,цдаш{я, своболу вц вrилиrпrя в

педагOгi.пýr, наJrюц>педап)гi.пrу та IIауюву дiяrькiоrь, вi.lьlпй вбiр фрц мgтодiв i
засбiв навчлпlя, lцо вiдповiдаrоь освiтпiй програмi;
педдпппq/ rнrtпaтlrв)c

ршрблеlшя та впровадr@lrrr, ааюрсъtс,D( навчаrtьню( проrрам, про€rстiв, ocBiTHix
теlпюлогiй, вrrrорrстаrпrл ilпrовачifuш rry*йoкiB та засбiв швчаrпrл;
rорrстувflflrя бiблiоrекою, навчllJlыlоюr ваукоrою, влробшчою, куJьцryяою,
сrюрпшrrою, пбровою, оздоровчою iнфраструlсгlrрою закпа.щr освiти та посrrугаrдr його
flрукqурrпп пi.щозлiлiв у поидцr, всtщ{овленоку заЕJIадом освiти вiдповiдrrо до
спецiа.lьвю< заlсопiв;
пi,шlдцеlшtя шалiфвцiЪ перепiдгuювку;
чiшпЙ Brбip шъiтяiХ програх' r[oprr павчаrпrЯ, захладП освiти, ycTаrroB i оргаriзацif,,
fuшfi qб'Фсfiв освiпrъоi дilrБлlостi, rцо здйсшоlоrь пiдвищення rоалiфхаlдii та
псрепi.щOтовку педагогi тrю< rрацi вш,кiв;
дЕrуп до iнфрrаrifuпх pocypiB i юмщirсаriй, що впюрсrcв)rшrъся в ocBiTrшoxy
проllесi та rвуювй дiяrьносгi;
ссрrяфiкаriю на лобровiлыпш засадж;
с{rрав€дJпrве Е об'скпвне оцirповаrшrя свосi професiйноi дiяlькостi;
riдзrачешrл успiхiв у своiй rryофесifiнiii дiяlьностi;
iltлltвiлуальну ocBiTrпo (rrayKoBy, творчr, шrстецьку та ilппу) дiялькiсь за ш€2камп

-EIвду ocвiти;

уЕrъ у грошадськоку самовр{лrв шi заклдл5r ocBiTrr;

уwть у роботi юлегiальlшц органiв упршlirшя захlвлу освiтц
об'сдаrпш у трофссiftri спiлсr та члснGтво в irпшо< об'елиrпlж гроrrадпц дiяlьнiстъ
п rre забqроrсrrа заюнодаsствох;
].юсr прфФiйноi чеgтi та гiдrсгi;
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- захпст пiд час освiтrпою проIлесу вiл_бlrдькок rфрм шсшьсrва таекс]uцвтацц )a юму
TtoIi булirrгу (щкуваппп} дискрrшiшцii за будьшою овнаюю, вiд Ьтпгдrди та
агiтлдiц що зацдаlогь rшФдrr здоров'ю.4.5. IЪдагоri.пri rщацiвнпrи заалад/ ocaiTт зобов'вакi:

- поваrсrгrr гiдпiстц права, свободr i заlсооli iгrереси Bcix учасrпшсiв освiпrьоm процесу;
пастаяовrrенвяr i особистпм проOlадон угsерддrysаrя пов:гJr до суспiльноi норалi та
суспi:ьrпш цirшrосrей, зrrlgеriа rщавдц справешпrвостi, rитрiогюrrу, .р"Ьr"у,
толервпrосгiлраlрлобства;
додерJý/ватиGЯ JrстаяовчI.fr лоlчlеtrriВ тд про8пЛ вlr5прirшlюm ро.зпорядку закJlад/
ocBiTrq внкоrrувапr cBoI посqловi обов'язrоц
викоц/вfiи обов'rтоr, визначеrri ocBiпrir законоrlаlвствоra, уст!lповчими доц/raентаraв
3оr"дУ.освiти, трудовиМ договороХ чи коЕтрахтоu таlабо boriMB .rйчдоr"о
шgrрущlяrлц
впкOtý/в8тfi освirrпо програr{у дrп доGяп{енrп здобувачаш освiти перлбачснпх пе{о
результатiв навчалrя;
сприяп{ розвrrrку злiбностей Злобувачiв освiтц форкуваrппо нааи.юк здорок)ю способу
,шrггь дбаш пр ixHc фiзичне i псrосi.пrc здоров'ц
tфрмуватп 5l uобlrвачiв ocBiTrr усвiдоплеNrrrя пеобхiдrостi дод€рryватися KoHиrпyrrii та
заюttiв Уrраilпц захиrцrrи cyBepeHiTyTi тсрrюрiщrьпу rriлiсrriсrъ Укрвiнщ
вID(овувати у rдобувачiв освiтя повагу до дерйвноI rови, мов нацiонаJIьню( raенlпив
УвраiнП та деркааню( сиrволiв Уrраirщ нацiоrrаrьrпо<, iстори.пrпq KyJ*TyPIIID(
цiнноgгсй Yxpilor, дбайливе ставлення до iсrорлФ-lryJьтурвогo надба rя 

-Yxpllп.l 
i

tавкоJIишкюm прrlродною ссредовпtщr;

форrувам у злобувачiв освiти прагнешrя до взасморФумiннъ шry, зJlаIDrIи KilK yciMa
шродаrдц ешiцпrrщ rrдriolrarblrrrrлц релiгiftrнмп групашq
з#езшечуваrв сдligrь вавчаrня, виховашш та розвrrгц, У.пriц а такоr( д(угрirц/ватхся )aсвоiй педагогiчriй дiялыlостi iшшп прпплшiв ocBiTlъoi дiяrыlостi, ,"тrачЬrоц cтaTTero
6 Ъкону Уrраiкп <Про ocBiT5m;
шшорисrовувам деtDкавну мову в освiтнюшу процесi вiдповйно до вимог tlинноr0
захоподавсru4
Jхrтрr хуватшся педагогiq Hoi grпror;

доФ.rкув8пlся шадекi.пrоi доброqgсюстi та зSсrJпеч/sати ii дmрlманrrя qдобувачаrrи
cBiTH в освiтrrюму процесi та дооriдrппькьпоlпуковiй роботi;
защчпr здобувачiв освiти пiд sас освiтt ьог0 процесу вц будь-якоt r}opM фЬк.шоm та
rпцiчrого насrJIъсrза, лршilirrcrilIя чеgri та гiднагi, дискрrмiвадii за буль-якою
озпаюю, проrшаIцп та агiтацi! що зяRц2(rть шtкодfi здоров'ю здобувачаш освiпц
rаrrобiгагя DOкпвапню llиMli та ilпшrшr особами па терпорii закладiв освiти :rлюп)Jrыrю(
ппоiв, tаркuтптпок засобiв, irrmиr4 пrкi4r.иппм звиqкпц

чр"т" керiвlппцву заrсlrаду швiтя про r}а,кги булilгу (rьrувапrя) cтoooBllo
чобувачiв освiтя, педагогiв та iHrmor осiб, лсi заJцваюrъся до ос"iоюm проц€су,
criдo* 

