ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 28.12.2020 № 2-105/VIII
м. Золотоноша

Про зміну назви та затвердження Статуту
Коробівського навчально-виховного комплексу
„загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти”
Золотоніської міської ради Черкаської області
Відповідно до Законів України „Про освіту”, Про повну загальну
середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, у зв’язку зі зміною підпорядкування
закладу освіти,
керуючись ст. 26, 60 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
1. Змінити
назву
Коробівський
навчально-виховний
комплекс
„загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”
Золотоніської районної ради Черкаської області на Коробівський навчальновиховний комплекс „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної
освіти” Золотоніської міської ради Черкаської області.
2. Визнати,
що
Коробівський
навчально-виховний
комплекс
„загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти” Золотоніської
міської ради Черкаської області є правонаступником Коробівського навчальновиховного комплекс „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад” Золотоніської районної ради Черкаської області.
3. Затвердити Статут Коробівського навчально-виховного комплексу
„загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти” Золотоніської
міської ради Черкаської області (додається).
4. Керівнику закладу освіти (Маленко Л.І.) вжити заходів щодо державної
реєстрації Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021.
6. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського
голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на постійну
комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.).
Міський голова
Строкань 23303

В.О. Войцехівський

Додаток
до рішення міської ради
від 28.12.2020 № 2-105/VIII

СТАТУТ
Коробівського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів –
заклад дошкільної освіти»
Золотоніської міської ради
Черкаської області
І.Загальні положення
1.1.Коробівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів –заклад дошкільної освіти» Золотоніської міської ради Черкаської
області , є комунальним закладом Золотоніської міської ради (далі - Заклад).
Скорочено- Коробівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ЗДО»
1.2.Юридична адреса школи: 19735Черкаська область, Золотоніський район, с.
Коробівка,вул. Васільєва, 1, телефон: (04737)90-2-85
1.3.Коробівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – заклад дошкільної освіти» Золотоніської міської ради Черкаської
області є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп.
1.4.Власником Закладу є Золотоніськаміська рада.
1.5.Органом управління Закладу є відділосвіти виконавчого комітету
Золотоніської міської ради (далі - Орган управління).
1.6.Власник через Орган управління здійснює фінансування Закладу, його
матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, землю,
інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, організовуєбудівництво
і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей,
затверджує статут, вносить до ньогозміни та здійснюєіншідії.
1.7.Майно Закладу перебуває на балансі Органу управлінняосвітою на підставі
договору оперативного управління.
1.8.Головною метою Закладу є забезпеченняреалізації прав громадян на
здобуттядошкільної, початкової, базової та повноїсередньоїосвіти.
1.9.Головнимизавданнями Закладу є:

створення умов для здобуттядошкільної, початкової, базової та
повноїсередньоїосвіти на рівні не нижчомувідДержавнихстандартів;

виховання морально і фізично здорового покоління;

розвитокприроднихпозитивнихнахилів, здібностей та обдарованості,
творчогомислення, потреб і вміннясамовдосконалюватися;

формуваннягромадянськоїпозиції,
власноїгідності,
готовності
до
трудовоїдіяльності, відповідальності за своїдії;

вихованняшанобливогоставлення до родини, поваги до народнихтрадицій
і звичаївукраїнськоїнації, державноїмови, національнихцінностей;

вихованнясвідомогоставлення
до
свогоздоров’я
як
найвищоїсоціальноїцінності.
1.10.Діяльність Закладу базується на КонституціїУкраїни, законах України
«Про освіту», «Про повну загальнусереднюосвіту», «Про дошкільнуосвіту»,
Положенні про навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
–
закладдошкільноїосвіти»,
затвердженомуПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 12.03.2003 року №306,
інших документах і законах держави, на цьомуСтатутові та на:

принципах
доступності,
гуманізму,
демократизму,
незалежностівідполітичних, громадських, релігійнихоб’єднань;

взаємозв’язкурозумового, морального, фізичного і естетичноговиховання;

рівності
прав
кожноїдитини
та
умов
для
повноїреалізаціїїїздібностей,таланту, всебічногорозвитку;

органічномузв’язку з національноюісторією, культурою і традиціями;

диференціаціїзмісту і форм освіти;

науковості та розвиваючого характеру навчання, безпечності і
різноманітності;

поєднання державного управління і громадськогосамоврядування.
1.11.Заклад самостійноприймає і здійснюєдіяльність у межах компетенції,
передбаченоїчиннимзаконодавством, Положенням про навчально-виховний
комплекс та власним Статутом.
1.12.Заклад несевідповідальність перед собою, суспільством і державою за:

реалізацію права дитини на здобуттядошкільноїосвіти, їїфізичний,
розумовий
і
духовнийрозвиток,
соціальнуадаптацію
та
готовністьпродовжуватиосвіту;

створеннябезпечних і нешкідливих умов розвитку, виховання та
навчаннядітей, режим роботи, умови для фізичногорозвитку та
зміцненняздоров’явідповідно
до
санітарно-гігієнічнихвимог
та
забезпечуєїхдотримання;

безпечніумовиосвітньоїдіяльності;

дотриманнядержавнихстандартівосвіти;

дотриманнядоговірнихзобов’язань
з
іншимисуб’єктамиосвітньої,
виробничої, науковоїдіяльності у т.ч. зобов’язань за міжнароднимиугодами;

дотриманняфінансовоїдисципліни.
1.13.У Закладі ,відповідно до КонституціїУкраїни, Закону України «Про мови»,
Закону України «Про повну загальну середню освіту», мовою освітнього
процесувизначенадержавна мова – українська мова.


