
 

 

                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
              четвертої позачергової сесії сьомого скликання 

                                                         

 

29 грудня 2015 року                                                                                            № 73     №       
 

Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади із спільної  власності територіальних громад 

Пирятинського  району бюджетних установ (закладів освіти та спорту) 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, на виконання пункту 39 розділу VI „Прикінцеві та перехідні 

положення“ Бюджетного кодексу України, на підставі рішення четвертої 

позачергової сесії Пирятинської районної ради сьомого скликання від 25 грудня 

2015 року „Про передачу закладів освіти та культури Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді“, розпорядження голови Пирятинської 

районної державної адміністрації від 25.12.2015 № 374 „Про передачу у 

власність навчальних закладів“  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

         

          1. Прийняти із державної власності та спільної власності територіальних 

громад Пирятинського району у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, 

бюджетні установи (заклади освіти та спорту): 

Пирятинський ліцей Пирятинської райдержадміністрації Полтавської 

області (код ЄДРПОУ 21065765). 

Пирятинську загальноосвітню школу І – ІІ ступенів № 1 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області (код ЄДРПОУ 23543909). 

Пирятинську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів № 4 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області(код ЄДРПОУ 23543938). 

Пирятинську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області (код ЄДРПОУ 23543944). 

Олександрівську загальноосвітню школу І ступеня Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області (код ЄДРПОУ 23544168). 

Калиновомостівську загальноосвітню школу І – ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області (код ЄДРПОУ 23544180). 

Пирятинський районний будинок дитячої та юнацької творчості                   

(код ЄДРПОУ 23809661). 

 Пирятинську районну станцію юних техніків (код ЄДРПОУ 23809655). 



Пирятинську дитячо-юнацьку спортивну школу (код ЄДРПОУ 24561482). 

2. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, 

будівель та майна:  

Пирятинського ліцею Пирятинської райдержадміністрації Полтавської 

області, розташованого за адресою: м. Пирятин, вул. Визволення, 2-а (додаток   

№ 1);  

Пирятинської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 1 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області, розташованої за адресою:                        

м. Пирятин, вул. Пролетарська, 116 (додаток  2);  

Пирятинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області, об’єкти якої  розташовані за 

адресами:  м. Пирятин, вул. Леніна, 38 та вул. Червоноармійська, 2                 

(додаток  3); 

Пирятинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області, розташованої за адресою: м. 

Пирятин, вул. Гагаріна, 84 (додаток  4);  

Олександрівської загальноосвітньої школи І ступеня Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області, розташованої за адресою: 

Пирятинський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 1(додаток 5);  

Калиновомостівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 

Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області, розташованої за 

адресою: Пирятинський район, с. Калинів Міст, вул. Тімірязєва, 14 (додаток  6);  

Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи, розташованої за 

адресою: м. Пирятин, вул. Визволення, 2-б (додаток  7).  

3. Надати згоду на прийняття з оперативного управління  відділу освіти 

Пирятинської райдержадміністрації до Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, будівлі та майно:  

Пирятинського районного будинку дитячої та юнацької творчості, 

розташованого за адресою: м. Пирятин, вул. Пушкіна, 33 (додаток  8); 

Пирятинської районної станції юних техніків, розташованої за адресою: 

м. Пирятин, вул. Жовтнева, 34 (додаток 9).  

  4. Перейменувати заклади:  

Пирятинський ліцей Пирятинської райдержадміністрації Полтавської 

області  в Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради Полтавської області;   

Пирятинську загальноосвітню школу І – ІІ ступенів № 1 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Пирятинську загальноосвітню 

школу І – ІІ ступенів № 1 Пирятинської міської ради Полтавської області;  

Пирятинську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів № 4 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Пирятинську загальноосвітню 

школу І – ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області;  

Пирятинську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Пирятинську загальноосвітню 

школу І – ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області;  

Олександрівську загальноосвітню школу І ступеня Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Олександрівську загальноосвітню 

школу І ступеня Пирятинської міської ради Полтавської області; 



Калиновомостівську загальноосвітню школу І – ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області в Калиновомостівську 

загальноосвітню школу І – ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області; 

Пирятинський районний будинок дитячої та юнацької творчості в  

Пирятинський центр дитячої та юнацької творчості;  

Пирятинську районну станцію юних техніків в Пирятинську станцію 

юних техніків.  

Доручити керівникам зазначених бюджетних установ здійснити державну 

реєстрацію змін до установчих документів. 

5. Внести зміни до установчих документів вищезазначених закладів, 

затвердивши їх Статути у новій редакції:  

Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області  

(додаток  10);  

Пирятинської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 1 Пирятинської 

міської ради Полтавської області (додаток 11);  

Пирятинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 Пирятинської 

міської ради Полтавської області (додаток 12);  

Пирятинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області (додаток 13);  

Олександрівської загальноосвітньої школи І ступеня Пирятинської 

міської ради Полтавської області (додаток 14);  

Калиновомостівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 

Пирятинської міської ради Полтавської області (додаток 15); 

Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості (додаток 16);  

Пирятинської станції юних техніків (додаток 17);  

Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи (додаток 18).  

Доручити керівникам зазначених бюджетних установ здійснити державну 

реєстрацію змін до установчих документів. 

6. Зазначені в пункті 2 цього рішення об’єкти вважати прийнятими у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

після підписання уповноваженими особами сторін акта приймання-передачі. 

7. Зазначені в пункті 3 цього рішення об’єкти вважати повернутими з 

оперативного управління відділу освіти Пирятинської райдержадміністрації  

після підписання уповноваженими особами сторін акта приймання-передачі. 

   8. Доручити виконкому Пирятинської міської ради оформити всі належні 

документи про прийняття зазначених закладів в комунальну власність 

Пирятинської  міської об’єднаної  територіальної громади,  в особі 

Пирятинської міської ради, та здійснити державну реєстрацію права власності 

на об’єкти нерухомого майна. 

  9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

Пирятинської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ 

 

 



 Додаток 10 

 до рішення четвертої  

 позачергової сесії  

 Пирятинської міської ради  

 сьомого скликання 

 29 грудня 2015 року № 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирятинської міської ради Полтавської 

області 

 

 

(нова редакція) 

 

 

 

Пирятин 2015 

 

 

 

 

 



1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Пирятинський ліцей  Пирятинської міської ради Полтавської області 

(далі – Ліцей) створений рішенням четвертої позачергової сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 29 грудня 2015 року № 73 шляхом 

перейменування Пирятинського ліцею  Пирятинської райдержадміністрації 

Полтавської області у Пирятинський ліцей  Пирятинської міської ради 

Полтавської області, знаходиться у комунальній власності. 

1.2. Пирятинський ліцей  Пирятинської міської ради Полтавської області 

є правонаступником прав і обов’язків Пирятинського ліцею  Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області. 

1.3. Ліцей – загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, що 

забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює 

науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді, задовольняє 

різнобічні освітні запити особи, суспільства і держави. 

1.4. Юридична адреса Ліцею: 37000, Полтавська область, м. Пирятин, вул. 

Визволення, 2а, т. 2-02-30,  2-06-42. 

1.5. Ліцей є юридичною особою публічного права, має печатку, штамп, 

ідентифікаційний номер, власний герб, прапор, гімн, може мати самостійний 

баланс, рахунок в установі банку. 

1.6. Найменування закладу: повне – Пирятинський ліцей Пирятинської 

міської ради Полтавської області, скорочене – Пирятинський ліцей.  

1.7. Засновником (власником) Ліцею є Пирятинська міська рада. 

1.8. Головною метою Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.9. Головними завданнями Ліцею є: 

виховання морально і фізично здорового покоління; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній 

мінімум; 

здійснення системної підготовки випускників навчального закладу до 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

реалізації права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді; 



збагачення на цій основі  інтелектуального, творчого, культурного 

потенціалу держави; 

розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості 

учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської 

позиції, власної гідності, готовності до  трудової діяльності, відповідальності за 

свої дії; 

надання ліцеїстам можливостей для реалізації індивідуальних, творчих 

потреб, оволодіння системою знань, практичних умінь і навичок наукової, 

дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, 

раціоналізаторської діяльності, окремих видів професійної підготовки, роботи з 

технікою та новими технологіями; 

оновлення змісту освіти, апробація нових педагогічних технологій 

методів і форм навчання і виховання; 

пошук і відбір для навчання талановитої молоді. 

1.10. Ліцей в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Інструкцією про організацію 

та діяльність ліцею, затвердженою наказом Міністерства освіти від 20.07.1995 

№217,  та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

1.11. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї компетентності, передбаченої законодавством України та власним 

Статутом. 

1.12. Ліцей несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою 

за: 

безпечні умови освітньої діяльності; 

дотримання державних стандартів освіти; 

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

дотримання фінансової дисципліни. 

1.13. У ліцеї визначена українська мова навчання, запроваджене 

поглиблене вивчення предметів у  8-9-х класах, профільне вивчення предметів 

у 10-11 класах. 

1.14. Ліцей має право: 

користуватися пільгами, що передбачені державою; 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану, розробляти і 

впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з 

урахуванням державних стандартів; 

спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, 

науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на 

договірних (контрактних умовах); 



бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

чинним законодавством та даним статутом; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого 

самоврядування,  виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати  власні надходження 

у порядку, визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні 

та індивідуальні робочі навчальні плани; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників навчально-виховного процесу; 

здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт 

на основі договорів підряду чи господарським способом; 

встановлювати форму для учнів; 

об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю 

інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами; 

здійснювати додаткові платні освітні послуги, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

1.15. Ліцей має таку структуру:  

1-7 класи – загальноосвітні класи; 

8 кл – І курс Ліцею (відповідає 8 класу середньої загальноосвітньої 

школи); 

9 кл – ІІ курс Ліцею (відповідає 9 класу середньої загальноосвітньої 

школи); 

10 кл – ІІІ курс Ліцею (відповідає 10 класу середньої загальноосвітньої 

школи); 

11 кл – ІV курс Ліцею (відповідає 11 класу середньої загальноосвітньої 

школи). 