'юп) к)ни були особисrо або iнrфрмаrriю про якi отримаlпt вiд iншЙ осiб,rяrзтfl певiдкладrпrх заходiв для пршхпоrня булilrгу (шкуванвя);
пюдiтя rивпчmмп з над {ня домедицrоi допоrrоги дiтяrц
штifiЕо пiшппrуватт cBiй професirппrй i зага.lьнокуrьцрlшtй piBKi та педаmгiтту
Ёсrеrliсть;
бgтв учасrЬ у рботi педаrOгiтюI ролц засiданrrпr rщелrrегню<(щпоrовж) комiсiЁц
водчmк об'сдmнь, rврдilq бораJq
цуrатх liimrзi i ротlорллаlrня дrрекroра закJtаду освiти;
втв riдrовiдltу лоlсуrrrенrацiю;
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- спрпгм зросrдOшо iшiлву закlтал5l освiтц- ytp'.MyBa''. lавча,lьнi прrмirпецш вiдповiдно до 1пfiог праsrrл по(gкюi безrrcпохоронп rрацi та безпеrоt жггrcдiяrь"о"rц 
"""iЙ*riгiепi.ппоr впмог;

ffi:'ЯЗКЦ 
ПеРеДбаЧеНi q'пffпrш ;;;;*r** посqдовкми о5ов,ятвrrц rпп

4.5.1_.. Педатоri.шi rФацiвlпmц шi снсrеrдатично rюпFцуюIь цей Стат}.г, rраsлJцв}Iуrp.шнюпО роOIор'дIу з:tкJrаду освiти, не виконуй; по"чдой й".Ь", уrr"*ТРУДОЮЮ ДОЮК)РУ або за рез5rльтатаrпr аrcс.хацij-r" "lдrrjЙЙlЙЙма "oooi
звllълtпсгьсr або довl.дповiдаlьнй ,п*о ,.ооооrr законоlшlвством.4.5.2- праss i обов'лзкr ir-; ,ц"rri;;;:; *"*.r*я до освiтнюго процесуршltлюlоrъс' тр)aдовrf }rконодrlвсrвох, вiдповiдниrrи долоЕораraи, чпr,l CraTyгolr гаlровиlвми BlryTpitmrюю рзпорцдlсу закlrад5rосвiтrt-

,[б. Бrrыо (оообr, rKi ft зrrrirrюrсrь)
4.б- I.Батыоr або особи, лсi i.( заrdйь Uаrоrь право:- за,оflrипr вiдповiдно до Заrюнодlаmва пра8а та законяi ilпереси злобувачiв освiтп;- звергапrся до дпрсrюра закJIа,ry освiтц opaHiB yпpasJrilffrx освirою з ш.вr* ос"irц- бра," }лтасть у громадському санощr{луваIпri ;*,rду освiтц зоrgсма обкраги i буrиобршшrдr до оР-аrriв rроrодо_- ОБцlr""Й закllа.щr освiтп;- заачасно mрмувам iнrDорrrацiю rpo Bci заrчвпованi у закllадi освiтп та позаrшановiпедаrогiчтi псrжологiчнi,- 

"ед.*ri, **ЙЙпедагогiтri gссл"е.Ь, iHHoBarifury дi"*ri** 
з (оДц доапiДкеlttщ обяе:rеннц

ШО( дЕIшrrц -----' rrЦlv!Л{!'Л' Л|ЛЬН]GrЬ ЗаКJlаду та над,rв:rти зподу на уч:rсь у
- брспr 

-учасгь 
у розрблеrшi iпдпвiаrалыrоi лрограrлr розв}rrку дrrпlп таlабошдхвrд},аJшrшo вавчальноп) rшrDцl;- здiйскюваТи irцrrвiдушшпй супровiд дrrпппr з особrпrвпrпr освiтrriшl поrребаrпr пй чrciT пербувалrr у заслм за-ай; *й;;;,- оrр{мувати iнФошлаlп'ю ппо_дiяlькiсть закJIалу освiтц резуrьтати на8!иння cBo-rx дiтейtr* Жtrffi;'Р ip"ryr,""".rn o,ri"ro""ro- *o".i o""ir" у

- ]Фl.Тмати рiшеrшя *О1] ry', тr"r в заходах органiзоваrпок закllадом ocBiTK4.б.2. Баьrer та особЦ жi ix заrrirпоШь, с вiдповiдШшпr.пI И ЗДбугr, дiтьrшr повноiзагаJьноi середшоI освiти, ix вю(овапнr i -Ыr';;-'- батИ про фiзптrе i псrоtiчrrе здоров'я дптtff{ц спрпп розв,.rýr ii злiбносrвй,фрrrувати нашrчtor здоровоm способi mrrац'- 
Н"Ж"ffiý; rРаЛа" СВОбОЛrr i закоlсri irгrерск д,.тиня та iHrrrro< 5lqасцшd,

- вrffовувати у лiтей повагу_ до гiдносri, прв, свобол i законняхirrrcресiв rподrлоr, захонiв
ffi* НОРЦ ВiДПОВiдапьЕе CTaIJEHrп до BJrrcп(xo здоров'я, iлоро";rЪ"у,оrо i

- fiасвновлешrrк i особзтЁ цtr;
- форrrувати у дlтей чсв.iй; -йffiЪ"#;,х;ЖffiТ#Жffi#**уцii та закоrriв

у д}mшrи пов:гJa до деlршrашrоi мовх та лерйвних сиrrволiв Уrраl-шr, iiнацон:UшrrDL iсlорчrщ KyJrьTyp rx цiпносrей, дбайве й--*r*""о..;сюрrкGкуrътурного налбаrrrrя Украiшr та rвчiоrаrь.оо *"r*r.ц- форrrувтrя у дDfтlлтl yjл"]D_л лiшо-у, lryJbтypy )mrття у взасморозуrriюri, ra,rpi тазигодi шilK )rciнa народамц ешiтfiй iiiцо**"rr"ц рлiгiйrшrшr rрупаrпц
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предfiавюшвшr рЬrпоr полiтишпuс i рlriгifoпок погlrяшЬ та IryJIьT)Dtшo( традиrцiй, рiзного
соцiапыrоm походlrеrrrrя, сiмейного та шаfulовоп) сгfllr;

- СПРпгпr впюlаt{кю дптишою ocBiTrrboi програl{п та доспIЕнпюдЕтиною передбачеrшоr
кею резJrrшгатiв lввчашtя;

- дотрOqувапrс, устаяовlпп локуrентiц праsял вrryrryiшпlъого ротrорядку захладу
ocBiTH, а тахOх )rr.oB доrcк)ру про надлпяосвiшiх посrrуг (за ваявносri);

- спригrи керiвlпопву закладу освiти у rроведенrri розсJriдуваtflrя щоло вlшвшсiв булilту
(цьлсуваlшя);

- впюlц/вапr рiшешrя та рекошеIrвцiI Korдicii з рgJгляду вlпвпкiвбулilrrу (rькувашrя)
в закllsдi ocBiTL

4_7. У разi невихOвашхr батысаlпl та особаrдr, якi ix захilпоlоrь бов'язсiц пердбачеlшп
заюнодаастк)rц захllад освiти MOrKe IюDпцrвати в установлешоку порядку клоп(пашшя про
вiдповiдальвigгь Talcв осiб, у mrу чис.lli пообавлеlпrя ix бrrькiвсысоr прав.