1.14.Заклад складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного і має
право:
 користуватисяпільгами, передбаченими державою;

проходити в установленому порядку ліцензування Закладу;

визначатиформи, методи і засобиорганізаціїосвітньогопроцесу;

визначатишкільний компонент змістуосвіти, розробляти і

урахуваннямдержавнихстандартів;

визначати контингент учнів;

організовуватипідготовку,
перепідготовку,
підвищеннякваліфікаціїпедпрацівників та стажуваннямолодихвчителів;

створюватиструктурніпідрозділи,
формуватиштатнийрозпис,
встановлюватиформизаробітної плати і матеріальногозаохочення в межах
власногокошторису;

бути власником і розпорядникомрухомого і нерухомого майна згідно з
чиннимзаконодавством та власним Статутом;

отримуватикошти
і
матеріальніцінностівідорганів
державного
управління,
юридичнихорганізацій,
органівмісцевогосамоврядування,
фізичнихосіб
та
іншихсуб’єктівгосподарювання,
передбаченихчиннимзаконодавством;

залишати
у
своємурозпорядженні
і
використовуватикоштивідгосподарськоїдіяльності;

з
дозволу
та
за
погодженням
з
власникомздійснюватикапітальне будівництво, реконструкцію, капітальний
ремонт на основідоговорівчигосподарським способом;

поєднувати свою діяльність з діяльністюіншихпідприємств, установ та
організацій, як в Україні, так і за її межами.
На
основівстановленихМіністерствомосвіти
і
науки
Українинормативівфінансуванняздобуттяпочаткової,
базової
та
повноїсередньоїосвіти в Закладівстановлюєтьсявідповідна мережа груп, класів,
додаткові і факультативнізаняття.
1.15.У
Закладістворені
і
функціонуютьметодичніоб’єднаннявихователівдошкільногопідрозділу,
вчителівпочатковихкласів,
вчителівприродничо-математичного
циклу,
вчителівсуспільно-гуманітарного циклу та класнихкерівників.
1.16.Медичнезабезпечення,
обслуговування
і
обстеженняучнів
та
вихованцівздійснюєтьсясімейнимилікарямизакладівпервинноїмедичноїдопомог
и.
1.17.Взаємовідносини Закладу з юридичними та фізичними особами
визначаютьсязгідно з чиннимзаконодавством, договорами, щоукладеніміж
ними.
2.Організація освітньогопроцесу
2.1.Коробівський НВК І-ІІІ ст. планує свою роботу самостійновідповідно до
перспективного, річногопланів та плану роботи на оздоровчийперіод для
дошкільногопідрозділу
Закладу.
У

планіроботивідображаютьсянайголовнішіпитаннядіяльності Закладу. Плани
схвалюються педагогічною радою,затверджуютьсякерівником закладу.
2.2.ЗмістдошкільноїосвітивизначаєтьсяБазовим компонентом дошкільноїосвіти
та реалізуєтьсязгідно з Державною Базовою програмою, навчальнометодичнимипосібниками, затвердженими МОН.
Основним документом, щорегулюєосвітнійпроцес у школі, є
освітняпрограма, яка складається на основітиповихосвітніхпрограм для
Закладівзагальноїсередньоїосвіти І, ІІ, ІІІ рівнів, розроблених та
затвердженихМіністерствомосвіти
та
науки
України,
та
міститьваріативнучастину.
Рішення про використання закладом освіти освітньої програми,
розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми,
приймається педагогічною радою закладу освіти.
Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою
закладу освіти та затверджується його керівником.
На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального
плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний
план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних
предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за
вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів,
інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість
годин на навчальний рік).
Індивідуалізація і диференціація навчання в Закладі забезпечується
шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.
Заклад приймаєрішення про організаціюінклюзивногонавчання для дітей
з особливимиосвітніми потребами за погодженням з органом управління.
2.3.Заклад забезпечує відповідність рівнів загальної середньої освіти
державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
2.4.Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що
мають гриф МОН, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені
навчання відповідно до вікових та особистих здібностей дітей.
2.5.Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до
Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту» та свого Статуту з урахуванням особливостей організації
освітнього процесу.
2.6.Заклад
здійснюєосвітнійпроцес
за
денною
формою
навчання.
Бажаючимнадається право і створюютьсяумови для навчання за
індивідуальноюосвітньоютраєкторією,
прискореногозакінчення,
складаннядержавноїпідсумковоїатестаціїекстерномвідповідно до положень,
затвердженихМіністерствомосвіти та науки України.
2.7.Прийомдітей
до
дошкільногопідрозділуздійснюється
на
безконкурснійоснові,
як
правило,
відповідно
до
територіїобслуговуванняпротягом календарного року на підставі заяви
батьківабоосіб,
якіїхзамінюють,
медичноїдовідкивстановленогозразка,