1.16. Основним завданням класів  з поглибленим вивченням профільних 

предметів, разом із забезпеченням оптимальних умов для розвитку здібностей 

дітей, формування у них методів наукового пізнання, евристичного мислення є 

підготовка до ранньої профілізації. Допрофільна підготовка учнів (8-9 класи) 

здійснюється за тими ж основними напрямками і відповідними до них 

профілями, що передбачає профільне навчання в 10-11 класах: природничо-

математичний, суспільно-гуманітарний, філологічний. З цією метою введено 

поглиблене вивчення предметів для восьмикласників та дев’ятикласників: 

математики (фізико-математичний профіль); хімії, біології (природничий 

профіль); української мови, англійської мови (філологічний профіль); географії 

(економічний профіль), історії (історичний профіль). Така підготовка 

здійснюється за рахунок  вивчення предметів варіативної частини робочого 

навчального плану, введення курсів за вибором, факультативів на основі 

психологічного тестування. 

1.17. Основне призначення ліцейних класів полягає у забезпеченні 

професійної орієнтації учнів, здійсненні раннього професійного визначення та 

підготовки до вступу у вищі навчальні заклади. 

1.18. Навчання в ліцейних класах проводиться за такими профілями: 



фізико-математичний; 

філологічний; 

природничий; 

економічний; 

історичний. 

У разі необхідності, з метою задоволення запитів громадян, відповідно до 

рішення ради Ліцею та педагогічної ради за згодою засновника (власника), 

відділу освіти Пирятинської міської ради можуть відкриватися чи змінюватися 

профілі. 

1.19. Мережа класів, груп продовженого дня, факультативів, спецкурсів і 

гуртків визначається на основі встановлених Кабінетом Міністрів України 

нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. 

1.20. У Ліцеї створюються та функціонують: 

кафедри:  

фізико-математична,  

природнича,  

української філології,  

іноземної філології,  

історії та правознавства,  

естетики та психології,  

початкових класів, 

методичне об’єднання класних керівників, 

психологічна служба,  

наукове товариство учнів  “Джерело”. 

1.21. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його 

організації забезпечуються засновником (власником), відділом освіти 

Пирятинської міської ради і здійснюються медичною сестрою Ліцею. 

1.22. Ліцей може входити до складу навчально-виховних комплексів, 

навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально-

виховних об’єднань з дошкільними, позашкільними та іншими навчально-

виховними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб громадян. 

1.23. Ліцей може мати у своєму складі  групи продовженого дня для учнів  

школи І ступеня, зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із 

них здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків (осіб, які їх 

замінюють). Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом 

директора Ліцею. 

1.24. Індивідуальне навчання у Ліцеї організовується відповідно до 

положення про індивідуальну форму навчання,  затвердженого Міністерством 

освіти і науки України. 

1.25. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами 

визначається угодами, що укладено між ними. 

2.ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЛІЦЕЮ 

2.1. Зарахування учнів до 1–х класів здійснюється з 6 років без 

проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування, яка 

визначається Пирятинською міською радою. 



2.2. Зарахування учнів до 8-11 класів здійснюється на конкурсній основі в 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, без урахування 

території обслуговування. 

2.3. Директор Ліцею зобов’язаний вжити заходів щодо ознайомлення 

дітей та батьків (осіб, що їх замінюються) з порядком зарахування до закладу, 

його Статутом, правилами  внутрішнього розпорядку та іншими документами, 

що регламентують організацію навчально-виховного процесу. 

2.4. Зарахування учнів до Ліцею здійснюється до початку навчального 

року за наказом директора на підставі заяви батьків (осіб, що їх замінюють), 

свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, 

особової справи (крім дітей, які вступають до 1-го класу),  документа про 

відповідний рівень освіти. 

До 8-х профільних класів зараховуються учні, які закінчили  7-й клас 

загальноосвітньої школи й пройшли конкурсний відбір. Поза конкурсом 

зараховуються переможці районних і обласних предметних олімпіад, 

відмінники навчання, а також учні, рекомендовані психологічною службою за 

результатами психологічних тестувань. Умови конкурсу розробляються 

дирекцією за участю психолога та органів громадського самоврядування.  

За наявності вільних місць може проводитись додатковий набір до 

профільних класів за результатами успішності та співбесіди. 

Зарахування учнів загальноосвітніх навчальних закладів до випускного 

класу, як правило, не допускається.  

Зарахування учнів на відповідний профіль навчання проводиться на 

конкурсній основі з урахуванням їх побажань і результатів психологічного 

тестування. 

Перехід учнів з одного профілю на інший можливий, за виключенням 

випускного класу, за умови проходження тестування з профільних предметів 

обраного напрямку. 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого навчального закладу. Перехід здійснюється за наявності особової 

справи учня. 

2.5.Переведення учнів здійснюється у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України. У разі переходу учня до іншого 

навчального закладу батьки (особи,  що їх замінюють) подають до закладу 

заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт 

зарахування дитини до іншого навчального закладу. 

2.6. Учні Ліцею (8-11 класів), які мають за підсумками річного 

оцінювання початковий рівень досягнень  у навчанні  хоча б з одного предмета, 

за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора 

відраховуються із закладу. 

За рішенням педагогічної ради за порушення Статуту учні Ліцею 

переводяться до іншого навчального закладу. 

2.7.  Про можливе відрахування батьки (особи,  що їх замінюють) повинні 

бути проінформовані не пізніше ніж за 1 місяць у письмовій формі. 

 

3.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 



3.1. Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до Програми 

розвитку закладу. У плані відображаються найголовніші питання роботи Ліцею, 

визначаються перспективи. План роботи схвалюється педагогічною радою та 

радою Ліцею і затверджується директором Ліцею. 

3.2.  Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є 

робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних 

планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 

конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання. Робочий 

план Ліцею погоджується педагогічною радою та радою Ліцею і 

затверджується відділом освіти Пирятинської міської ради. У вигляді додатків 

до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків, щоденний 

режим роботи, структура навчального року, графік роботи гуртків, мережа 

курсів за вибором, мережа факультативів, тижневе педагогічне навантаження. 

3.3.  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники 

Ліцею працюють за програмами, підручниками, посібниками, що мають гриф 

Міністерства освіти і науки України,  і забезпечують виконання статутних 

завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів на кожному ступені  

навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. 

3.4. Ліцей забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти 

державним стандартам, єдність навчання і виховання. 

3.5. Ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою 

навчання. Робочі навчальні плани зорієнтовані на роботу навчального закладу 

за 5-денним робочим тижнем. 

3.6. Поділ класів на групи з окремих предметів у Ліцеї здійснюється 

згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України. 

3.7.  Навчально-виховний процес здійснюється за груповою, 

індивідуальною формами навчання. У ліцейних класах навчально-виховна 

робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та 

експериментальною, поряд з традиційними методами і формами 

використовуються інноваційні технології навчання. 

3.8.  Ліцей може реалізовувати освітні програми і надавати платні 

послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством 

освіти і науки України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки. 

3.9. Навчальний рік у Ліцеї починається 1 вересня у День знань і 

закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття 

розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку 

приміщення Ліцею для роботи в новому навчальному році. Навчальні заняття 

організовуються за семестровою системою.  

Структура навчального року (семестру) та режим роботи встановлюється 

Ліцеєм в межах часу, передбаченого навчальним  планом, за погодженням  

відділу освіти Пирятинської міської ради та територіальною установою 

санітарно-епідеміологічної служби. 

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством). 

3.10. За погодженням з відділом освіти Пирятинської міської ради 

щорічно педагогічною радою та радою Ліцею затверджується графік канікул, 



тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 

календарних днів. 

3.11. Тривалість уроків у Ліцеї становить: у перших класах – 35 хвилин; у 

других – четвертих класах – 40 хвилин; у п’ятих – одинадцятих класах – 45 

хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти 

Пирятинської міської ради та територіальною установою санітарно-

епідеміологічної служби. Тривалість перерв між уроками встановлюється з 

урахуванням потреб в організації  активного відпочинку і харчування учнів, але 

не менше як 10 хв. Великі перерви (після  другого і третього уроків ) - 20хв. 

3.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором. Тижневий 

режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять. 

Крім різних форм обов’язкових, у Ліцеї проводяться індивідуальні, 

групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені 

окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та 

розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

3.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителями відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.  

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.  

Для учнів 8-11 класів з поглибленим вивченням окремих предметів 

допускається проведення двох уроків з одного предмета інваріантної та 

варіативної частин.  

Для учнів 5-7 класів допускається проведення двох уроків під час 

лабораторних, контрольних робіт, написання творів, а також трудового 

навчання. 

 

4.  ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

4.1. У Ліцеї визначення рівня знань, умінь, навичок  учнів здійснюється 

відповідно до діючої системи оцінювання. Критерії оцінювання визначаються 

Міністерством освіти і науки України. 

У першому класі дається вербальне оцінювання досягнень учнів, у 

наступних – відповідно до критеріїв оцінювання  навчальних досягнень учнів. 

У разі потреби за рішенням педагогічної ради у документі про освіту 

(табелі успішності, свідоцтві, атестаті) фіксуються рівень знань, умінь, навичок 

учнів за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію,  

навчальні екскурсії та навчальну практику. 

4.2. Результати семестрового,  річного оцінювання доводяться до відома 

учнів класним керівником. Облік навчальних досягнень учнів протягом 

навчального року здійснюється у класних журналах, згідно з інструкціями, що 

затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної 

діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. 