v. уlIрлв.Шння злкIIлдом ()свIтп тл громАдськЕ
сАмоврядувлнIrя злюIАду

5.1 Упрашriшr закltадом загальноi ссрешlюi освiтп здiйсrпоrоь:
- засновrпш< або )довнов:rrкений ниu оFан;
- керiвrпл< заlоlалу освiти;
- педагtriчrаFд4
- вшrшr:i коrrегiа.ьнrfr оргаrr гроrадською саковряцrвання закlвлlr ocBiTrr_
5.2. Керiввпк заклещl оспiтr
5.2.1. Керiшшrтво закJrадом ocBiтx здiйоilо€ дrрепOр,
Зrюrrамп YlgaiHи <Про ocBiTpr, кПро повку загапьну середfiю ocBiT1o, цкн Статl.юм та
трудовпu доmвOроr.. Керiвнпк заклал5r ocBiTrr здiЙсrпос бслосерляс управлiвня закllадом i
rrece вiдповiдаrькiсть за освiтrло, фiнаrсовогосполарську та irшу лiя,пьrriсть закlилlr освiти_
Керiвник € предсгашrиком закJIаду освiтя у вiдносипах з дерФвrrнrи ораiаi.и, оFаяало.
шiсцевою самоврцдувш{rя, юрi!дичнишr та фiзичrrиниосо6анк i дiс без довiрсносгi в t{el.саr(
Boix повноваrсенц передбачоrих захоноr та уст:rцовIrими доtgraеrrтахи заrлалу освiти-
5_2-2- Керiвrпас закпаду освiти првначасться та звi.lьнясться з посадп рiшешrям засновника
абО уrовноваrrеного mrц орпrну_
КерЬrпк заsJIалу освiтп rрrвrrачасться на посад/ за рqr5rльтатами конк).рсною Biбopy
вiдповiдно до ПолоrФння пр кокц/рс на пос4д)a керiвнlдса закJlаду з чиспа претqrде}rтiц
пгi с громадпиrдr Увраilrrц вiлько волrодiють деркааною мовою i Malob вшп5r ocBiTy
сгJrпеня яе нrлcrе rrагiсrра, Фаr( педагогiчrоi таlабо яауково-пелаrогi.пlоi роботп пе rrенше
трох poKiB. Щодатювi юа.пiфimцitr впuоги до KepiBrпKa та поидок fiого обраrшrя
(прrшачешя) витlачаються Полоrсеrпrям про коякурс на посаду lсерiвниm заклалу освiти.
У юнкуршiй KoHicii rцодо вiдбору rшцпдатiв tЕпоGаrtу rcpiBHrm закJIаду освiти беруь
учасrь предсгашilооr, делеговавi вiд баькiвськоm саuоврялýlваявя заклад1. освiти та
rФофесifuflо( об'сдшнь педшгi.ппх rщацiвrоrкiв.
5.2.3. Керiвнпк заrоmлlr освiти в меmх яадаяи)( йоrrу повноваrеrъ:

лiяrьнiсть заклалlr освiтц
- впрiшуе пrrгаrпrя фilrаrrсовогосполарькоiлiя.lьносгi закlвлуосвiтrr;
- прв}вqас ша посаду та звirьrrяс з посадlt ffrушOlкiв дирекrOра" педагогiчд,ш та iюлrо(

працiвlтпсiв закладу, визначае ix посадовi бов'язrоr;
- забезпечr€:

а) оракiзшriю освiтrrюго проt|ýсу та здiйGненнл юкгроJIю за викоtвнняш ocвiтIrix
програU;

якого визнач:lюБся
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6) фнщiоttуваtпtя вкутрiIшпоi спсrеrшr забсзпечеrпrя пюстi освiти;
в) уrови для здiйоlgпrя дiсвоm та Bimprrmm rромадського контрJпо за дiяrьнiсrю
закл4л5r ocBiTrr'
г) свосчшrе та gcicнe поддlшя сгатпсrпшrоi звiтвосri;
r) спрrrяс та cтBoploc умовн дJlя дiяrьностi opгarriB самоврдrваrпя заклалу освiтц
д) зfеgrечус сrворння у закllалi швiти безпечноm ocBiTrnom середовшrш вiлыlого вiд
шrскльсгва та булittгу (цькувадшя), дJIя чоп):

- ровробляс' загверлrсус та опрJподrrкЕ rшап заr<одiц спрuованих на запбiгапlя
та про,гrrпiю булiпгу (lьrсувашm) в захладi освiтя;

- рвгJtяtlа€ заявп про вrrrвлкr булiнгу (uькувшпrя) зпобувачiв освiтrц ixHix батъкiц
законнпх rщелставнlпсiц irпшо< осiб та вt{дас рiшеrпrя про проведешrя

розслiлуваlпlя;
- скrtиIв€ засiддшя KoMicii з розгляду вппадкiв булiнгу (шыуваlпtя) л.пя пщйяrггл

рiшеlпlя за рqr)rльlатами tроведеноm роослiryвання та вrкивас вiдповiдшок
заr<одiв рсагуваrпrя;

- забезпечус впконання заходiв дrr надаlтtя соцiальних та психолого-педагогi.ппдк
послуг злобувачам освiтц жi вqиннJш{ булiнг, сгшпr йою свiдпми або
посгрщпалu вiл булiвгу (lцкуgаflrя1;

- повiдомляс lmовноааsениr пiдрgJдiJIам оргаriв НаrriоrильноI поrriцil yBpailor та
oyбi у справах лtтей про вtпвлкt булiнгу (шlсуваtпlя) в закlидi ocBiTrr;

е) здiйсrпс irппi поввоваrсеrлrя, щр делеговаri засвовtlикоr, закrадl освiти або
уповновФfенпra нпп оргашо}a таlабо перлбаченi ЗаrкоrrаrпrУщаIни <Про ocBiT1o, <Про
пов}lу загirльн]r серлrrю швiтр.

5.2.4- Керiвншt заr.лал5r освiти зобов'ваrпш1:
- шпФfiувапr Ъюлш YKpa1-1пl <[Ipo ocBiTy>, <Про повну загаJьну серлню ocBiTy>, та iвmi

акти зак)rrода8сва, а так(я( заfurcчуваrи та контроJtюватя ix вrrюнаrrня прчiвниlсаlсl
закJЕду, зокреriа в частинi оргакiзацii освiтrrюго процесJ/ дер.й8ною шок)ю,

- пллrувати та оFаяiзовуватя лiяльнiсгь заклал5l;

- забезпечуватп розробленкя та вrкоtвппя стратегii роввгrqс,
- зттверд.ув8м rщаsиJtа вlfутрilшIюю розпорлlсу заюrалу освiти;
- органiзовуватя освiтшiй процес та вl|дачу докуне}rгiв про ФBiTy;
- затв€рдхryЕsrя ocBiTяi прогрrоr заg]аду освiти вiдповiдrо до Закону <IIро повну

загаJшIу ссредilо ocBiTy>;

- створювати yrroвп дп реалiзачii rryаs та обов'язкiв ycix }лисюкiв освiтнього црцесу, в
тOку .п{c;ri й реалiзацii аЕдекi{оо( свобод педдгOгiппо< працiвникiв, iнливiлуальноi
ocBiTrъoi Tpaсrсгopii таlабо iпдrrвiдlаlьноi проrраrrх рш}rпry учнiц фрrуваlпlя у разi
потреби irшшiдвlьною ка8чаJlьtlоп) IUхацG

- спряти проходrrеI Iю aTecTarii та серrпфпчii пеааrогiчтrrшr пршriвниlами;
- затв€рдкувати положсшIя rpo вlопрiшttrо спстеку заб€зпечеrо.я псоgгi освiти в з€lкJичti

освiтrц забсзrвшrпr fr grsореш{я та (Ьпш{iокувак{я;

- забешечуваrи рзрблення, заrвGрдrФшя, вяконаннr та монimринг виюпапня
ilrпrвiлуаrьвоi програхи розвитqr yтrr;

- коtпроJIювати викопання педапгiчпIшпr працiвrшпвrдr та ушями (учнем) швiтrrюi
прграми, illлlвiауаrьноi програни розвиrrry, iлцrвiд)ла.lьноm яаЕчirпыrого rшац/;

- забвпсчватп коtпроль за д(rcIпЕшпш JлшrямЕ резJaльтатiв lввqання, визЕаченttк
,I[ерrввrппшr стаtцаргдмн почаrювоi, базовоI та повноi заrальноi середtЕоi ocBiTц
iluивiлуаrшюю програraою розвrrку, ilrшвiдальних нl!вчiлJtыlпк плавом;

- сти)рюаатп необхiднi ушовп дJrя злобугтя освiти особаrдr з особrпвпrдr освiпriми
псrrрбапц

- ствOроватх уновх для здйснеrпrr дiсзого та вiлкрrmm грмадськоm нагляду
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(юlттроло) за лiшьнiстю закlв.щr осшiтп;
- спрпятя та сrворов8Iх умови длr дiшьносгi opaliB грошалькоm саrrоврядуваlп.! в

захладi освiтя;
- форкувати rrсадц сrворюваrl 1nювц спрrгти lqrJьцrрп здоровоrо споооф

хlтггя yTliB га rцшriвlпо<iв заклалу ocBiTrq
- glворов8rи в заtоlадi освiтя бешlечrе швiтяс середовrпце;
- 