свідоцтва
про
народженнядитини
(копії),
документів
для
встановленнябатьківської плати.
Комплектуваннягруп
за
вікомпередбачаєперебування
в
нійдітейоднаковоговікуабо з різницею у віці.
Власникможевстановлюватименшувіднормативівнаповнюваністьгруп з
дітьми у дошкільномупідрозділі Закладу освіти.
2.8. Зарахування до Закладу здійснюється відповідно до
наказу його керівника, що видається на підставі заяви про
зарахування до закладу освіти (далі - заява про
зарахування) одного з батьків дитини (чи повнолітньої
особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто
(з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника)
за визначеним Положенням зразком, до яких додаються:
1)
копія
свідоцтва
про
народження
дитини
або
документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час
подання
копії
пред’являється
оригінал
відповідного
документа);
2) оригінал або копія медичної довідки за формою
первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня
загальноосвітнього навчального закладу про результати
обов’язкового
медичного
профілактичного
огляду»,
затвердженою
наказом
Міністерства
охорони
здоров’я
України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №
794/18089;
3) оригіналабокопіявідповідного документа про освіту
(за наявності).
У разінаявності та за бажанням одного з батьківдитини
до
заяви
про
зарахуванняможедодаватисяоригіналабокопіявисновку
про
комплексну
(чиповторну)
психологопедагогічнуоцінкурозвиткудитиничивитягу
з
протоколу
засідання психолого-медико-педагогічноїконсультації.
До першогокласупереводятьсяабозараховуються, як правило, діти з шести
років. При переведенні, прийомідитини до першогокласунеприпустимим є
проведеннявступнихвипробувань, співбесід, іспитів з перевіркиїїзнань з
навчальнихпредметів.
У разі потреби ученьможе перейти протягом року до будь-якогоіншого
закладу освіти.
У школі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх
замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних
працівників, обслуговуючого персоналу можуть створювати групи
продовженого дня. За письмовими зверненнями батьків учнів керівник закладу
загальної середньої освіти приймає рішення про утворення групи (груп)
подовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування

якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені
законодавством.
Порядок утворення та організаціїдіяльностігрупподовженого дня у Закладі
визначається органом управління.
2.9.Відрахуваннядитини з дошкільногопідрозділуможездійснюватися:

за бажаннямбатьківабоосіб ,щоїхзамінюють;

на
підставімедичноговисновку
про
стан
здоров’ядитини,
щовиключаєможливістьїїподальшогоперебування у дошкільномупідрозділі
Закладу;

у разінесплати без поважних причин батьками або особами,
якіїхзамінюють, плати за харчуваннядитинипротягомдвохмісяців.
Адміністрація Закладу зобов’язанаписьмовоповідомитибатьківабоосіб,
якіїхзамінюють, про відрахуваннядитини не менше як за 10 календарнихднів.
Забороняєтьсябезпідставневідрахуваннядитини
з
дошкільногопідрозділу
Закладу.
За дитиноюзберігаєтьсямісце в дошкільномупідрозділі НВК у
разіїїхвороби,
карантину,
санаторного
лікування,
на
час
відпусткибатьківабоосіб, якіїхзамінюють, а також у літнійоздоровчийперіод (75
днів)
2.10.Рішення про відрахування
із Закладу дітей-сиріт та дітей,
позбавленихбатьківськогопіклування, приймаютьсялише за згодоюорганівопіки
та
піклування.
За
сприяннявідповідного
органу
управлінняосвітоютакідітипереводяться до іншого закладу освіти.
2.11.Структура навчального року (тривалістьнавчальних занять, поділ на
семестри), а такожтижневенавантаженнядітейдошкільноговіку та режим
роботивстановлюються
Закладом
в
межах
часу,
передбаченогоосвітньоюпрограмою.
Навчальнийрік для учнів 1-11класівпочинається 1 вересняДнемзнань і
закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на
вихідний день, навчальнийрікрозпочинається у перший за ним робочий день.
Оздоровчийперіод – з 1 червня по 31 серпня.
Навчальнізаняттярозпочинаютьсялише
за
наявності
акта,
щопідтверджуєпідготовкуприміщень для роботи в новому навчальномуроці.
Тривалістьнавчального
року
обумовлюєтьсявиконаннямнавчальнихпрограм, але не може бути менше 175
робочихднів.
Перебуваннядітей, якідосяглишестирічноговіку, у дошкільномупідрозділі
НВК
та
порядок
формуваннявіковихгруп
на
наступнийнавчальнийрікздійснюєтьсявідповідно до п.1 ст.12 Закону України
«Про дошкільнуосвіту». Право на перебування у дошкільномупідрозділі
гарантованодітямвікомвіддвохроків до шести (семи) років. Діти, яким станом
на 1 вересня поточного року виповнюється 6 років, мають право, за
бажаннямбатьків, перебувати в дошкільномупідрозділі до 7 років. Положенням
про
дошкільнийнавчальний
заклад,
затвердженимПостановоюКабінетомМіністрівУкраїнивід
12.03.2003
року
№305, визначено, щонавчальнийрік у дошкільнихнавчальних Закладах

розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня, а оздоровчийперіодтриває з
1 червня по 31 серпня.
Відтак, переведеннядітей з однієївіковоїгрупи до іншоїздійснюється з 1
вересня поточного року. Одночаснодіти шести (семи) років, якіідуть до школи з
1
вересня,
мають
право
відвідуватидошкільномупідрозділі
до
кінцяоздоровчогоперіоду.
2.12.Відволіканняучніввіднавчальних
занять
на
іншівидидіяльностізабороняється
(крімвипадків,
передбаченихзаконодавствомУкраїни).
2.13.Залученняучнів до видівдіяльності, не передбаченихосвітньоюпрограмою
Закладу, дозволяєтьсялише за згодоюбатьківабоосіб, якіїхзамінюють.
2.14.За погодженням з відповіднимиструктурнимипідрозділамиЗолотоніської
міської
ради
з
урахуванняммісцевих
умов
запроваджуєтьсягнучкийграфікканікул.
Загальнатривалістьканікулпротягомнавчального
року
не
повинна
становитименш як 30 календарнихднів.
2.15.Тривалість занять, уроків у Закладі становить: у дошкільнійгрупі – 30
хвилин, 1 класі – 35 хвилин, 2-4-х класах – 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин.
Змінатривалості уроку допускається за погодженням з органом управління та
Золотоніськимрайоннимуправлінням
Головного
управлінняДержпродспоживслужби в Черкаській обл.
2.16.У Закладівстановлюєтьсятакатривалість перерви міжзаняттями і уроками:
у дошкільномупідрозділі Закладу – 5-10 хвилин, у школі – перша, четверта і
п’ята перерви – 10 хвилин, друга і третя – 20хвилин.
2.17.Щоденнакількість і послідовність занять визначаєтьсярозкладом занять,
уроків, якіскладаютьсявідповідно до робочогонавчального плану з
дотриманнямсанітарно-гігієнічних та педагогічнихвимог і затверджується
директором Закладу.
Крімрізних
форм
обов’язковихнавчальних
занять
в
Закладіпроводятьсяіндивідуальні
та
позакласнізаняття
і
заходи,
передбаченірозкладом і спрямовані на задоволенняосвітніхінтересівдітей,
їхнєвиховання та розвитоктворчихздібностей та обдарувань.
2.18. Обсяг завдань для учнів молодшої школи регламентується нормами,
затвердженими Міністерство освіти та науки і Міністерство охорони здоров'я.
Згідно з ними, домашні завдання не задаються учням 1 класу, а також на
вихідні та святкові дні.
Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається
вчителем відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених постановою
Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 з урахуванням вимог
навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Зокрема, згідно з
пунктом 9.9 ДСанПіН 5.5.2.008-01 при визначенні доцільності, характеру,
змісту та обсягу домашніх завдань слід враховувати: індивідуальні особливості
учнів педагогічні вимоги.

Заборонено задавати домашні завдання: учням 1-х класів, учням 2-4-х класів на
вихідні, святкові та канікулярні дні. Домашні завдання передусім мають бути
посильними для учнів, щоб вони їх могли виконувати самостійно, здебільшого
без допомоги дорослих. Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати
часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі — 45 хв. у 3-му класі — 1
год 10 хв. у 4-му класі — 1 год. 30 хв
2.19.Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до
діючої системи оцінювання досягнень у навчанні, ведеться тематичний облік
знань. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) Закладу
визначаються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до
особових справ учнів.Основними видами оцінюваннярезультатівнавчанняучнів
є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне)
оцінювання,
державнапідсумковаатестація,
зовнішнєнезалежнеоцінювання.Учні,
якізавершуютьздобуттябазовоїчипрофільноїсередньоїосвіти,
проходятьдержавнупідсумковуатестацію
у
формізовнішньогонезалежногооцінювання,
крімвипадків,
визначенихзаконодавством.
У першому та другому класахдодаєтьсясловесна характеристика знань,
умінь і навичокучнів.
У
наступнихкласахоцінюванняздійснюєтьсявідповідно
до
критеріївоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів.
Заклад
можевикористовуватиіншісистемиоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів
(вихованців) за погодженням з органом управління. При цьомуоцінки з
навчальнихпредметів
за
семестри,
рік,
результатидержавноїпідсумковоїатестаціїпереводяться у баливідповідно до
критеріївоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів (вихованців).
2.20.Оцінюваннявідповідностірезультатівнавчанняучнів,
які
завершили
здобуттяпочаткової,
базовоїсередньоїчипрофільноїсередньоїосвіти,
вимогамдержавнихстандартівздійснюється
шляхом
державноїпідсумковоїатестації.Зміст,
форма
і
порядок
державноїпідсумковоїатестаціївизначаються МОН.
В окремихвипадкахучні за станом здоров’яабо з іншихповажних причин
можуть
бути
звільненівіддержавноїпідсумковоїатестаціїу
порядку,
щовстановлюється МОН та МОЗ.
2.21.Учніпочатковоїшколи,
якіпротягом
одного
року
навчання
не
засвоїлипрограмнийматеріал, за поданнямпедагогічної ради та згодоюбатьків
(осіб, якіїхзамінюють) направляються для обстеженняфахівцямивідповідного
ІРЦ. За висновками ІРЦ та за згодоюбатьківабоосіб, якіїхзамінюють,
такіучніможутьпродовжуватинавчання в спеціальних школах (школахінтернатах) або в Закладі на індивідуальнійабоінклюзивнійформінавчання за
відповіднимипрограмами за згодоюбатьків (осіб, якіїхзамінюють).
Учніпочатковоїшколи, які
через поважні причини (хвороба,
іншіобставини) за результатами річногооцінювання не засвоїлискориговану до
індивідуальнихздібностейнавчальнупрограму, можуть бути як виняток,