4.3. Порядок переведення і випуск учнів Ліцею визначається  

Міністерством освіти і науки України. 



4.4. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім 

беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з 

української мови, читання, математики. 

4.5. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, за вимогами Державного стандарту загальної 

середньої освіти здійснюється шляхом проведення державної підсумкової 

атестації. Зміст, форма, порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначаються Міністерством освіти і науки України. 

4.6. Учням, які закінчили певний ступінь Ліцею, видається відповідний 

документ  про освіту: 

по закінченню початкової школи – табель успішності; 

основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту; 

старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту. 

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

4.7. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків (осіб,  що їх замінюють) направляються  для обстеження фахівцями 

психолого-медико-педагогічної комісії. 

4.8. Учні початкової школи, які з поважних причин (хвороба та ін.) за 

результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних 

можливостей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для 

повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за 

згодою батьків (осіб,  що їх замінюють). 

4.9. Випускникам 9-х,11-х класів, які не атестовані хоча б з одного 

предмета, видається табель успішності. 

4.10. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми 

морального і матеріального заохочення: 

переможцям предметних олімпіад вручаються пам’ятні сувеніри та 

грамоти; 

відмінникам навчання – похвальні листи згідно з порядком встановленим 

Міністерством освіти і науки України; 

активним учасникам художньої самодіяльності, спортивних та 

туристичних змагань – подяки; 

випускникам 11 класів, відмінникам навчання, срібна медаль “За 

досягнення у навчанні”, золота медаль “За високі досягнення у навчанні” згідно 

з порядком, встановленим Міністерством освіти і науки України, випускникам , 

які досягли успіхів у вивченні одного чи декількох предметів (на рівні 12 балів) 

– похвальні грамоти. 

випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню 

освіту, згідно з порядком, встановленим Міністерством освіти і науки України. 

 

5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЛІЦЕЇ 

5.1.  Виховання учнів  у Ліцеї здійснюється  під час проведення уроків,  в 

процесі позаурочної та позашкільної роботи; 



5.2.  Цілі виховного процесу в Ліцеї  визначаються на основі принципів, 

закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових 

актах. 

5.3. У Ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань; примусове залучення учнів  Ліцею до вступу в будь-які об’єднання 

громадян, громадські, громадсько–політичні, релігійні організації і воєнізовані 

формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в 

організаційній роботі та політичних  акціях забороняється. 

5.4.  Дисципліна в Ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх 

учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього 

розпорядку та Статуту навчального закладу.  

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється. 

 

6. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Ліцеї є: 

учні; 

керівники; 

педагогічні працівники; 

психологи; 

 соціальні педагоги; 

бібліотекарі; 

інші спеціалісти; 

батьки або особи, які їх замінюють. 

6.2.  Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників 

визначаються  Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Положенням про загальноосвітній заклад, Статутом, правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.3.   Учень  – особа, яка навчається і виховується в Ліцеї. 

6.4.   Права і обов’язки учнів визначені чинним законодавством та цим 

Статутом. 

6.5. Учні мають гарантоване державне право на: 

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у Ліцеї; 

отримання додаткових, у тому  числі платних, навчальних послуг; 

повагу до людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань. 

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та 

позакласних занять; 

вибір відповідного  профілю Ліцею; 

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів 

варіативної і інваріантної частини; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою 

базою Ліцею; 

участь у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень 

випускників 11 класів; 

доступ до інформації з усіх галузей знань; 



участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, 

олімпіадах, виставках, конкурсах  тощо; 

участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею; 

участь у обговоренні та внесення власних пропозицій щодо організації 

навчально-виховного процесу, дозвілля учнів; 

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, 

клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, 

що порушують права або принижують їх честь, гідність; 

безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

6.6.  Учні зобов’язані: 

брати участь у пошуковій діяльності, передбаченій навчальними 

програмами та навчальними планами Ліцею, його Статутом; 

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Ліцею відповідно 

до Статуту та правил  внутрішнього розпорядку Ліцею; 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний рівень; 

дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; 

дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм; 

брати участь у різних видах трудової діяльності; 

дотримуватися правил особистої гігієни (макіяж у дівчат відсутній, 

стрижка у хлопців - коротка); 

відвідувати Ліцей у шкільній формі (верх світлий - блуза, низ темний - 

класичні брюки, спідниця, сарафан, жилетка); 

не допускати перебування в Ліцеї в джинсовому  одязі, в бриджах,  з 

фарбованим волоссям та пірсінгом; 

не вживати  спиртні напої та наркотичні речовини і не курити; 

не використовувати  мобільні телефони під час навчально-виховного 

процесу. 

6.7. Учні Ліцею залучаються до самообслуговування, різних видів 

суспільно корисної праці, відповідно до Статуту і правил внутрішнього 

розпорядку, з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 

6.8. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх 

обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них 

можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства. 

6.9. Педагогічними працівниками Ліцею повинні бути особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний 

рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, 

забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний 

стан здоров’я яких  дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

6.10. До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона 

заборонена за медичними висновками, за вироком суду. Перелік  медичних 

протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється 

законодавством. 

6.11. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних 

працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України 



про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими 

законодавчими актами. 

6.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно 

до законодавства керівником Ліцею і затверджується відділом освіти 

Пирятинської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути 

менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл  педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих 

предметів, що  передбачається робочим навчальним планом. 

6.13. Керівник закладу призначає класних керівників, завідувачів 

навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та 

правилами внутрішнього розпорядку, Статутом Ліцею. 

6.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених 

законодавством. 

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не 

передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та 

іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, 

здійснюється лише за їх згодою. 

6.15. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до 

порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

6.16. Педагогічні працівники мають право на: 

захист професійної честі, гідності; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, які 

спрямовані  на досягнення високого рівня знань, умінь, навичок учнів та не 

шкідливі для здоров’я учнів; 

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-

виховного процесу; 

проведення в установленому порядку науково-дослідної, 

експериментальної, пошукової роботи; 

виявлення педагогічної ініціативи; 

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, 

педагогічного звання; 

участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів 

громадського самоврядування Ліцею; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку, навчання у вищих навчальних 

закладах; 

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно 

до чинного законодавства; 

об’єднуватися у профспілки та бути членами інших об’єднань громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством; 

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і 

гідності. 

6.17. Педагогічні працівники зобов’язані: 

контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 



нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень 

учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України,  доводити результати навчальних досягнень учнів до відома  батьків, 

дітей, керівника Ліцею; 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальної програми на рівні обов’язкових державних вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереження їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

сприяти зростанню іміджу навчального закладу; 

наставництвом і особистим прикладом утверджувати повагу до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

виховувати в учнів повагу до батьків, старших за віком, традицій та 

звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; 

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаємопорозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру, виконувати Статут Ліцею, правила 

внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору; 

виконувати розпорядження керівника Ліцею, органів управління освітою, 

вести відповідну документацію; 

брати участь у роботі педагогічної ради. 

6.18.  У Ліцеї обов’язково проводиться атестація педагогічних 

працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років 

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

6.19. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

правила внутрішнього розпорядку Ліцею, не виконують посадових обов’язків, 

умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають 

займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. 

6.20.  Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу 

регулюються трудовим законодавством, Статутом, правилами внутрішнього 

розпорядку Ліцею. 

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; 

звертатися до органів управління освітою, керівника Ліцею і органів 

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Ліцею; 

ставати на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського 

самоврядування ліцею та у відповідних державних, судових органах. 

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за 

здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані: 



забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання; 

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, 

милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї та рідної мови, повагу до 

національної історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

6.23. Представники громадськості мають право: 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в 

Ліцеї; 

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями; 

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового 

забезпечення Ліцею; 

проводити консультації для педагогічних працівників. 

6.24. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть 

бути обумовлені відповідними угодами. У разі невиконання  батьками та 

особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад 

порушує в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, 

у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

6.25. Представники громадськості зобов’язані: 

дотримуватись Статуту Ліцею, рішень органів громадського 

самоврядування; захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного 

насильства; пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання 

алкоголю, наркотиків,  виконувати накази та розпорядження керівника Ліцею. 

 

7. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ 

7.1. Управління Ліцеєм здійснюється відділом освіти Пирятинської 

міської ради. Безпосереднє керівництво Ліцеєм здійснює його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну 

освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше  3 

років. Директор Ліцею, його заступники та інші педагогічні працівники 

призначаються і звільняються з посади відділом освіти Пирятинської міської 

ради. Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних 

працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного 

законодавства. 

7.2. Директор Ліцею: 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем 

досягнень учнів; 

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи; 



забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних 

та протипожежних норм, техніки безпеки; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання  та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

приймає на роботу та звільняє працівників технічного та обслуговуючого 

персоналу; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження та контролює їх 

виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила 

внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Ліцею; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку 

та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

щороку звітує про свою роботу на конференції колективу. 

7.3. У Ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – 

педагогічна рада. 

Головою педагогічної ради є директор Ліцею. 

7.4. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу, планування та режиму роботи Ліцею; 

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів 

про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 

творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень 

науки і перспективного педагогічного досвіду; 

морального та матеріального заохочення учнів та працівників Ліцею; 

розподілу варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів до наступного класу і їх випуск, видача документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і 

перспективного педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та  експериментальній діяльності Ліцею, співпраці з 

вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів та працівників Ліцею; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських 

діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників ліцею 

за невиконання ними своїх обов’язків; 

інші питання, пов’язані з діяльністю Ліцею. 



7.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до 

потреб Ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх 

доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні 

питання навчально-виховного закладу. 