"абезпеч}rsатll дmримаrпrя в]lмог щодо охороrш дDfпrнfiва, оюрни праrri, вимог TexHiш
безпеrсr;

- оргаIrьовув8rи харчувilffrя та спрйгпr недП.шошу обоrуювуваrшшо !лrкiв вiдповiдно до
зrк)ноJивсrвц

- забезпечуваrи вiшсрrгiсrъ i прозорiсгь дiяльностi эщtалу освiтя, зокрrrа шIJID(оr.
опр{IJIюднешня пФлiчкоi iнфорrацii вiдповiдно до впшог законiв Уrроiни <Про ocBiTp,
<IIр достуП до rцблiчrоi iнrфplarii>, <IIро вiакртгiGIь викорхстанrrя публiчвlоt
юrпгiв> та irпшш заюкiв Yщaiшr;

- здiйсrповаrя зархуваIflrя, перевсдеNоl!, yTliB, а тахолс тх заохочelfllя
(вiлшачешя) та прпrпrенrrя до вiдповiда-rьвостi вiдловiдrrо до вrмог аководаЕсIвц

- оракiзовувrтп лоqrиектообiг та звiткiстъ вiдповiдшо до заюноцапс:тва;
- звiтуватп щороку tIа загальню( борах (юнr}ереrщiQ юлекшву пр ск)ю Фrу та

виюrвшrя gтрffтегii розвlrтку закlвл5r освiтя;
- виконув8Iп ilшi обов'яэоl, покllадgri на Еюп) заюводавством, Ъсновrпшсом,

ygгаlloB.nrror доlryiaоЕrами эхпаду освiти, копеrтивrпr доmвором, cTpokoвrru трудовиu
доп)к)ром-

5.2.5. Пiдставаrrп дш досrроковOг0 шirьвеlтrя керiпrшо закrrа.ry освiтя, якi повlпшi б5mr
псребаqенi в укJвдеrюшу з юrM тр}rдовошу лоюворi, с:
- пор)ппенн' ввхог ЪхонУ YKpal+r <<[Ipo повнУ загаJшrу с€lрGдlilо ocBiTy> rцодо мови

освiтrшого лроцsс5l;
- порушеш{я виког статей 30 i 3l Ъюну YrpairTr <flpo ocBiTp;
- порушення прв yЦliB юr прчiвrп.rкЬ, вспlновлене рiшеlпrям суду, ш(е набрло законноI

спJшI;

- снсIеuатtвнс веналgкне виконанн, iшшrх обов'ятсiв керiвrшсц ввз}rаченпх Заюном
YKpaiяrr кIIро повну заzrшту серлшо ocBiTy> та rцrr Стацпоrr;

- нсуqд{ешп у вrвrrачеrшй TepиiK порушеrrь вкмог заюнодаЕствц впявленпх rr'ц "всiвститучiйяого ауд}пу чв пo:иIшапового за(оду деFйвrrоm }iаглrд/ (коrгролю).
5.3. Ilелаrогiчпr рллr
5.З.l- Колегiаьввм оFаном управllilлlя закrIад. освiти с педагогiтrа рада,
шоi вrrзrrачаrогься 3akolrarшr Ущаirпr <гlро швiцо, <про повну загальну серлпо вiць та
щr. CraTyюr,. Гоlrовою педагогiшrоi радrr € дrрекrор закJIадУ ocBiTB. Yci педлогiтri
пршriвниlсt зобов'язапi бртrr увсгь у заýfuЕrпIrD( педагOriчноi ралrс
5-3-2- Засiдаlfllя псддгшiчlоi ради пршодrться у Mipy потрби та вiдповiдrо до lrпнв(rrl
Ilюно.lиаства
5_З_3. Педагогiчм рада и!оцду освiти,
- схвалю€ Фрffr€гiю poBBKTlcy зак.llа.щl освiтп та рiтпшi rчип роботп;
- cxBaJtKж освiтrпо (освiпri) rщограму (rрогlшшr) закJвдr та оцilшос рсзуJьтатЕЕьгь ii

(ix) вшоlиtпlд,
- схваJIюс пpaшrJ,Ia вrrутрilшшоm рФпордц}r, полO*енri, про вrrуrрiшrю trтЕ}rу

забgзпеqеlоlл пФсri освiтц
- форrуС cHcTe..Y та заrвердrry€ процедуР внутрiшrюго забезпечешrя ,хшIi Giтц

вЕrючаюIrп сист€r.у та мехаrriзrлr забсзгrечешrя дедеri,оrоi дброчесносгi;
- прrйlrас рiшетпrя щодо вдосюнаJIекtп i rrgrодичrою забgзrrечекrrя освiтrrьоm процЕqrl
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_ rрdпа€ рiшеrпrя щодо перевсдеrшя yтriB до истушоrc швсу i ix вiдрахувilппI,I'оIгпешп до вiдповiдальноgгi за невик)rйнпя обов;пзкiц 

" 
*7r- a.оJIь*-"*i.oparbBom чи матерiаьвого заохочеrпя учасяикiв о"r;rr*"- 

"роц""уl-^- 
-'

- рOJгл{дд€ rrrrтання пiдвrоцення mа.,IiфЕцii педагогiтшок ,Ф"й";;, розвптку lrafiтворчоi iкiцЬтrrвЦ Brl:lнatlae закод{ щодО пiдвrшцеlпrЯ кваJriфiкацii Педапгitlшпрацiвникiв, форrrус r.:t затвердж},€ рiпоrй rrлан пЬищеюrr йiо',Бr;Ь-.r."tщаrцiвlпrкiв;

- прймас рiшеннr щодо визналня резуьтагiв пiдвпщешlя шшiфimцii педапгIчж)llщattiBlrrшB, отрrш fiо( ним поза зашrадок освiти;

;r#Ьr"ШеШ ЩОДО ВПРОВаДr("'ili' в освiтнiй процес педllлогiчноrc досвiду r

- рсгJtяддс питаяня впров4IDкення в ocBiTKiй процес ttаiiryilцого педдrогiчяоm лосвiлу llннова-цiй, участi в лос-rтiлlпlшкiЁц 
"оп"р"""Ьй"iй,. iшroBarrifuiй дйльносгi, спiвтрlз iшшrrдr зaKJ.&raror освiти, на5lювиrлr i;;;, фзичonмrr ; ;;Б;; осюбашпсi сприясrь ро:звкгцl освiти;

- ма€ право iнiцiювати проведаrrr' пцвппановогО iнсгrцпriftlого ауIшту з€lклад]. 1цроведешп гроlалськоi аrgелrттачii зак,вд6- розглцда€ itппi rпrглrня, вiдrесепi Ъконоrr Ухраiпи <IIро ocBiry>, <Лро пвш__ загалъ,rry осредню ocBiry> таlабо шrх Статулом до ii повнопачень.Ншеняя Педагогi,шоI вди Ьклал1, освiти 
""ой""" " 

oio накхюм KepiBrпrlB закладу.5-3,4_ Засiддшr педлогiтrоi радп с праrOмо;;,-й. на пюrу прсупri ве r.ешIе.щохтрепшr П складу. Ншення з ycix rптrаrъ пршЪшогься бiльшiспо йлй" 
"Йi ".r"оу. 