залишені для повторного навчання у тому самому класі за
рішеннямпедагогічної ради та згодоюбатьків (осіб, якіїхзамінюють).
2.22. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня
повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на
підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні
отримують такі документи про освіту:
свідоцтво про початкову освіту;
свідоцтво про базову середню освіту;
свідоцтво про повну загальну середню освіту.
2.23.Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається інструкцією про
переведення і випуск учнів закладів загальної середньої освіти усіх типів та
форм власності.
У разі вибуття учня з населеного пункту чи переходу учня до іншого
Закладу освіти, батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву із
зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування
дитини до іншого Закладу освіти.
2.24.За відмінніуспіхи у навчанніучні4-10-х класівнагороджуютьсяпохвальним
листом «За високідосягнення у навчанні». Порядок нагородженняучнів за
відмінніуспіхи у навчаннівстановлюється МОН.
2.25.За
успіхи
у
навчанні
(праці)
для
учасниківосвітньогопроцесувстановлюютьсятакіформи
морального
і
матеріальногозаохочення: нагородженняпочесними грамотами, подяки,
занесенняфотографії на дошкупошани та інші.
2.26.Контроль
за
дотриманням
порядку
видачіпохвальнихлистівздійснюєтьсяМіністерствомосвіти і науки, органом
управлінняосвітою Черкаської ОДА, органом управління.
2.27.Вихованняучнів,
вихованців
у
Закладіздійснюєтьсяпід
час
проведенняуроків, занять, в процесіпозаурочної та позашкільноїроботи.
2.28.Цілівиховногопроцесу в Закладівизначаються на основіпринципів,
закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових
актах.
2.29.У Закладізабороняєтьсяутворення та діяльністьорганізаційних структур
політичнихпартій, а такожрелігійнихорганізацій і воєнізованихформувань.
Примусовезалученняучнів (вихованців) Закладу до вступув будьякіоб’єднаннягромадян, громадські, громадсько-політична, релігійніорганізації
і воєнізованіформування, а також до діяльності в зазначенихорганізаціях, участі
в агітаційнійроботі та політичнихакціяхзабороняється.
2.30.Дисципліна
в
Закладідотримується
на
основівзаємоповагиусіхучасниківосвітньогопроцесу,
дотриманняПравилвнутрішньогорозпорядку та Статуту Закладу.
2.31.Застосуванняметодівфізичного та психологічногонасильства до учнів,
вихованцівзабороняється.
3.Учасники освітньогопроцесу
3.1.Учасниками освітнього процесу в закладах освіти є:

учні, вихованці;
педагогічні працівники;
інші працівники закладу освіти;
батьки учнів;
асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої
статті 26 цього Закону). Права та обов’язки учасників освітнього
процесу визначаються чинним законодавством та даним Статутом.
3.2.Вихованці та учні Закладу мають право:

на вибірформинавчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та
позакласних занять;

на користуваннянавчально-виробничою, науково-технічною, культурноспортивною ,лікувально-оздоровчою базою школи;

на доступ до інформації в усіхгалузяхзнань;

брати участь у всіх видах науково-практичноїдіяльності, конференціях,
олімпіадах, виставкахтощо;

брати участь у роботіорганівгромадськогосамоврядування в НВК;

брати
участь
в
обговоренні
і
вноситивласніпропозиціїщодоорганізаціїосвітньогопроцесу, дозвілляучнів;

брати участь в клубах, гуртках, групах за інтересами;

на
захиствід
будь-яких
форм
експлуатації,
психічного
та
фізичногонасилля, щопорушують права чипринижуютьгідністьучнів;

на безпечні та нешкідливіумовипраці, навчання та виховання;

на вільневиявленняпоглядів та переконань;

на переатестацію з навчальнихпредметів;

на доступність і безоплатністьосвіти.
3.3.Вихованці та учні Закладу зобов’язані:

оволодіватизнаннями, вміннями, практичниминавичками;

підвищуватисвійзагальнокультурнийрівень;

дотримуватисявимогданого Статуту, Правилвнутрішньогорозпорядку;

бережливо ставитися до державного і громадського майна;

дотримуватисязаконодавства, моральних і етичних норм;

братипосильну участь у різних видах трудовоїдіяльності, що не
забороняєтьсячиннимзаконодавством;

дотримуватися правил технікибезпеки і особистоїгігієни.
3.4.Педагогічнимипрацівниками
Закладу
можуть
бути
особи
з
високимиморальнимиякостями,
якімаютьвідповіднупедагогічнуосвіту,
належнийрівеньпрофесійноїпідготовки,
здійснюютьпедагогічнудіяльність,
забезпечуютьрезультативність та якістьсвоєїроботи, фізичний та психічний
стан здоров’я, якихдозволяєвиконуватипрофесійніобов’язки.
3.5.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічнихпрацівників та
іншітрудовівідносинирегулюютьсязаконодавствомУкраїни
«Про
повну
загальнусереднюосвіту» та іншимизаконодавчими актами.
3.6.Педагогічніпрацівникимають право:

самостійнообиратиформи, методи, засобинавчання, нешкідливі для
здоров’яучнів;
-

брати участь у роботіметодичнихоб’єднань, нарад, зборів та
іншихорганівсамоврядування
Закладу,
заходах,
пов’язаних
з
організацієюосвітньогопроцесу;

на соціальне і матеріальнезабезпеченнязгіднозаконодавства;

об’єднуватися у професійніспілки та бути членами об’єднаньгромадян,
діяльністьяких не пов’язана з порушеннямзаконів;