7.6. У Ліцеї можуть створюватися учнівські та вчительські громадські 

організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

7.7. Вищим органом громадського самоврядування Ліцею є конференція 

колективу, що скликається не менше одного разу на рік. 

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від 

таких трьох категорій: 

працівників Ліцею – зборами трудового колективу; 

учнів Ліцею другого-третього ступенів – класними зборами; 

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така 

кількість делегатів від: 

працівників Ліцею – 50; 

від учнів – 50; 

батьків і представників громадськості – 50. 

Термін їх повноважень становить 1 рік. 

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини 

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 

Право скликати конференцію мають голова ради Ліцею, учасники 

конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, 

директор ліцею, відділ освіти Пирятинської міської ради. 

Конференція: 

обирає раду Ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень; 

заслуховує звіт директора і голови ради Ліцею; 

розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності Ліцею; 

затверджує основні напрямки вдосконалення навчально-виховного 

процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності Ліцею; 

приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників. 

7.8. У період між конференціями діє рада Ліцею. 

7.8.1. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації навчально-виховного процесу; 

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку ліцею та удосконалення навчально-виховного 

процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

Ліцеєм; 

розширення колегіальних форм управління Ліцеєм; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією навчально-виховного процесу. 

7.8.2. Основними завданнями ради є: 



підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з 

сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Ліцею 

та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного 

процесу; 

формування навичок здорового способу життя; 

створення належного педагогічного клімату в Ліцеї; 

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними 

соціального досвіду; 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення та виховання учнів, 

творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння 

пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм з метою 

забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

7.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді і загальна її чисельність визначається конференцією 

Ліцею. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких 

причин приймається виключно конференцією. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину. 

7.8.4. Рада Ліцею діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

 Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість 

засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів 

на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

Ліцею засновника (власника), а також членами ради. 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення 

ради, що не суперечать законодавству України та Статуту Ліцею, доводяться в 

7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які 

їх замінюють та громадськості. 

У разі незгоди адміністрації Ліцею з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. 



До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Ліцею. 

7.8.5. Очолює раду Ліцею голова, який обирається зі складу Ради. 

Голова може бути членом педагогічної ради. 

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. 

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначається радою. 

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності Ліцею, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, 

проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.8.6. Рада Ліцею: 

організовує виконання рішень конференції; 

вносить пропозиції щодо зміни статусу, профільності навчання, вивчення 

іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Ліцею та 

здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Ліцею; 

затверджує режим роботи Ліцею; 

сприяє формуванню мережі класів Ліцею, обґрунтовуючи її доцільність у 

відділі освіти Пирятинської міської ради; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про нагородження 

випускників Ліцею золотою медаллю „За високі досягнення у навчанні“, 

срібною медаллю „За досягнення у навчанні“ та нагородження учнів 

похвальними листами „За високі досягнення у навчанні“, похвальними 

грамотами „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів“; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливість, потреби учнів, а також тенденції розвитку даного регіону, 

суспільства, держави; 

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з 

питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань 

про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Пирятинської 

міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі і керівництві гуртками, 

іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих 

та культурно-масових заходів з учнями; 



розділяє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, 

приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних 

видань; 

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти 

учнями; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів; 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань 

роботи Ліцею; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів 

роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

7.9. При Ліцеї за рішенням конференції створюється і діє піклувальна 

рада та батьківський комітет. 

7.10. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

7.10.1. Основним завданням піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної 

загальної середньої освіти; 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання і виховання учнів у Ліцеї; 

зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, 

корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Ліцею; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних 

працівників; 

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду 

загальнообов’язкового навчання; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників Ліцею; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів; 

всебічне зміцнення зв’язків між родинами та Ліцеєм. 

7.10.2. Піклувальна рада формується у складі 15-20 осіб з представників 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів, окремих громадян, в тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на конференції Ліцею шляхом 

голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 



Не допускається втручання піклувальної ради в навчально-виховний 

процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Ліцею. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на 

конференції на його місце обирається інша особа. 

7.10.3. Піклувальна рада діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її 

членів. 

Засідання піклувальної ради є чинним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома 

колективу Ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

7.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та 

секретар. 

Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях 

з питань, віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження 

членам піклувальної ради. 

7.10.5. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, керівника Ліцею, 

конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-

виробничої, культурно-спортивної, наукової, корекційно-відновної та 

лікувально-оздоровчої бази Ліцею; 

залучати додаткові джерела фінансування Ліцею; 

вживати заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази Ліцею; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів; 



брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються 

роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому 

порядку; 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 

представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх 

замінюють, представники учнівського самоврядування. 

7.11.  У Ліцеї за рішенням колективу (конференції) можуть створюватися 

і діяти учнівський комітет, батьківський комітет, комісії асоціацій, положення 

про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.  

Метою діяльності батьківського комітету є спільна робота з педагогічним 

колективом по розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей 

та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення рівня базової 

підготовки. 

7.11.1.  Основними завданнями батьківського комітету є: 

спільна робота з педагогічним колективом по визначенню місії Ліцею; 

всебічне зміцнення зв’язку родини і школи з метою встановлення єдиних 

вимог до учнів у процесі їхнього навчання, виховання і розвитку; 

надання допомоги Ліцею у виконанні батьками та учнями Закону України 

„Про освіту” та Статуту Ліцею; 

залучення батьків до активної участі у житті Ліцею, в організації 

позакласної та позашкільної роботи, в реалізації програми “Обдаровані діти”, в 

роботі курсів за вибором, гуртків секцій та ін. 

надання допомоги у зміцненні господарської та навчально-матеріальної 

бази. 

7.11.2. Організація та зміст роботи батьківського комітету: 

батьківський комітет Ліцею обирається на загальношкільних батьківських 

зборах на початку кожного навчального року строком на один рік. Його склад 

встановлюється рішенням загальношкільних батьківських зборів. У нього 

входять представники батьківських комітетів класів (як правило, їх голови). До 

складу шкільного батьківського комітету входить директор Ліцею; 

батьківський комітет класу обирається на класних батьківських зборах у 

складі голови та 2-4 членів. Засідання проводиться 1 раз на чверть. При 

необхідності проводять позачергові засідання; 

батьківський комітет організує допомогу Ліцею: 

у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для 

розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їх самореалізації у 

пізнавальній та навчальній діяльності; 

у виконанні ст.35 Закону України “Про освіту”; 

у зміцненні співробітництва вчителів, учнів та їх батьків; 

у контролі за виконанням учнями та їх батьками Статуту Ліцею; 

в організації гарячого харчування учнів; 

у здійсненні безкоштовного харчування дітей із малозабезпечених сімей 

та дітей інших пільгових категорій; 

в контролі за якістю продуктів харчування та їх приготуванням у 

шкільній їдальні; 

в роботі по профорієнтації учнів; 



у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання учнів 

згідно з Державним стандартом; 

у зміцненні навчально-матеріальної бази Ліцею; 

в організації і проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій, різних 

напрямів виховної роботи; 

у залученні батьків до керівництва окремими видами дитячих суспільних 

організацій, відділень або консультпунктів МАН, спортивних гуртків і секцій 

та ін.; 

у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень. 

7.11.3. Батьківський комітет Ліцею та класні батьківські комітети 

керуються у своїй роботі Статутом Ліцею, законодавчими актами України, 

рекомендаціями директора та педагогічної ради, річним планом роботи Ліцею, 

рішеннями батьківських зборів. 

7.11.4. Батьківський комітет складає план роботи на рік. Його зміст 

визначається з урахуванням проблем Ліцею та завдань педагогічного 

колективу, соціального замовлення школі. 

7.11.5.  Батьківський комітет Ліцею та класні батьківські комітети мають 

право приймати свої рішення при наявності на засіданні не менше двох третин 

його членів. 

7.11.6. Для обговорення і вирішення важливих питань батьківський 

комітет Ліцею скликає збори батьків (класні – не менше 4 разів на рік, 

загальношкільні – не менше 2 разів на рік). 

7.11.7. На класних батьківських зборах обов’язкова присутність класного 

керівника, на загальношкільних – директора Ліцею, заступників директора, 

класних керівників, учителів. 

7.11.8. Батьківський комітет Ліцею звітує перед загальношкільними 

зборами у день обрання нового складу комітету. 

7.11.9. У разі розбіжності з окремих питань, які виникають між 

директором Ліцею і більшістю батьківського комітету при недостатньому 

погодженні сторін, питання вирішується радою Ліцею або відділом освіти 

Пирятинської міської ради. 

7.11.10. Батьківський комітет веде протоколи своїх засідань, які 

зберігаються у Ліцеї. 

7.11.11. Батьківські комітети мають право: 

встановлювати зв’язки з органами влади, громадськими організаціями, 

підприємствами усіх видів власності, закладами освіти, культури та охорони 

здоров’я, правоохоронними органами та ін., які надають допомогу у проведенні 

навчально-виховної та санітарно-просвітницької роботи, зміцненні навчально- 

матеріальної бази, наданні спонсорської допомоги для заохочення учнів; 

виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо 

позакласної та позашкільної роботи з учнями, з організаційно-господарських 

питань  щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів; 

заслуховувати інформацію директора Ліцею про стан і перспективи 

роботи навчального закладу, про розгляд пропозицій батьківського комітету та 

їх реалізації; 



заслуховувати звіти класних батьківських комітетів і приймати рішення 

про покращення їх роботи, заслуховувати повідомлення окремих батьків про 

виконання ст.35 Закону України “Про освіту” та Статуту Ліцею; 

скликати батьківські збори; 

вирішувати питання надання матеріальної допомоги учням із 

малозабезпечених сімей та організацію їхнього безкоштовного харчування; 

вирішувати питання про використання грошових коштів, одержаних під 

час фінансової діяльності навчального закладу та зароблених учнями в період 

літньої трудової практики; 

залучати батьків до участі в керівництві гуртками, секціями, дитячими 

громадськими організаціями та іншими видами позакласної та позашкільної 

роботи; 

організовувати чергування батьків у навчальному закладі під час 

проведення загальношкільних і класних масових заходів; 

класні батьківські комітети мають право вносити пропозиції класному 

керівникові щодо покращення позакласної роботи з учнями і заслуховувати 

інформацію класних керівників щодо питань, які цікавлять батьків; 

голова загальношкільного батьківського комітету може бути членом 

педагогічної ради Ліцею. 