У мplBrrom ротrолiлv голшiв гоrrос головн педагогiчноi рлн € визначurыlнх. Рrшqпlпедаrогi.шоi rдп офоршrшок}тъся про.юк)лоп засiддпfi, шй пiдпrrсушь кuк}*а тасекреrар педаrогiшlоi радi.
511Iш_еш{я педаmfi.пrоi радц rркйняri в меJ.йх П повцовакень, вво]umъся в дirо ra.-Tll(ЕрtвниI{i закJвд/ освiтя та е бов'rзrсовин до виковiлння 

"ci"a y"a"rorr.aц4| *rr*-aпроц€6у.
ý4 Впщп* кшеriлIьпrrй оргrrr сrповрцлrщшrя зrr.лrдr освiтп5.4.1. Вшщrм коJlегiаrшпrн оргаяон .ро^.алЪьпою самовидуваяня закJIаду осsiтЕ € т.rпбoPr (rонфрlщiя) юлекпвУ frlхладу освiтя, що c'lx*'!'Tbcr не менш л( одшl F п Fта фрнуrоться з уповноваJкенrD( предсгавникiв )rcl- }*r"rr*d;;i;; й.",5.4.2.Делегrм загапь}шD( зборiв з п'рвом,"РrЬrо- r-осу обирlсгъся вiл:- пвцiвtпrкiв закJIаду освiти - борашl трудок)п) коJIектпву;- y.пtiB 7-1 l KrraciB - швсrrПrш зОорпr у кЬmстt (по олшоrrу - вiд парвri}- баrькiв учriв 1-1 l(l2) юlaciB - l.,lilсЕямп батькiвсыоlJ ,o.p*,l.i-*r' - ,-оаяому - вiл пщалелi).
5.4.3. Колегiаrьlrrfr оргап грошадською сановрядlв&пrя закrцду 66зi11 ..-rrr-Tд_ 1делсгатiв, Загальнi зOор.lков4ерпrь) лрчlо-.--чшлri, якцо в iхнiй робсri бтс gr вuенше половппп делегагiв. Рiшенrrя прпftмасться проfiOю бi:ьшiстю Гоrr 

'-'-_делсrrгiв. TepMiH ix поввоваr<ень стаrювrrrь олив piK. ----- '-l
5,а-4, IяформаUй про час i кiсце проведей-*",оо боfiв (юнr)срсгЁ) cf-

-lалу освiтя.ро:зuilцуеrъся в закладi о".;Й о оор,rr.аr,к)сIъс' па оФiцiй!шу lб* rоlтц на cTopiHчi веБсай,гу засновника не пiтriше HilK за одlдl мiспь до;;;т---5.4.5. Ъгаrьнi зборr (юнфрнцiя1 зашrалу освiтя:
- погодкують стрстегiю (програшу) розвпrr<у закlrадl освiти;- ЩОРО(У ЗаС,щrховуlоть звiт repiBlпrn закJидr освiтrц оцilпоютъ fuo.TG l rреqультатахи ouirmr пож5rь iнiцiювати проведення поз uвкпп, Err_аушrгу закllалу освiти;

р(УJгJцлають шпакп освiтrrю! кgтодr'шrоi, фirаrrсовогrrсполарсrшr- iп-j ц,
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ocBiTи;

- прfrrrаоть рiшешlя про стиrц.люва!rня прчi lсерiвlлпсiв та irпшrх прачiвнпЁв захлал
освiти

ý5. Оргrшr сеrоврцщrвавпя злобувечЬ ocBiTT
5-5-1-y захладi свiтп дiс yчliBcbke саr.оврrдrваоlя з меrою формуваlшя та розшrпryгромадяllсьlооq )rправJIiнGькю( i соцiдъlпок юмпетектностей у.шiв, пов'язаrп,п з иеяш
деr.оrртir, справ€дJпшшi, ffвносгi, прав JIюдш , лобрбугу, здlорового способу юrггr
тOщо-
5_5.2_У.шiвсысе саuоврr4rишrя здiйсшосться ушяrrи бешосершю i черз ораlпl
!пнlвськоп)с {оврцдJ.ваIп{я.
5.5.3.Учнi маюь piBHi правit на )ласть В 1rчriвськошу саJовIrяд].в:лннi, зокрема на учаgrъ у
робогi дорqдчЖ (KoHcyrbTaTиBHro< iз певнrж шrгань), робо.ппr- (робочи* .ру"о mlшо) та
iшшrх оргавiв учriвсьюm самоврдlмrrня, а такох( право вiльпо бнрати та tiуrя оОрrЙ*,
ло впборкпх оргакiв учrriвською самовидуваяня.
5_5.4.Учнiвське саr,оврrлrвашr, моre дirш на piBHi заклалу ocBiTH та окреrлих класiв.
5.5.5.Оргаtтl уЧttiвсьюю сакОврялув rЕя JгrК)рюклься за iкiцiапrвою ysкiB та мож5гь бупr
ошrоособовими, rсолегiалыпrмrr, а такоr ra0х)rrъ мати piзroxaBiTнi фрмп i вазвr.r.
5.5.6_Керiвюаr закJвдУ ocBiTrr сприяС та сгюро€ уиови дJlЯ дiяlъносгi ОРГанiв у.пriвсьюrосаховрд/вirння.
5.5_7_Iншi у.исю,mr освiтrrюm процесу не повиrrrri переrшФrDкати i втручатися в дiллькiсть
оргаriв учriвсы<оm сiаraовDrд)aвання.
5-5-8.З шtгаrrь захиgгJa sесгi, гИносгi таlабо прв учнiв зашвдr освiтя lерiвник гIнiвського
Grr.оврflд.ваtпrя r.rrс право на певiдк.падrлfr прrrйом rcрiшrrпсош закJtаду ocBiTB. Кqfпплс
закJIдлу ocBiTrt зобов'язаrлдi ро3гл.ш!rrrr усну ш ]пrсьмоsу 

"""оry 
керЬrrка учнiвсьюm

с:шоврдув:лнпl про усунеюiя порушень щодо честi, гiдяштi шr прав учня ýчнiв) захJIад],
освiти та rжrтrв заходiВ вiдповiдtО до правltл внlпрirшrюго 

- 
розпБрялrсу таlабо

зако!tодавства
5_5-9,Орrаlм учяiвсьюю GамоврядJЕання моJк!гrь, a.lle не зобов'лзакi ваgтfi пр(уюкlоJп{ tlx
бульякi iншi лоцlrеrrш щодо cBocl- дiяrшrостi.
5_5_ lO.Оргаtтt учнiвськоm саковцдуваппr шають цраsо:- братя ),"irc'b в обюворrшi пгтаrtь удOсконалення освiтrього прцесу, наукOв.'

дослiдrrоi роботrц органiзаuii лсзвi.тurц сrздоровrrенкц пб5rту та харчумкlrц 
-

- прводrmr за поп)дхеяняr, з керiвrплсом захла!tу бgзiтrr opг {jъltifoii, пршвiпппькi.
TByKoBi, спормвкi, оздоровчi та irrmi заходп таlабо iкiцiювати ix провелаrlrя псрел
керiвниrrгвоrr зах,ладу освiти;
- брсгк уqд66 у заходах (процесах) Ь забезпс.tення яюстi ocBiTrr вiдповiдно до процедур
внуrрiшlьоi cвcTerдr забglечеiлrя rxocTi освiти;
- захшцrlтfi црf,sа та irrrереси yIrriц якi здобуваrоь ocBiTy у цюму зашrадi ocBiTrr;
- вносlлти прпошпrii таlабо брти участъ у розроблошi таlабо обmвореlшi шшrу робоrв
зак.lид5r освiтrц зкiсгу ocBiTнix i rввqаJьl ц програп;
- через cBoix прдставшrкiв братв учасгь у засiдаввл< педагогiчвоi рли з ycix пrrтаць, цю
сmсуютъсл оргапiзаrrii та ралiзаrrii освiтrrюm процесу.