на позачерговуатестацію з метою отриманнявідповідноїкатегорії,
педагогічногозвання.
Відволіканняпедагогічнихпрацівниківвідвиконанняпрофесійнихобов’язкі
в не допускається за виняткомвипадків, передбаченихзаконодавствомУкраїни.
3.7.Педагогічніпрацівникизобов’язані:

забезпечуватиналежнийрівеньвикладаннянавчальнихдисциплінвідповідно
до навчальнихпрограм на рівніобов’язковихдержавнихвимог;

сприятирозвиткуінтересів,
нахилів
та
здібностейдітей,
а
такожзбереженнюїхздоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу
життя;

сприятизростаннюіміджу Закладу;

настановленням та власним прикладом утверджуватиповагу до
державноїсимволіки, принципівзагальноїморалі;

виховувати в учнівповагу до батьків, жінок, старших за віком,
народнихтрадицій та звичаїв, духовних та культурнихнадбань народу України;

готуватиучнів до самостійногожиття в дусівсерозуміння, миру,
злагодиміжусіма народами, етнічними, національними, релігійнимигрупами;

дотримуватисяпедагогічноїетики, моралі, поважатигідністьучнів;

захищатиучніввід будь-яких форм фізичногоабопсихічногонасильства,
запобігативживанню алкоголю, наркотиків, тютюну, іншихшкідливихзвичок;

постійнопідвищуватисвійпрофесійнийрівень,
педагогічнумайстерність,
загальну і політичну культуру, дотримуватись норм Статуту Закладу,
Правилвнутрішньогорозпорядку, умов трудового договору;

виконуватинакази
та
розпорядженнякерівника
Закладу,
органівуправлінняосвітою;

брати участь у роботіпедагогічної ради.
3.8.У Закладі проводиться обов’язковаатестаціяпедагогічнихпрацівників.
Атестаціяздійснюється, як правило, один раз на 5 роківвідповідно до Типового
положення
про
атестаціюпедагогічнихпрацівниківУкраїни,
затвердженогоМіністерствомосвіти і науки України.
3.9.Педагогічніпрацівники,
якіпостійнопорушують
Статут,
Правила
внутрішньогорозпорядку,
колективнийдоговір,
не
виконуютьпосадовіобов’язки, умовиКолективного договору абоякі за
результатами атестації не відповідаютьзайманійпосаді, звільняються з
роботивідповідно до чинного законодавства.
3.10.Права,
обов’язки
та
соціальнігарантіїіншихпрацівників
Закладу
регулюютьсятрудовимзаконодавством та Правиламивнутрішньогорозпорядку
Закладу та колективним договором.
3.11.Батьки та особи, щоїхзамінюютьмають право:

обирати та бути обраним до батьківськогокомітету та ради Закладу;


звертатись до органівуправлінняосвітою, адміністрації Закладу,
органівгромадськогосамоврядування з питаньнавчання та вихованнядітей;

брати
участь
в
заходах,
спрямованих
на
поліпшенняорганізаціїосвітньогопроцесу
та
зміцненняматеріальнотехнічноїбази Закладу;
3.12.Батьки
та
особи,
щоїхзамінюють,
несутьвідповідальність
за
здобуттядитиноюповноїзагальноїсередньоїосвіти та зобов’язані:

забезпечуватиумови
для
здобуттядитиноюповноїзагальноїсередньоїосвіти;

постійнодбати про фізичнездоров’я, психічний стан дитини,
створюватиналежніумови для розвиткуїїприроднихздібностей;

поважатигідністьдитини, виховуватипрацелюбність, почуттядоброти,
милосердя, шанобливеставлення до України, сім’ї, мови, поваги до
національноїкультури, історії, цінностейіншихнародів;

виховувати у дитиниповагу до законів, прав, свобод людини.
У разіневиконання батьками обов’язків, передбаченихзаконодавством,
Заклад можепорушуватиклопотання про відповідальність таких осіб перед
законом.
3.13.Представникигромадськостімають право:

обирати та бути обраним до органівгромадськогосамоврядування
Закладу;

керуватиучнівськимиоб’єднаннями за інтересами та гуртками, секціями;

сприятипокращеннюматеріально-технічноїбази,
фінансовомузабезпеченню Закладу;

проводитиконсультації для педагогічнихпрацівників;

брати участь в організаціїосвітньогопроцесу.
3.14.Представникигромадськостізобов’язані:

дотримуватися Статуту Закладу;

виконуватинакази
та
розпорядженнякерівника
Закладу,
рішенняорганівгромадськогосамоврядування;

захищатиучніввід будь-яких форм фізичного і психічногонасильства;

пропагувати здоровий спосібжиття, шкідливістьвживання тютюну,
алкоголю, наркотиків, тощо.