7.12. Загальношкільні, класні, учнівські збори - колективний орган 

учнівського самоврядування. 

Основною структурною ланкою Ліцею є клас.  

Учнівські збори: 

обирають органи учнівського самоврядування Ліцею, класу; 

висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського 

самоврядування; 

обговорюють питання організації навчання, виховання, дозвілля учнів. 

7.13. Загальношкільні та класні батьківські збори - колективний орган 

батьківського самоврядування. Батьківські збори: 

обирають органи батьківського самоврядування; 

обирають своїх представників для участі в роботі громадського 

самоврядування Ліцею; 

вносять на розгляд ради Ліцею, педагогічної ради, директора та його 

заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі 

та навчальному закладі. 

  

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

8.1. Матеріально-технічна база Ліцею включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, 

вартість яких відображено у балансі Ліцею. 

8.2. Майно Ліцею належить йому на правах власності повного 

господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного 

законодавства, рішення про заснування і Статуту Ліцею та укладених угод. 

8.3. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та 

норм з їх охорони. 



8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

Ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. 

Збитки, завдані Ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими 

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 

законодавства. 

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Ліцею 

складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, 

обслуговуючої праці, тощо), а також спортивних, актового та читальних залів, 

бібліотеки, архіву,  медичного, навчальних комп’ютерних комплексів, їдальні 

та буфетів, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного 

персоналу, методичного кабінету, кімнати психолога та соціального педагога 

тощо. 

8.6. Ліцей має земельну ділянку, де розміщуються  основна та 

господарські будівлі Ліцею, спортивна та ігрові площадки, клумби та зони 

відпочинку, парк тощо. 

 

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

9.1.Фінансування закладу здійснюється відділом освіти Пирятинської 

міської ради відповідно до законодавства. 

9.2.  Фінансово-господарська діяльність Ліцею проводиться відповідно до 

Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» та інших нормативно – правових актів. 

9.3. Джерелами формування кошторису Ліцею є: 

кошти засновника (власника); 

кошти місцевого бюджету та державного (освітня субвенція) бюджету  у 

розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти 

для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; 

кошти фізичних і юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,  від 

здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески фізичних та юридичних осіб. 

9.4. У Ліцеї може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, 

який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за 

рахунок коштів бюджету у розмірі не менше трьох відсотків витрат на його 

поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду загального обов’язкого навчання зберігаються на рахунку 

навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, 

що затверджується директором Ліцею. 

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання 

здійснюється Ліцеєм  згідно з наказом директора, що видається на підставі 

рішення ради Ліцею, відповідно до порядку, передбаченого чинним 

законодавством. 

Контроль  за правильним використанням коштів фонду загального 

обов’язкового навчання здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 



9.5. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та 

інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого 

підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за 

рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу. 

9.6. Порядок діловодства в Ліцеї визначається законодавством і 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та відділу 

освіти Пирятинської міської ради. 

За рішенням засновника (власника) закладу бухгалтерський облік може 

здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію. 

9.7. Звітність про діяльність Ліцею  встановлюється відповідно до 

законодавства. 

 

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

10.1. Ліцей за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та 

педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати, 

відповідно до законодавства, прямі зв’язки з міжнародними організаціями та 

освітніми асоціаціями. 

Ліцей має право, відповідно  до чинного законодавства, укладати угоди 

про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. 

10.2. Участь Ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ 

 11.1. Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої 

освіти. 

 11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки   

України, Державна інспекція навчальних закладів України, відділ освіти 

Пирятинської міської ради. 

 11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Ліцею є 

атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки України. 

Ліцей, результати діяльності якого або умови організації навчально-

виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам, 

вважається не атестованим. Щодо закладу приймається рішення про 

проведення повторної атестації через один – два роки або зміни типу, 

реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства. 

 11.4. У період між атестацією проводяться перевірки Ліцею з питань, 

пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність 

цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але 

не частіше 1-2-ох разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-

виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до 

законодавства. 

 



12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Ліцею приймає сесія 

Пирятинської міської ради. 

Реорганізація ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником (власником), а у випадках ліквідації за рішенням господарського 

суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Ліцеєм. 

12.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання Ліцею переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 Пирятинської 

міської ради Полтавської області (далі – Навчальний заклад) створена рішенням 

четвертої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

29 грудня 2015 року № 73 шляхом перейменування Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1 Пирятинської райдержадміністрації 

Полтавської області у Пирятинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів № 1 

Пирятинської міської ради Полтавської області, знаходиться у комунальній  

власності. 

1.2. Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 Пирятинської 

міської ради Полтавської області є правонаступником прав і обов’язків 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області. 

1.3. Юридична адреса Навчального закладу: 37000, Полтавська область, 

Пирятинський район, м. Пирятин, вул. Пролетарська, 116,  тел. 2-05-40. 

1.4. Найменування закладу:  

повне – Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 

Пирятинської міської ради  Полтавської області, 

скорочене – Пирятинська зш І-ІІ ст. № 1.  

1.5. Загальноосвітня школа  (далі – Навчальний заклад) є юридичною 

особою публічного права, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може 

мати самостійний баланс, рахунок в установі банку 

1.6. Навчальний заклад діє на підставі статуту, який розроблено на основі 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, 

типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

1.7. Засновником (власником) Навчального закладу є Пирятинська міська 

рада. 

1.8. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації 

права громадян на здобуття базової загальної  освіти. 

1.9. Головними завданнями Навчального закладу є: 

забезпечення реалізації права громадян на базову загальну  освіту;  

виховання громадянина України; 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;  

 виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, 

державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття 

власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого 

ставлення до обов’язків людини і громадянина; 

 розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

 реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і 

світоглядних переконань; 



виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів 

(вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

здійснення заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників Навчального закладу. 

1.10. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, 

іншими нормативно-правовими актами України, постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та 

законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та 

науки України, відділу освіти Пирятинської міської ради, власним статутом. 

1.11. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює 

діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та 

власним статутом. 

1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, 

суспільством і державою за: 

безпечні умови освітньої діяльності; 

дотримання державних стандартів освіти; 

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

дотримання фінансової дисципліни. 

1.13. У Навчальному закладі визначена українська мова навчання. 

1.14. Навчальний заклад має право: 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного 

процесу за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської ради; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні 

та індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними 

інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників навчально-виховного процесу; 

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним статутом; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження 

у порядку, визначеному законодавством України; 



розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів. 

1.15. У Навчальному закладі створюються та функціонують: методичні 

об’єднання класних керівників, вчителів гуманітарних дисциплін, природничо-

математичного циклу, вчителів початкових класів, творча група організаторів 

дозвілля. 

1.16. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для 

його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються 

сестрою медичного закладу. 

1.17.Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Класи у Навчальному закладі формуються за погодженням з 

відділом освіти Пирятинської міської ради, згідно з нормативами їх 

наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності 

приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення 

навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про 

зарахування до закладу.  

1.19. У школі першого-другого ступенів навчання для учнів  за бажанням 

їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-

матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу може 

створюватись група продовженого дня. 

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 

здійснюється наказом директора Навчального закладу на підставі заяви батьків 

(осіб, які їх замінюють). 

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора 

Навчального закладу.  

1.20. З урахуванням потреб населення та місцевих умов Навчальний 

заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням 

предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою 

навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської 

ради. 

1.21. Індивідуальне навчання  у Навчальному закладі організовуються 

відповідно до положень про індивідуальне навчання  у системі загальної 

середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

1.22. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється 

згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України. 

 

2. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1. Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів Навчального закладу 

здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території 

обслуговування, яка визначається  щорічно рішенням сесії Пирятинської 

міської ради. 

2.2. Директор школи зобов'язаний вжити заходів щодо ознайомлення 

дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до 

закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими 

документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу. 



2.3. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється за наказом 

директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або 

осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти Пирятинської міської 

ради, а також свідоцтва про народження (копії),  паспорта, медичної довідки 

встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які 

вступають до першого класу). 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого навчального закладу. При цьому подаються такі документи: заява 

батьків або осіб, які їх замінюють (із зазначенням причини), довідка, що 

підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу.  

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до 

Програми розвитку закладу та  річного  плану. 

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи 

Навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. 

План роботи схвалюється педагогічною радою та радою Навчального 

закладу і затверджується директором школи. 

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є 

робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних 

планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 

конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. 

Робочий навчальний план Навчального закладу погоджується 

педагогічною радою та радою  Навчального закладу і затверджується відділом 

освіти  Пирятинської міської ради. 

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад 

уроків, щоденний режим роботи, структура навчального року, графік 

проведення предметних консультацій, графік роботи гуртків, мережа курсів за 

вибором, мережа факультативів, тижневе навантаження педагогічних 

працівників.  

3.3. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня базової загальної 

освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. 

3.4. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, 

підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти  

України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному 

ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей 

дітей. 