5-5.1 | -ЭСаДr 5rШiвСьЮго caroвpяд/Balrrr, визllачаюъся Заювоrr r<flpo повну загаJшrу
Gередtоо ocBiT1ol та положенням rФo lr.nriBcbKe самов[rrlдування закJtаду освiтц lцо
затвердцrсгъс, }lпUIьнипи борами )пoBHoBiDKeHlD( предстilвникiв класiв заклалlr освiти.
5.G Оргrвп сеuовIlflл}rвiпвI п]лцiпцвкiв rrкдедl освiтr
5-6-1-Впlщu оргilrоrl rромадськоrc саr.оврщ5lваrпя пвrriшш<iв закJtаду ocBiTrr е загаJшti
збор цуловоm юrrекпrву закlтдду освiтя-
порялок та перiоав.пliсгь склик!внr (вс меrпrr як одrц раз на рк) порядок
рiшеtъ, чисеrьнiсть, ск,вд загаJьнIо( зборiв труловою колекпву, irilлi пктання дiяlьностi,
що не врегуJIювавi захонодавсrвох, визrlачilюЕся lцr. стац1'тOri i колекrивниrr трудоввra
логовором (заrrалвностi ) заклапу освiти.
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5.6_2. Ъгшьнi зборп Iрудовоto колекmву:
- розгляддоь та схвалюкль про€rсг кOJIекпвног() догOвор!r;
- затвердкушть tравшв вкуцрiшrlюгo трудоюю рOзпорялq6
- впз[rачакуь пордок обрапня, TrceJъHicгь' склад i строкповншаrсоrь юricii з трулш

спорiв;
- обираtсь lсомiсiю з трудошш спорiв;
- м(уж)пь }rr8орюваги коriсiю з пrtтаяь охорони прцi та здiйgповсrа iппi
повноЕаrкення, ввзначенi законодаDстц)м-

5.б.3.Ншеrrrrя загаrшшоl зборiв труловою ко,лекплву пiцпrrсуrоь го,ловrпошrй на Еiдilпri Tr
сеlФегар. Рiшеrпrя заrаrшлп борiв труловоm коrективу, у uеrах ix повrrшцr,
с обоа'пзювиrоi до виюнання всiша rршriвrшпсаrш заюrал5r освiти.,

5.7. ОргапrбrтъкiвсшсогосаrоврядrвiiЕпя
5.7.1. Багькiвське Gаuоврдв:rвн, здiйсшосться батывrоr ушiв лс безrrосерсшло, тал i
серgз оргаrпr баькiвсьюm самоврдув flrя, з метOЮ захисгУ праs та iПqrесЬ у.пriц
орапiзяцii ix доrпiлля та оздоровJrеr rя, громадськопо шагляду (контроlпо) в кв
rювповакснь, вк|liаченrlх ocBiTнirr заюнода8стц)rr, щtм Стацгтоrr та пол('aеIпrп про
батькiвське сановряд/ваrrНя закJtадl освiти, щО затвGрдхryflъся заrаJьнихи боFшl
Jпtовкова]кених предgrаsкпкiв бтькiв Koкrom з KrBciB заr.лал5r освiти.
5.7.2. Батыоl Halcb прво:
- ]гтворюватп рiзпi ораrпr баькiвською самоврядуваrrrrл (в rromx krвcy, закlвду освiтц

за irrтересаrшr топtо);
- ршглrдапr буд"-..i пIiтаявя i прfirшl рiшоrня, цlir тоq щоналеrсlть до юшЕIЕrrцii

ilпшок opшriB управлiшlя чи органiв гроrадською самоврядуваяня захладу освiтя;
- 3в€рrатпся до Вiдповiдн!о( оргапiв упрашrirпrя освimю з IIктань розвIfпry, вю(оваяня тt

мsчаr {я дiт€й.
5.7.3. Ншеrпrя орrаrцl баькiвсьюrc сашоврядуваюfl впкоЕуетюя батьmrдr внкJIюqяо на
добровiлып,п засаддх.
5.7.4. Рiшеrпrr органу батъкisськ)ю Gашовряд/вання з пЕтань органiзачii освiтrъою
пlроrЕсу таlабо дilJшlосTi ик,ид, освiти мохlrть буги реалiзованi виклюlrно за рiшеннпr
KepiBшrB закllалу освiтц лсцо таке рiшеrшя Ее сJперечпъ :|rконодаsству.
5-7-5. Рiшеlшя, заходrr rа форrоr батькiвськоm Gамовряд|вання не повштri прзЕод}rпr до
шдаtп{Я учаснппrr освiтtьоЮ процФУ rрlвiлсiВ .пr oбrr*errb за будь-жою (вмкж),
пор)дIrуватн Тшi прва таlбо закоlпli i}переси, а тжож ве rOпý/ть б5ml пiлсгавоо ллr
rryfifurггя уrФаsлifiсь.оо( рiшerъ, що не вiдповiдаrоь закоко!вsству.
5.7.6-органя баrькiвсысого самовцл}.вашя r.axyrb право, але ве зобов'язаrri форrлrтн сшt-
рiшенrrя вiлповiдrтrхп rpoюr<orвMrr
прачiвtлшоt закладу ocBiTB не rrаюrь праsа ЕIЕrчатrrеr в дiяльвiсть баrьхiвrоrо
Grповидув шц а такOrк збпратп Tr беfiгапл проююJпI засiдаfiь органiв батъкiвшо
саuоврялувФrня.
5Д Пiк.rlува:ьпr lЕ/tr зeкJtiд,
5-8- l.Пiшувальна рада сприя€ впюн:rнню перспективr D( ЗЯпЦанъ розшrпry о.-лу,
залученню фimнсовlж pecypiB д.пя забсзпечеrпrя йою дiяrьноgгi з rlсновню( Епрш.iв
розвrrrку i здiйсненrшо юктроJпо за -rx викорисгаrшяц ефкмвlriй паа€r.одii заrrЕцу з
оFанами дерсавноi владri та оFанаm| мiсцевого саховрядaвання, гроЕдФIiспо,
грокадсьre{шI об'сдаlшяlп{, юрt{дпчнпхп та фiзп.пшrшr особаrпr
Пiшуваtьяа Fда сrворо€ться рiшеlоrп Эсновнlшса або )повноваrкеного tшп Wary та дiс
и пйсгавi поJIOJIеIпIц затвсрдпек(по засIювнпюм зак.л4д!r ocBiTrt
5.8-2- Пiклувшшrарадд:
- аIиJIiзу€ та оцitшое дiяrьнiсь закlвл5r освiти i його керiвшrкц
- розробляс пропвrдrii ло стрсrегii та ttерспектIrвною шшrу рOзвкIIry захJtаду свiти та
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аIrалiзу€ gгд{ ix sикоlияня;

- проводrrть мовimрнг виконirняя кошторису захлад)a ocBiTB l 
-D 

lI:
рекоrrенлачii та прпотrrrii, що с обов'rзковимп для розгJrяду kepiBHlш п

- мФке lнппю8ати проведенt{я lнспгц/цrиною а}rднтi, -* i Erl,
- rolte вв(rc}lти ЪсновIппry захJtаду швiти подшrня про зrюхоtlенв, Е- ц

освiти або пр}rrгlrеlшя його до двсrрrллiнарноi вiшlовiдальностi з пlс_, 

-

закопом_
5.8.З. Члени пiклувалыrоi ради нак)ть право брати участь у робогi Еrr_ lI
управJriння закJlаItоi{ загальноi середrrьоi освiти з правом дорад.rог0 гOJкЕ!,

и. прозорIсть тл rнФормлцIЙнА вцкрЕтIсть
злкJIАдуосвIт[l

6.t. Заклад ocBiTB фрrrуе вiшсрrгi та lrгаJьводоступнi рсури з iвt}щт _-
дiялrькiсгьTа опрfiлюдкюе таку iпфщаrriю. Досfупдо TaKoI iнформаttii сii r р
зору може забезпечуватися в рiзних форrrж та з урахувшням моrслlшоqrd r-r.T-
6-2- Закrцц освiти забезпечуе rra офiuirшошу веБсаrrгi -qзасllовникl вiлкрrrпrй досDm до iяфощаrii пр свою дiяльнiсгь та доrъ,Е_, 

-
до:

- Статугу;
- лiчеrвii rra lryовашкення освiтrrюi дiялькосгi;
- сrрукгури та органiв управJriння захrrалом освiти,
- Ka,ltpoк)ю ск.Jвду закJвду освiти згiдно з лiцеrвiйtмни умовами;
- ocBiтrrix прграм, lдо реалiз1nоrъся в закладi освiти, та перлiку ocBiTнix пt

шо передбаченi вiдловiдною освiтнюю програмою,

- терrюрii обслуюв)rваннц закрiпленоi за закладом ocBiTIr;