4. Управліннянавчально-виховним комплексом
4.1. Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють:
- засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган;
- керівник закладу освіти;
- педагогічна рада;
- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу
освіти.
Безпосереднєкерівництво Закладом здійснюєйого директор.
Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту
ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної

роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних
закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного
здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла
конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього
Закону.
Повноваженнякерівника
закладу
загальноїсередньоїосвітивизначаютьсязаконодавством
та
установчими
документами закладу освіти.
Директор Закладу призначається на посаду за результатами конкурсного
відборувідповідно до Положення про конкурс на посаду керівника (директора)
закладу загальноїсередньоїосвіти,затвердженоговласником,
строком на
шістьроків (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду
директора
закладу
загальноїсередньоїосвітивперше)
на
підставірішенняконкурсноїкомісії.
Одна і та сама особа не може бути директором відповідного Закладу
загальноїсередньоїосвітибільше, ніж два строки підряд (до першого строку
включаєтьсядворічний строк перебування на посаді директора Закладу
загальноїсередньоїосвіти, призначеноговперше).
Післязакінчення другого строку перебування на посаді особа має право
брати
участь
у
конкурсі
на
заміщеннявакансії
директора
в
іншомузакладізагальноїсередньоїосвітиабопродовжити роботу в тому самому
закладі на іншійпосаді.
У разізмінивласника Закладу, а також у разійогореорганізації (злиття,
приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору
директора та працівниківпродовжується.
4.2.Вищим органом громадськогосамоврядуванняпрацівників закладу освіти є
загальнізбори трудового колективу закладу освіти.
Порядок та періодичністьскликання (не менш як один раз на рік), порядок
прийняттярішень, чисельність, склад загальнихзборів трудового колективу,
іншіпитаннядіяльності, що не врегульованізаконодавством, визначаються
статутом і колективним договором (за наявності) закладу освіти.
Делегатизагальнихзборів (конференції) з правом вирішального голосу
обираютьвід таких категорій: працівників Закладу – зборами трудового
колективу,
батьків,
представниківгромадськості
–
класнимибатьківськимизборами.
Кожнакатегоріяобираєоднаковукількістьделегатів.
Визначаєтьсятакакількістьделегатів: відпрацівників Закладу – 5, батьків і
представниківгромадськості – 5. Термінїхповноважень становить 1 рік.
Загальнізбориправочинні,
якщо
в
їхнійроботібере
не
меншеполовиниделегатівкожноїкатегорії.
Рішенняприймається
простою
більшістюголосівприсутніхделегатів. Скликатизборимають право: голова ради
Закладу,
учасникизборів,
якщо
за
цевисловилось
не
меншетретиниїхзагальноїкількості, директор Закладу, власник.
Загальні збори трудового колективу:
- розглядають та схвалюють проект колективного договору;

- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк
повноваженькомісії з трудовихспорів;
- обираютькомісію з трудовихспорів.
Загальнізбори
трудового
колективуможутьутворюватикомісію
з
питаньохоронипраці
та
здійснюватиіншіповноваження,
визначенізаконодавством.
Рішеннязагальнихзборів трудового колективупідписуютьсяголовуючим
на засіданні та секретарем.
Рішеннязагальнихзборів
трудового
колективу,
прийнятіу
межахїхповноважень, є обов’язковими до виконаннявсімапрацівниками закладу
освіти.
Загальнізбори:

обирають раду Закладу, її голову, встановлюютьтермінїхповноважень;

заслуховуютьзвіт директора і голови ради Закладу;

розглядаютьпитаннянавчально-виховноїроботи, методичної і фінансовогосподарськоїдіяльності Закладу;

затверджуютьосновнінапрямивдосконаленняосвітньогопроцесу;

приймаютьрішення
про
стимулюванняпрацікерівників
та
іншихпедагогічнихпрацівників.
4.3.Директор Закладу:

дієвідмені Закладу без довіреності та представляє Заклад у відносинах з
іншими особами;

підписуєдокументи з питаньосвітньої, фінансово-господарської та
іншоїдіяльності Закладу;

здійснюєкерівництвопедагогічнимколективом,
забезпечуєраціональнийдобір і розстановкукадрів, створюєнеобхідніумови для
підвищенняфахового та кваліфікаційногорівняпрацівників;

організовуєосвітнійпроцес;
забезпечує
контроль
за
виконаннямнавчальнихпланів і програм, якістюзнань, умінь та навичокучнів;

відповідає за реалізацію Державного стандарту, за якість та
ефективністьроботипедагогічногоколективу;

забезпечуєдотриманнявимогохоронидитинства, санітарно-гігієнічних та
протипожежних норм, технікибезпеки;

даєдозвіл
на
участь
діячівкультури,
членівтворчихоб’єднань,
працівниківпідприємств,
установ
у
освітньомупроцесі,
керівництвіучнівськимиоб’єднаннями за інтересами;

контролюєорганізаціюхарчування і медичногообслуговуваннявихованців
і учнів,

видає в межах своєїкомпетенціїнакази та розпорядження і
контролюєїхвиконання;

щорокузвітує
про
свою
роботу
на
загальнихзборах,
конференціяхколективу.
4.4.Директор
Закладу
є
головою
педагогічної
ради
–
постійнодіючогоколегіального органу управління Закладом.