3.5. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та 

виховання відповідно до Законів України „Про освіту“, „Про загальну середню 

освіту“ та Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших 

особливостей організації навчально-виховного процесу. 

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та 

індивідуальною формою навчання. 

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв 

заклад за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської ради створює 

умови для прискореного навчання та навчання екстерном. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1060-12
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3.8. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати 

платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України. 

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і 

науки України  за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки. 

3.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються Навчальним закладом в межах часу, що передбачений 

робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Пирятинської 

міської ради та територіальною установою державної санітарно-

епідеміологічної служби.  

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 

не пізніше 1 липня наступного року.  

Навчальний рік поділяється на семестри. Структура навчального року 

встановлюється Навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим 

навчальним планом, за погодженням  з відділом освіти Пирятинської міської 

ради та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної 

служби.  

3.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна 

становити менш як 30 календарних днів.    

3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України). 

3.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах 

- 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 

45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом 

освіти Пирятинської міської ради та територіальною установою державної 

санітарно - епідеміологічної служби.  

3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків 

під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків 

трудового навчання.  

3.14. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації 

навчально-виховного процесу. 

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового 

комітету та  територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної 

служби  і затверджується директором.  

Тижневий режим роботи Навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Навчальному 

закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні 

заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на 

задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, 

нахилів і обдаровань. 

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 



3.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням 

потреби в організації активного відпочинку та харчування учнів, але не менше 

10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроків) – 20 хвилин. 

 

4.ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

4.1. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів 

(вихованців) у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання 

досягнень у навчанні учнів. 

4.2. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального 

року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких 

затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної 

діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. 

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і 

навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Навчального закладу може 

надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). 

4.4. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти Пирятинської 

міської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, 

результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

4.5. Заклад може виставляти оцінки з поведінки за участь у суспільно 

корисній, громадській діяльності за рішенням педагогічної ради згідно з 

критеріями, визначеними Навчальним закладом. До додатків до документів про 

освіту (свідоцтво про базову загальну освіту) зазначені оцінки не 

виставляються. 

4.6. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома 

учнів класним керівником. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію, а також (у разі проведення) за навчальні екскурсії та 

навчальну практику. 

4.7. Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу 

визначається Міністерством освіти і науки  України.  

4.8. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової 

атестації визначається  Міністерством освіти і науки України. 

4.9.Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями 

психолого-медико-педагогічної консультації.  

4.10. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 



залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). 

4.11.Учням, які закінчили певний ступінь Навчального закладу, видається 

відповідний документ про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; 

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну освіту. 

Свідоцтво про базову загальну освіту та відповідні додатки до них 

реєструються у книзі обліку та видачі зазначених документів. 

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, 

Похвальних листів здійснюється відділом освіти Пирятинської міської ради. 

4.12. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми 

морального заохочення: похвальний лист „За високі досягнення у навчанні”,  

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, подяка та інші 

заохочення відповідно до чинного законодавства.  

4.13. Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, 

видається табель успішності. 

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити 

навчання екстерном. 

 

5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

5.1. Виховання учнів у Навчальному закладі здійснюється під час 

проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.2. Цілі виховного процесу в Навчальному закладі визначаються на 

основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших 

нормативно-правових актах. 

5.3. У Навчальному закладі забороняється утворення та діяльність 

організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і 

воєнізованих формувань. 

Примусове залучення учнів (вихованців)   Навчального закладу до вступу 

в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні 

організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених 

організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 

5.4. Дисципліна в Навчальному закладі дотримується на основі 

взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та Статуту Навчального закладу. 

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

(вихованців) забороняється. 

 

6.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Навчальному закладі є: 

учні (вихованці); 

керівники; 

педагогічні працівники; 

психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі; 

інші спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють. 
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6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх 

права та обов'язки визначаються Законами України „Про освіту“, „Про загальну 

середню освіту“, іншими актами законодавства,  Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.3. Учень (вихованець)  - особа, яка навчається і виховується в закладі. 

6.4. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших 

працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом. 

6.5. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на: 

доступність і безоплатність базової загальної освіти у Навчальному 

закладі; 

вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та 

позакласних занять; 

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою 

базою закладу; 

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; 

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів 

інваріантної та варіативної частини; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, 

клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність. 

6.6. Учні (вихованці) зобов’язані:  

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом базової загальної середньої 

освіти; 

підвищувати свій загальний культурний рівень; 

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій 

навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом; 

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати 

честь і гідність інших учнів та працівників; 

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно 

до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; 

брати участь у різних видах трудової діяльності; 

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, 

майна інших учасників навчально-виховного процесу;  

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 

заборонені чинним законодавством; 
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брати участь у прибиранні класів і пришкільної території; 

мати охайний зовнішній вигляд; 

відвідувати Навчальний заклад у шкільній формі: костюм, що складається 

з піджака та штанів темного кольору для хлопців; жакет, спідниця чи сарафан 

темного кольору для дівчат, чи одяг, що складається з елементів шкільної 

форми; у період дощової погоди мати змінне взуття; на уроках фізичної 

культури учні (вихованці)  повинні бути в спортивній формі: взутті та футболці 

відповідного кольору (колір футболки - за вибором Навчального закладу);  

дотримуватися правил особистої гігієни. 

6.7. Учні (вихованці) залучаються до самообслуговування, різних видів 

суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 

6.8. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх 

обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть 

накладатися стягнення відповідно до закону. 

6.9.  Педагогічним працівником  Навчального закладу повинна бути особа 

з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, 

належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати 

професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. 

6.10. До педагогічної діяльності у Навчальному закладі не допускаються 

особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду.  

6.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про 

працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими 

актами. 

6.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно 

до законодавства керівником закладу і затверджується начальником відділу 

освіти Пирятинської міської ради. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою 

педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.  

6.13. Керівник Навчального закладу призначає класних керівників, 

завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких 

визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу. 

6.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених 

законодавством. 

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не 

передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та 

іншими документами, що регламентують діяльність Навчального закладу, 

здійснюється лише за їх згодою. 

6.15. Педагогічні працівники Навчального закладу підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 
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6.16. Педагогічні працівники Навчального закладу мають право: 

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не 

шкідливі для здоров’я учнів; 

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та 

інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов'язаних з організацією 

навчально-виховної роботи; 

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у 

вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії 

та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 

проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

вносити керівництву закладу і відділу освіти Пирятинської міської ради 

пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; 

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;порушувати питання 

захисту прав, професійної та людської честі і гідності 

на отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, 

визначеному законодавством України; 

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно 

до чинного законодавства. 

6.17. Педагогічні працівники Навчального закладу зобов'язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти; 

контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень 

учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, 

батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Навчального закладу; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров'я; 

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської 

моралі; 

виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

трудового договору; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за 

віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних 

надбань народу; 

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів 

взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами; 



дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність 

учнів та їх батьків; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

рівень загальної і політичної культури; 

виконувати накази і розпорядження керівника Навчального закладу, 

органів управління освітою; 

вести відповідну документацію. 

6.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, 

умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають 

займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 

6.19. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу 

регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей; 

створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх 

діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; 

звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів 

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, 

пошуковій та інноваційній діяльності закладу; 

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів дітей в органах громадського 

самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: 

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання; 

забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу; 

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу; 

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе 

ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

6.22. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть  

бути обумовлені відповідними договорами. 

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, 

передбачених законодавством, заклад порушує в установленому порядку 

клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх 

батьківських прав. 

6.23. Представники громадськості мають право: 



обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в 

Навчальному закладі; 

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; 

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню Навчального закладу. 

6.24. Представники громадськості зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту Навчального закладу, виконувати накази та 

розпорядження керівника Навчального закладу, рішення органів громадського 

самоврядування. 

 

7. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

7.1. Управління Навчальним закладом здійснюється відділом освіти  

Пирятинської міської ради. 

Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну  

освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 

роки. 

Директор Навчального закладу, його заступники та інші педагогічні 

працівники призначаються і звільняються з посади відділом освіти  

Пирятинської міської ради згідно із законодавством.  

7.2. Директор Навчального закладу: 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок учнів; 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної 

середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного 

процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; 

вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, 

наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 



видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила 

внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Навчального 

закладу; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником (власником), 

відділом освіти Пирятинської міської ради; 

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, 

майстернями; 

здійснює контроль за проходженням працівниками установлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу. 

7.3. У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий 

колегіальний орган — педагогічна рада. 

Головою педагогічної ради є директор Навчального закладу. 

7.4. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

планування та режиму роботи Навчального закладу; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів   до наступного класу і їх випуску, видачі документів 

про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських 

діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників 

закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 

         педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

закладу. 

7.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до 

потреб Навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається 

їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні 

питання навчально-виховного процесу.  

7.6. У Навчальному закладі можуть створюватись учнівські та 

вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.7. Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу 

освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Учасниками загальних зборів з правом вирішального голосу є: 

працівники Навчального закладу; 



учні Навчального закладу 8-9 класів; 

батьки, представники громадськості. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх. 

Право скликати збори мають голова ради Навчального закладу, учасники 

зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, 

директор Навчального закладу,  засновник (власник), відділ освіти 

Пирятинської міської ради. 

Загальні збори: 

обирають раду Навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх 

повноважень; 

заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, 

розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності Навчального закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного 

процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Навчального 

закладу; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників. 

7.8. У період між загальними зборами діє рада Навчального закладу.  