- r}ш<пlчноi кiлькоgгi осiб, якi rвв.вlоться у зак.rилi освiти;

- мови (мов) освiтнюго прочесу;
- наявноgri вiаJсlнтних посал порrдку i унов провелення ко]оryрсу цд i; заrir- 1l

йою провелеввя);

- мааерiаJько-rcхкiчною забgзпечеш{я закlид/ освiти (згiдпо з лiц€tвiйниш !ш:.
- рзультатiв монiюрингу якостi освiти;

- рiчноm звiту про лiяльнiстъ заклапу освiти;
- правил прdому ло заклапу освiти;
- умов лосгутпrостi зак.лал5r освiти дrя навчаrrrrя осiб з особrшвпrшо cBiTHiшr потfrr.
- переJпку додатковrтr( ocBiTHix та irплюt посrrуг, iх вартосгi, порядку надаrшr D.ffЕ!
- правrrл поведilrer злбувача освiти в зак.rвдi освiти;

- rmarry заходiц спрrrrоваявх ва зшlобiгання та прOтидiю булiнгу (rшсуrш t l

захладi ocBiTB;

- порядку подlдня та розгляд/ (з лотрrманням конфйеrщiforосгi) заяв про rrшlл
булirrгу (шкуванrrя ) в закrидi освiти;

- поидку р€агувапня на доведенi вlflвдки булirrгу (rькуванrя) в закrидi свпв t
вiдповiдазьнigrь осiб, причеrrпп ло булilгу (шкуваяня).

lпrпа iнфрмачiл опрrлюднкr€тъся за рiшенням зак,lталlr освiти або rra вимогу зако{юдаrsпа
б.3. Ъшад швiтв опрrлюднк)€ ва своец. вебсайтi коurюрrс i фiншrсовrоi згт ц
надФдкення та викориýтання Bcix tутрrrrrанпх публiчнlо< юrmiц iнфрмачiю про rEFr
mBapiB, робiт i послуг, (rтриманих ш< благодiйна допомога, iз зазначеlrням iх варгш,гi
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таФх пр ,Фrlrп4 отщманi з itпшо( не заfoроt€нrо( }lюноrивством. Iяформаrrя тадоц/rентя' яlоцо ЕонВ не вiдrrесенi до lсаrтегорii iнфрrаrii , об..еr.еrrиr' доступоu,розкiuцпоться дtя вiдкр}пOm доступу не пiзнiшенilк'"Ёр"" до* р"6.; ;*" з дяя ixзатверддсеIfiя !rи Bнecerrнr зriн до ниь -шсцо iнше не впзначеrrо спщiаrьвими йонаrдr.

VIL МЛТЕРrДЛЬП.'ТЕХЕIЧШЛ БЛЗЛ ТЛ ФIНЛЕСОВ.'ГОСПОДЛRСЬКЛ

7-t.MaTepiarbHo-r..rirr"offiifr*iffi aý"#"*орули,землю,комуrriпrriц
fлчgч"*.в".порткi засобп та irппi шrтерiальнi Й,"rосrt_7.2.Майпq захрiплепе ýr закладоr. освiтя, не моле бlmr вил)лсне, яlсцо iпше непсрбачепе закоrюдавством-
Майно, оr,римче у фрмi благодiftlоi допомоги, мо.е, за басаrням благодiftппсъзнаr(одипlсь lla вiдповiда.llьному зберiгаякi.
7,3,ВИМОГИ ЛО MaTePiarbHo:exнi'пloi базн закJйду освiти визrичаrоrъся вiдповiдrшrмибу_,у**' i саriтарньгiгiч*"" н9р*а,и i rrфилапr, а TE|KOJK типовими перлiкаrиобов'язкового Iав.rаJьIlою та irдпого.обладr""r* i; mMy "пroTi *р"мп,о-), Ьо*"*r.етодlчних та нttвчilJIы(Fшючвж псiбшпсiц пiаручпнкiц ryдоrоъоi та ilппот лiторстури.Збиткц завданi зак.lгаду освiти вlrасrrйо.- *руrо"* йою rraftroBж ,rpu, i"r**"юрrдrrчнпни та фтrчrпми ос,обами, вiлшкьловусrюя вiдповiдlо оо чишвоmзаконодааства
7,4,об'скги та маfuю захJrаду ocBiTB не пiдлягаlоь прiвfiтrзаrii чи викорlс*лнню не заocBiTrriM прпзrrачек{хн.
7.5.Утриrrашrя та роgвиюк матерiалыrьтехнiчноi бази }lкладу освiти фваrqпоться зараýпrоК копгriв Засяовrоrч. ъчЧ освiтп rrorKe п.дssатft rииткi ocBiTKi та irпЙ посltу.цпсрелiк яlоо< затверлхус Кабiвет MiHicTpiB Украr-ни.
Iъипri ocBiTrri послупt не MoIýпb н4даsапrся (повrriстю Tr частково) дlrя доýягtЁнЕя
)rшiяrдi закладу освiтя рзультатiв н.lвчlяня (конпетеrrпrосrей1, ,rпз"аrеЙ о"рr",r"""сгдндарвlдL
У,шi ra ,x'i бать]оi мохуь o'prr'yBaT,. в заlсладi освjтя платяi ocBiшj m irшi послlтивr*лютrо на добровЬпш< засадах
7.6.Фiналсово-госполарсьа 

_ 
аryпьнiсть заклалу провOдвтьс* вiдповiдно до БюдхетвогоrюдсксУ УщаilЩ ЪюкiВ УпраiнИ кПро швiтр, <Про повrrУ загаJБку середнtо ocBiT5п,<f[po rricueBe саrrовFд)rаацня вУхрЬЬ та iшJп нормапшlьпрвовrп акгiв.Фirrднсова аgmномй зашrал5r освiти в *ac.r,r,i 

""*ор"с.аш,, бюжgrпп< юrггiв передбачасcarrocTiйre здiйш"'пlя вшрату м€rrйх заrверllr*н",rкошюрrrсаrrи обсшiц зокрrrа на:- форrrуваrпп ирукгурк закrиду освiти та йою пrгатrrою poвrпrcy;
- ошагУ прашi прчiвrПкiв, вст tодлet{ш[ доIIJIат, rвдоавоь виIиfOродц вппJ[rгуrrатерiальноi допош(гк та допошог1l lra оздоровленнь rремiюваннц iнtшо< вrцдiвстиrrуJIюваI rя та вiдтrаченнr працiшrrлсiв;
- оплату пOmqнш( решокrню( робiт rрlrмirпень i споруд зашrад5r освiти;- оплату пiдвнщgшя lоалiфшlrii пептогiчrшх та irплц праrriшлдсiв;- Укпqд"'rнr вiдповl'дно до заtсоводаrства rrrвiшlrьлрвовюr угод (господарсьlс.lх
_ логоворiв) для забезпечеrпrя дiяльносп- захлапу освiти.
7 -7 .IЬверамlшl фiшнсуваrшя зак.llалу освiти с:
- коlгL дсЕошiою та MiqteBom бю.д*егiв у розмiрi, передбачевоrrу норrатпваrrи

фншсуваяr загальяоi серелlпоi швiтп для йоДrr"""* освiпrюm 
"Ё.о*у в обсязi,визпачениlлr.I[ершвкпми сгацдарюм загаJБноi сердньоi освiтц- кошrи, oтprrлri за падавня Iшатнж пOсJI)aг;- у:jlлY ryтзашi:ФOдущii шасаJьtIсвиробнпwп( rаf,сrерекь, вЙ передачi в ореrlд/примlщень, споry4 обладкакrщ
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- лобрвi:ьlri вЕосюI Jr виглядi юrrгтЬ, rатерiа.ьrпоr rпшrосrей, rrerraTepiarbmuc aKTrrBiB,
одеркаrпоr вiд пiдrрrrемсгs, уýт rоц орг riзацiй, фiзпшсок осiб;

- благодiftrа допомоIа вiдповiдно до законодавства про благолiйшту дiяшriсrь та
благолiftli opariralTi;