-

-

-

-

-

-

4.5.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу.
Кількістьзасіданьпедагогічної ради визначаєтьсяїхдоцільністю, але не може
бути меншеніж 4 рази на рік.
4.6. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом
управління закладу загальної середньої освіти.
Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться
в дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма
учасниками освітнього процесу у закладі освіти.
Педагогічна рада розглядає питання:
схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;
схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та
оцінює результати її (їх) виконання;
схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню
систему забезпечення якості освіти;
приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення
освітнього процесу;
приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання,
їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а
також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та
інших учасників освітнього процесу;
розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує
річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації
педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають
ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за
акредитованою освітньою програмою;
приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного
досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній
діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами,
фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту,
громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або
освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;
розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до
її повноважень;
удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
морального та матеріальногозаохоченняучнів та працівників Закладу.
4.7. У закладі освіти за рішенням загальних зборів можуть створюватися і
діяти:
- органи самоврядування працівників закладу освіти;
- органи учнівського самоврядування;
- органи батьківського самоврядування.
4.8.Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або
уповноваженого ним органу управління освітою Золотоніської міської ради для

одного чи кількох закладів загальної середньої освіти на визначений
засновником строк.
Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку
Закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з
основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням,
ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями,
юридичними та фізичними особами.
Члени піклувальноїради школиобираються на загальнихзборах.
Склад піклувальної ради формуєтьсязасновникомабоуповноваженим ним
органом
з
урахуваннямпропозицій
органууправління
закладівосвіти,
органівгромадськогосамоврядування
закладу
освіти,
депутатіввідповідноїмісцевої ради.
До складупіклувальної ради не можутьвходитиучні та працівники закладу
освіти, для якого вона утворюється.
Піклувальна рада:
- аналізує та оцінює діяльність закладу загальної середньої освіти і його
керівника;
- розробляєпропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку
закладу загальноїсередньоїосвіти та аналізує стан їхвиконання;
- сприяєзалученнюдодатковихджерелфінансування, що не заборонені
законом;
- проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить
відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для
розгляду керівником закладу загальної середньої освіти;
- має
право
звернутися
до
центрального
органу
виконавчоївладиіззабезпеченняякостіосвітищодопроведенняпозаплано
вогоінституційного аудиту закладу освіти;
- можевноситизасновнику
закладу
освітиподання
про
заохоченнякерівника
закладу
освітиабопритягненняйого
до
дисциплінарноївідповідальності з підстав, визначених законом;
- здійснюєіншіповноваження,
визначеніустановчими
документами
закладу освіти.
Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який
підписують головуючий на засіданні та секретар.
5.Матеріально-технічна база та фінансово-господарськадіяльність
5.1.До матеріально-технічноїбази Закладу належать будівлі, споруди, земля,
комунікації,
обладнання,
службовежитло,
іншіматеріальніцінності,
вартістьякихвідображена в балансі.
5.2.Фінансовадіяльність
Закладу
здійснюєтьсяйогозасновникомабоуповноваженим ним органом відповідно до
чинного законодавства за рахунокміськогобюджету.
5.3.Фінансово-господарськадіяльність
Закладу
здійснюється
на
основійогокошторису.

Джереламиформуваннякошторису Закладу є:

коштивідповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами
фінансуваннядошкільної
та
повноїсередньоїосвіти
для
забезпеченняосвітньогопроцесу в обсязі Державного стандарту;

доходи
відреалізаціїпродукціїнавчально-досліднихділянок,
підсобнихгосподарств, віднадання в орендуприміщень, споруд, обладнання;

благодійнівнескиюридичних та фізичнихосіб.
5.4.Порядок
діловодства,
бухгалтерськогообліку
та
звітності
в
Закладівизначаєтьсячиннимзаконодавством та нормативно-правовими актами.
6. Міжнароднаспівпраця
Заклад освіти занаявностіналежноїматеріально-технічної та соціальнокультурноїбази,
власнихфінансовихкоштівмає
право
проводитиміжнароднийучнівський
та
педагогічнийобмін
у
рамках
освітніхпрограм,
проектів,
установлюватипрямізв’язки
з
міжнароднимиорганізаціями, освітнімиустановами, асоціаціями, укладати
угоди про співпрацювідповідно до чинного законодавства.
7.Контроль за діяльністюнавчально-виховного комплексу
7.1.Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою
забезпеченняреалізаціїєдиноїдержавноїполітики у сферіосвіти. Державний
контроль за діяльністюнавчально-виховного комплексу здійснюють:
Міністерствоосвіти
і
науки
України,
органивиконавчоївлади
та
місцевогосамоврядування, ДСЯО, Золотоніськерайоннеуправління Головного
управлінняДержпродспоживслужби в Черкаськійобласті, ДСНС, засновник
Закладу в межах своїхповноважень.
7.2.Основною формою державного контролю діяльності Закладу є
ліцензування, яке проводиться не ранішеніж один раз на десять років у
порядку, встановленомуМіністерствомосвіти і науки України.
7.3.У
періодміжліцензуваннямпроводятьсямоніторинги
Закладу
з
питаньорганізаціїосвітньогопроцесу.
Зміст,
види
і
періодичністьмоніторингіввизначаютьсязалежновід
стану
навчальновиховноїроботи органом управлінняосвітою.
7.4.Перевірки, не пов’язані з освітнімпроцесом, проводить засновник Закладу
відповідно до чинного законодавства.
8.Реорганізація або ліквідація Закладу
8.1.Реорганізація
Закладу
проводиться
у
разізамінийого
типу
абоформивласності.
8.2.Реорганізаціючиліквідацію Закладу проводить засновник.Реорганізація і
ліквідація Закладу допускається лише після громадського обговорення проекту
відповідного рішення засновника.

8.3.Реорганізація чи ліквідація Закладу проводиться відповідно до вимог
чинного законодавства.
8.4.У разі змінив ласника Закладу, а також у разі його реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, виділення, перетворення), дія трудового договору
директора та працівниківпродовжується.

Секретар ради

Н.О. Сьомак