7.8.1. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; 

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення 

навчально-виховного процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

Навчальним закладом; 

розширення колегіальних форм управління Навчальним закладом; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією навчально-виховного процесу; 

7.8.2. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з 

сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

Навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

навчально-виховного процесу; 

формування навичок здорового способу життя; 

створення належного педагогічного клімату в Навчальному закладі; 

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття 

ними соціального досвіду;  

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 



підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів 

(вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та 

Навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного 

процесу. 

7.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) II ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами  Навчального закладу. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких 

причин приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.  

7.8.4. Рада Навчального закладу діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

Навчального закладу, засновника  (власника). 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів.  

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. 

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту 

Навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного 

колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та 

громадськості.  

У разі незгоди адміністрації Навчального закладу з рішенням ради 

створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.  

До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу. 

7.8.5. Очолює раду Навчального закладу голова, який обирається із 

складу ради.  

Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

 

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.  

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 



Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності Навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.  

7.8.6. Рада Навчального закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та 

мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи 

Навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту 

Навчального закладу; 

затверджує режим роботи Навчального закладу; 

сприяє формуванню мережі класів Навчального закладу, обґрунтовуючи 

її доцільність у відділі освіти Пирятинської міської ради; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до 

нагородження випускників  та учнів Навчального закладу Похвальними 

листами; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;  

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з 

питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань 

про присвоєння  (підтвердження) кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Пирятинської 

міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;  

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, 

іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих 

та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);  

приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням 

(вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних 

видань;  



розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти 

учнями (вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань 

роботи Навчального закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів 

роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.  

7.9. При Навчальному закладі за рішенням загальних зборів може 

створюватися і діяти піклувальна рада. 

7.10. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

7.10.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної 

загальної середньої освіти; 

поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу; 

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, 

культурно-спортивної, корекційно - відновної та лікувально-оздоровчої бази 

Навчального закладу; 

залучення додаткових джерел фінансування Навчального закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників Навчального закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів 

(вихованців); 

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та 

Навчальним закладом. 

7.10.2. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Навчального 

закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-

виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника 

загальноосвітнього Навчального закладу. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.10.3. Піклувальна рада діє на засадах:  

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 



дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і 

більше її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома 

колективу Навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання 

організовується членами піклувальної ради. 

7.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та 

секретар. 

Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях 

з питань, віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження 

членам піклувальної ради. 

7.10.5. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, керівника  

Навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-

технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування Навчального закладу; 

вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази Навчального закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються 

роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому 

порядку.  

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 

представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх 

замінюють, представники учнівського самоврядування. 

7.11. У Навчальному закладі за рішенням загальних зборів можуть 

створюватися і діяти учнівський комітет, батьківський комітет, комісії, 



асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і 

науки України. 

7.12. Загальношкільні, класні, учнівські збори – колективний орган 

учнівського самоврядування. 

Основною структурною ланкою Навчального закладу  є клас. 

Учнівські збори: 

обирають органи учнівського самоврядування  Навчального закладу, 

класу; 

 висувають своїх представників для участі в роботі  органів громадського 

самоврядування; 

обговорюють питання організації навчання, виховання, дозвілля учнів. 

7.13. Загальношкільні та класні  батьківські збори – колективний орган 

батьківського самоврядування. 

Батьківські збори: 

обирають органи батьківського самоврядування; 

обирають своїх представників для участі в роботі громадського 

самоврядування Навчального закладу; 

вносять на розгляд ради  Навчального закладу, педагогічної ради, 

директора та його заступника пропозиції щодо організації навчально-виховного 

процесу в класі та Навчальному закладі. 
 

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

8.1. Матеріально-технічна база Навчального закладу включає будівлі, 

споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість 

яких відображено у балансі Навчального закладу. 

8.2. Майно Навчального закладу належить йому на правах оперативного 

управління відповідно до чинного законодавства, Статуту  Навчального закладу 

та укладених угод та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено 

законодавством. 

8.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства 

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

Навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані Навчальному закладу внаслідок порушення 

його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Навчального 

закладу складається із навчальних кабінетів, майстерні, бібліотеки,  медичного  

і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та 

навчально-допоміжного персоналу тощо.  

8.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні 

та географічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

 

 



9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

9.1. Фінансування закладу здійснюється відділом освіти Пирятинської 

міської ради відповідно до законодавства. 

9.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно 

до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про освіту“, „Про загальну 

середню освіту“ та інших нормативно-правових актів. 

9.3. Джерелами фінансування Навчального закладу є: 

кошти засновника  (власника);  

кошти місцевого,  державного (освітня субвенція) бюджетів у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти  для 

забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;        

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,  від 

здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 

інші джерела, незаборонені чинним законодавством. 

9.4. У Навчальному закладі може створюється фонд загального 

обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-

побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника(власника) та бюджету в 

розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за 

рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання 

здійснюються Навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається 

на підставі рішення ради Навчального закладу, відповідно до порядку, 

передбаченого чинним законодавством.  

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального 

обов’язкового навчання здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 

9.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного 

обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-

якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за 

рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу.  

9.6. Порядок діловодства в Навчальному закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки  

України та відділу освіти Пирятинської міської ради.  

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію. 

9.7. Звітність про діяльність Навчального закладу встановлюється 

відповідно до законодавства. 

 

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

10.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 

проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=2456-17
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Навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати  

договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.2. Участь Навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, 

учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до 

законодавства. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

11.1. Державний контроль за діяльністю Навчального закладу 

здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в 

сфері загальної середньої освіти. 

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки  

України, Державна інспекція навчальних закладів України та відділ освіти 

Пирятинської міської ради. 

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю 

Навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 

десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.4. Навчальний заклад, результати діяльності якого та/або умови 

організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим 

державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо  закладу приймається 

рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни 

типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.   

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) 

Навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною 

діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від 

стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з 

питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  

 

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу  

здійснюється відповідно до Закону Україну „Про загальну середню освіту“, у 

порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.  

Реорганізація Навчального закладу відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником (власником), а у випадках ліквідації за рішенням господарського 

суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління навчальним закладом. 

12.2.  У випадку реорганізації права та зобов’язання Навчального закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або 

визначених навчальних закладів. 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської 

міської ради Полтавської області (далі - Навчальний  заклад) створена 

рішенням четвертої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 29.12.2015 № 73 шляхом перейменування Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської райдержадміністрації 

Полтавської області з 01.01.2016 в Пирятинську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області, знаходиться в  

комунальній власності. 

1.2. Юридична адреса Навчального закладу:  37000, Полтавська область, 

м. Пирятин, вул. Червоноармійська, 2, тел.: 2-22-44, 2-00-59. 

1.3. Навчальний заклад є юридичною особою публічного права, має 

печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, 

рахунок в установі банку.  

1.4. Найменування  навчального  закладу:  

повне – Пирятинська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 4 

Пирятинської міської ради Полтавської області, 

скорочене - Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 4. 

1.5. Навчальний заклад діє на підставі статуту, який  розроблено на основі 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року № 778, типового 

статуту, затвердженого Міністерством освіти  і науки України. 

1.6. Засновником (власником) Навчального закладу є Пирятинська міська 

рада. 

1.7. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації 

права громадян на  здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.8. Головними завданнями Навчального закладу є: 

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню 

освіту;  

виховання громадянина України; 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;  

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і 

світоглядних переконань; 



виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів 

(вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

здійснення заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників Навчального закладу. 

1.10. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, 

іншими нормативно-правовими актами України, постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та 

законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та 

науки України, відділу освіти Пирятинської міської ради, власним статутом. 

1.11. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює 

діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та 

власним статутом. 

1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, 

суспільством і державою за: 

безпечні умови освітньої діяльності; 

дотримання державних стандартів освіти; 

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

дотримання фінансової дисципліни. 

1.13. У Навчальному закладі визначена українська мова навчання. 

1.14. Навчальний заклад має право: 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного 

процесу за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської ради; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні 

та індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними 

інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників навчально-виховного процесу; 

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним статутом; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження 

у порядку, визначеному законодавством України; 



розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів. 

1.15. У Навчальному закладі створюються та функціонують: методичні 

об’єднання класних керівників, вчителів гуманітарних дисциплін, природничо-

математичного циклу, вчителів початкових класів, творча група організаторів 

дозвілля. 

1.16. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для 

його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються 

сестрою медичного закладу. 

1.17.Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Класи у Навчальному закладі формуються за погодженням з 

відділом освіти Пирятинської міської ради, згідно з нормативами їх 

наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності 

приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення 

навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про 

зарахування до закладу.  

1.19. У школі першого-другого ступенів навчання для учнів  за бажанням 

їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-

матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу може 

створюватись група продовженого дня. 

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 

здійснюється наказом директора Навчального закладу на підставі заяви батьків 

(осіб, які їх замінюють). 

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора 

Навчального закладу.  

1.20. З урахуванням потреб населення та місцевих умов Навчальний 

заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням 

предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою 

навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської 

ради. 

1.21. Індивідуальне навчання  у Навчальному закладі організовуються 

відповідно до положень про індивідуальне навчання  у системі загальної 

середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

1.22. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється 

згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України. 

 

2. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1. Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів Навчального закладу 

здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території 

обслуговування, яка визначається  щорічно рішенням сесії Пирятинської 

міської ради. 

2.2. Директор школи зобов'язаний вжити заходів щодо ознайомлення 

дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до 

закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими 

документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу. 



2.3. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється за наказом 

директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або 

осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти Пирятинської міської 

ради, а також свідоцтва про народження (копії),  паспорта, медичної довідки 

встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які 

вступають до першого класу). 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого навчального закладу. При цьому подаються такі документи: заява 

батьків або осіб, які їх замінюють (із зазначенням причини), довідка, що 

підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу.  