- грilrпц
- ilплi дrерела, не заборненi законодавсrвом.
ОrРrмШi iз зазгlачеrп,п дхереJI коштrr ЕикорпсmвуюIъся закладом освiти вiдповiдно до
заrвsрдкеною кошюрису.
7.8.Ъшад освiтп е вепрбуrковоlо усrановою. .Щохопи (прrбуло) заклалу освiти
впкориск)вуюТюя виклю.lкО л.rш фiнаюуваtпtя видаткiв на йою уткlдшнъ реалiзаrrii rreTTr
(цiлей, зацдшь) та вапрмiв аiяльноgгi, ввтrачевнх цуr Сrацпоr.
7.9.Ъбороrrяетrсп рOзподiл шримдпо( доходiв (прrбуткiв) або ix чаgrrти поrдirк
засновнrка закJIаду освiти, прlдiвнrrкiв (KpiM оrшатя ix пplri, нарахуваrвя €л|шоrо
соrdальною вноску та irшlot вiлращмrrь), чrrekiB органiв управ.пilttш та irrrrпol пов'язаrпос з
пrrrдr осiб.
7- 10-порялок дйоводства i бухгаm€рсьюго облiку в зашrадi освiти вrвrrачасться
tсерiвlппсом за!сJtаду вiдповiдно до заtбоводlвсrва Украfirи. За рiшошям керiыплса закJIаду
освiтп бухгшrтерсьшй облiк може здiйсrповатися carrocтiforo або через цеmралiзоваку
бро-аrrrерiю.
7.1l.штатrтй розrЕrc закладr освiти зrrверлк5rсться ltерiвlспюм закладу tlа пiдсгаsi
Тиловrоr rгтатшiх Hopr.aтrrзiв дJr, закпадiв загальноI сершпоi освiти, затверлхсrпоt
цеrгIра,льrrrrМ органоМ вIfrоtввчоi вJIадц щО забезпечус фрмувашrя та реалiзу€ дер,каsку
полiтlпсу у сфрi освiти.

ЧШ. МIЖПАЮДШЕ СПIВЮБIТППЦIВ()
8- 1.ъклад ocBiTH мас праsо укладапr угOrtл про спiвробiтниrrrво, всталовлювати прямi
зв'язки з органаrдi управJri}пrя освiтою 1а закJrаддши освiти зарубiжпrх щаiц
fiхоrародпrrдr ор-лliзаriяlш, rфнпаrпr у вспrlrовленоi.у }lконодавством пордý..
8.2.ЗакJIад швiтп та педаrогiтri здобуваqi освiти моlкутъ братк учасrь у
реалiзшlii Mirolapoдild проосгiв та lс5lльцрrо-освiпriх проl-рм.

8-3-ЗакrиД oGBiTIr за rвлвносгi налgлюI rrarepiarbHbTcxKi.пroi та сочiа.lьно-lсульцrрноi
батl, вiдповiдвоm фнаrувалrя rorсе проц)дrпи нilolryошi 5внiвсьюrй та педаrогi.пrrпt
ОбМirПr У Pвrocax ocBiTrrix програм, просктiв, встаfiовJIювати вiдповiдно до заюноrulsства
прri зв'rэоr з r.iкrapoдorxB оравiзаrriяшr та ocBiTHiHи acoцialriqror_

DL КОЕТЮJЬ ЗА ДЯJIЬЕIСТЮ ЗАК,IЛДУ OCBITП
9.1.{ерпсашm нагляд (ковтроль) за швiпrьою дiяльнiстю заIсrид)a ocBiTB злiйолостъся з
меrою реалiзаrrii едпrrоi дерmвноi полiтrпоr в сфрi загаrькоi середньоi освiти та
спрrrоваrrдi ва забезпеченяя irпepciB суспiлютва щодо BaJtеloroi якштi освiти та
освiтrrюi дiяrькостi_
9.2.€шпшм Iшавовпt за(одоi, деFйв.rою вlгляд). (коrпроло) за освiтrъою дiяrьвiсгю
зашЕ.щ/ освiти с iпстпгуцiйшtй аудгт закJвд)ь що прок)дrtюя одш{ раз на l0 poKiB
ЦеrrТРальнrм орапоr, вихонавчоi в.llади iз забезпечеrоrя якOстi освiти. Iнсrитуriftл,fr аудI.т
вшIюlfil€ rчвпов5r первiрк5r дотримаrшя лiшеrвiйнп< 5rшoB. lнстrrгуцiforlfr аулпт прои)дfrюл
У ПСВIIJИдIОВОкУ поцдку в разi, ппцо закlщц освiтrц r.tаc rпвьк5r якiсть ocBiTrbol дiя.lьносгi.
ЬсT rтгуцiйюd аудrт таюж Mor<e бупr проведений у поiпrшановоrrу порялку за iнiцiапшою
засновшой, керiвtппв, колегiлькою орl"цу упраsjriняц вtпцою колегiа:ьноm орmrцl
rромадськоло саr.оврrдrваIrня або пiкllуваrьшоi рааи заклалу освiти.
9.З.!ерmвккй rrагляд (коктроль) за лiя.lькiстю закJIаду освiтп здiйсrшоrсь MiкicrepcTBo
освiти i Hayor Украl-нл, iншi цеlггралрli оранп впкон:rвчоi вrrадп, Упрашirшя Дерсавноi
сщrжбп якосгi освiти у Merkax повнова]шепь, вllзllаченЕх заюнодааствок ylqla,iIrrt.
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IЖУ Дrylюi сл5о*бп_ косгi освiтп проводrrь iнстrrгуrriforшi а5rлшг заr.падl освiтивlд!овIдво ло Закону У,кра|lпr ,CIpo o"ribu i позаплановi первiрсл у порядку,

ffi#ЖtrЖЖlу uПfr ocHo""i засади деркаsною rигл{ду (r<окrролю) у
9_4_Реryrьтапt iнстrrтуцiforою аудкгу опрUподпюкrтъсп на сайтах закlвд5l освiтцзасновникr та о[r?IIу, що здiйснював iвgrrцпriйшrй аудrт.9.5.Гроrалсьшй rагляд (коrпРольt за ,i"irr""J +**ч* закJцду освiпr мож5гь

Ё;ff*" СУб'ОСШ ГРОМадСькопо нагляд. (контоло) .i-""ЙоЙ-ЙЙiЙ'" *про
9.6.Ъсноrrлпс захпаду освiти або уловrrоваrсgшй rлrм opr.ar здiйqпс коrлроль:- за дmрпшаIff{rш норм уgt {ов.поr док5rrrеrrтiв закlидl освiти;- за фirинсовьк)сlюдарською дiяlьнiстю закlцл5r освiти;

" "err";;:j1-af-T3ш (дискринiнацii) за (вкаками расц юJIюру
1кР-'_]y*щ рlliгiйнrх та iнlшlх .r"р"_"Ь, c-TaTi, Bitcy, ;"ЙЙЙ,Ьrrо-та соцвJIьЕоп) похо,DкенЕя, оiлrcftюго та майновою cra*y, мiсця прокrвщп{я, заrroBlпrrш або ilпшвrдr озпшйrrи-

х рЕоргА"шIзАщя, лIквцлщя чп пЕрЕIIFOФIлювлпня (змIЕл тпIIу)злк,I4ду остIтп
]ll_lTe:'" про роорганi]ацiю, лiвiддцiю .пr перепрфi.mоваrrня (зкiна тlшту) закJIад/остlтп прrймастrся йою Ъсlювнrдсом у порядц., всгановленоr.у rrип}rим законодавством.l0-2, Пщ реоргшiзщii. лiшiдацii *;.р"йь'й*; b"i,i ',"'i-r"*rrй"Бь по-пвцiшrшоr, злобувачан освiти гараr.rrойяJйй;ь шшiх прав та iHTepciB вiдповiднодо чинноп) заkочоrlдпстта з пrrгапь прчi, освiти та нацiондJtъшо( rешпин-
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