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до 

Програми розвитку закладу та  річного  плану. 

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи 

Навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. 

План роботи схвалюється педагогічною радою та радою Навчального 

закладу і затверджується директором школи. 

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є 

робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних 

планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 

конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. 

Робочий навчальний план Навчального закладу погоджується 

педагогічною радою та радою  Навчального закладу і затверджується відділом 

освіти  Пирятинської міської ради. 

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад 

уроків, щоденний режим роботи, структура навчального року, графік 

проведення предметних консультацій, графік роботи гуртків, мережа курсів за 

вибором, мережа факультативів, тижневе навантаження педагогічних 

працівників.  

3.3. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня базової загальної 

освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. 

3.4. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, 

підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти  

України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному 

ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей 

дітей. 

3.5. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та 

виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню 

освіту" та   статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших 

особливостей організації навчально-виховного процесу. 

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та 

індивідуальною формою навчання. 

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв 

заклад за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської ради створює 

умови для прискореного навчання та навчання екстерном. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1060-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=651-14
http://zakon.nau.ua/doc/?code=651-14


3.8. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати 

платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України. 

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і 

науки України  за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки. 

3.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються Навчальним закладом в межах часу, що передбачений 

робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Пирятинської 

міської ради та територіальною установою державної санітарно-

епідеміологічної служби.  

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 

не пізніше 1 липня наступного року.  

Навчальний рік поділяється на семестри. Структура навчального року 

встановлюється Навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим 

навчальним планом, за погодженням  з відділом освіти Пирятинської міської 

ради та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної 

служби.  

3.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна 

становити менш як 30 календарних днів.    

3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України). 

3.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах 

- 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 

45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом 

освіти Пирятинської міської ради та територіальною установою державної 

санітарно - епідеміологічної служби.  

 3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків 

під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків 

трудового навчання.  

3.14. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації 

навчально-виховного процесу. 

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового 

комітету та  територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної 

служби і затверджується директором.  

Тижневий режим роботи Навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Навчальному 

закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні 

заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на 

задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, 

нахилів і обдаровань. 

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 



3.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням 

потреби в організації активного відпочинку та харчування учнів, але не менше 

10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроків) – 20 хвилин. 

 
4.ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

4.1. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів 

(вихованців) у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання 

досягнень у навчанні учнів. 

4.2. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом 

навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення 

яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати 

навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. 

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і 

навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Навчального закладу може 

надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). 

4.4. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти Пирятинської 

міської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, 

результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

4.5. Заклад може виставляти оцінки з поведінки за участь у суспільно 

корисній, громадській діяльності за рішенням педагогічної ради згідно з 

критеріями, визначеними Навчальним закладом. До додатків до документів про 

освіту (свідоцтво про базову загальну освіту) зазначені оцінки не 

виставляються. 

4.6. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома 

учнів класним керівником. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію, а також (у разі проведення) за навчальні екскурсії та 

навчальну практику. 

4.7. Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу 

визначається Міністерством освіти і науки  України.  

4.8. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової 

атестації визначається  Міністерством освіти і науки України. 

4.9.Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями 

психолого-медико-педагогічної консультації.  

4.10. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 



залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). 

4.11.Учням, які закінчили певний ступінь Навчального закладу, видається 

відповідний документ про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; 

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну освіту. 

 Свідоцтво про базову загальну освіту та відповідні додатки до них 

реєструються у книзі обліку та видачі зазначених документів. 

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, 

Похвальних листів здійснюється відділом освіти Пирятинської міської ради. 

4.12. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми 

морального заохочення: похвальний лист „За високі досягнення у навчанні”,  

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, подяка та інші 

заохочення відповідно до чинного законодавства.  

4.13. Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, 

видається табель успішності. 

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити 

навчання екстерном. 

 

5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

5.1.Виховання учнів у Навчальному закладі здійснюється під час 

проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.2.Цілі виховного процесу в Навчальному закладі визначаються на 

основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших 

нормативно-правових актах. 

5.3. У Навчальному закладі забороняється утворення та діяльність 

організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і 

воєнізованих формувань. 

Примусове залучення учнів (вихованців)   Навчального закладу до вступу 

в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні 

організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених 

організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 

5.4. Дисципліна в Навчальному закладі дотримується на основі 

взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та Статуту Навчального закладу. 

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

(вихованців) забороняється. 

 

6.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Навчальному закладі є: 

учні (вихованці); 

керівники; 

педагогічні працівники; 

психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі; 

інші спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють. 
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6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх 

права та обов'язки визначаються Законами України „Про освіту“, „Про загальну 

середню освіту“, іншими актами законодавства, Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.3. Учень (вихованець)  - особа, яка навчається і виховується в закладі. 

6.4. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших 

працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом. 

6.5. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на: 

доступність і безоплатність базової загальної освіти у Навчальному 

закладі; 

вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та 

позакласних занять; 

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою 

базою закладу; 

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; 

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів 

інваріантної та варіативної частини; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, 

клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність. 

6.6. Учні (вихованці) зобов’язані:  

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом базової загальної середньої 

освіти; 

підвищувати свій загальний культурний рівень; 

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій 

навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом; 

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати 

честь і гідність інших учнів та працівників; 

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно 

до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; 

брати участь у різних видах трудової діяльності; 

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, 

майна інших учасників навчально-виховного процесу;  

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 

заборонені чинним законодавством; 
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брати участь у прибиранні класів і пришкільної території; 

мати охайний зовнішній вигляд; 

відвідувати Навчальний заклад у шкільній формі: костюм, що складається 

з піджака та штанів темного кольору для хлопців; жакет, спідниця чи сарафан 

темного кольору для дівчат, чи одяг, що складається з елементів шкільної 

форми; у період дощової погоди мати змінне взуття; на уроках фізичної 

культури учні (вихованці)  повинні бути в спортивній формі: взутті та футболці 

відповідного кольору (колір футболки - за вибором Навчального закладу); 

дотримуватися правил особистої гігієни. 

6.7. Учні (вихованці) залучаються до самообслуговування, різних видів 

суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 

6.8. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх 

обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть 

накладатися стягнення відповідно до закону. 

6.9. Педагогічним працівником  Навчального закладу повинна бути особа 

з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, 

належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати 

професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. 

6.10. До педагогічної діяльності у Навчальному закладі не допускаються 

особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду.  

6.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про 

працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими 

актами. 

6.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно 

до законодавства керівником закладу і затверджується начальником відділу 

освіти Пирятинської міської ради. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою 

педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.  

6.13. Керівник Навчального закладу призначає класних керівників, 

завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких 

визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу. 

6.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених 

законодавством. 

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не 

передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та 

іншими документами, що регламентують діяльність Навчального закладу, 

здійснюється лише за їх згодою. 

6.15. Педагогічні працівники Навчального закладу підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 
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6.16. Педагогічні працівники Навчального закладу мають право: 

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не 

шкідливі для здоров'я учнів; 

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та 

інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов'язаних з організацією 

навчально-виховної роботи; 

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у 

вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії 

та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 

проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

вносити керівництву закладу і відділу освіти Пирятинської міської ради 

пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; 

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і 

гідності; 

на отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, 

визначеному законодавством України; 

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно 

до чинного законодавства. 

6.17. Педагогічні працівники Навчального закладу зобов'язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти; 

контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень 

учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, 

батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Навчального закладу; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров'я; 

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської 

моралі; 

виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

трудового договору; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за 

віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних 

надбань народу; 

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів 

взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами; 



дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність 

учнів та їх батьків; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

рівень загальної і політичної культури; 

виконувати накази і розпорядження керівника Навчального закладу, 

органів управління освітою; 

вести відповідну документацію. 

6.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, 

умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають 

займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 

6.19. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу 

регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей; 

створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх 

діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; 

звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів 

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, 

пошуковій та інноваційній діяльності закладу; 

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів дітей в органах громадського 

самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: 

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання; 

забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу; 

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу; 

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе 

ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

6.22. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть  

бути обумовлені відповідними договорами. 

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, 

передбачених законодавством, заклад порушує в установленому порядку 

клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх 

батьківських прав. 

6.23. Представники громадськості мають право: 



обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в 

Навчальному закладі; 

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; 

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню Навчального закладу. 

6.24. Представники громадськості зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту Навчального закладу, виконувати накази та 

розпорядження керівника Навчального закладу, рішення органів громадського 

самоврядування. 

 

7. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

7.1. Управління Навчальним закладом здійснюється відділом освіти  

Пирятинської міської ради. 

Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну  

освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 

роки. 

Директор Навчального закладу, його заступники та інші педагогічні 

працівники призначаються і звільняються з посади відділом освіти  

Пирятинської міської ради згідно із законодавством.  

7.2. Директор Навчального закладу: 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок учнів; 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної 

середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного 

процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; 

вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, 

наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 



видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила 

внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Навчального 

закладу; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником (власником), 

відділом освіти Пирятинської міської ради; 

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, 

майстернями; 

здійснює контроль за проходженням працівниками установлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу. 

7.3. У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий 

колегіальний орган — педагогічна рада. 

Головою педагогічної ради є директор Навчального закладу. 

7.4. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

планування та режиму роботи Навчального закладу; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів   до наступного класу і їх випуску, видачі документів 

про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських 

діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників 

закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

закладу. 

7.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до 

потреб Навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається 

їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні 

питання навчально-виховного процесу.  

7.6. У Навчальному закладі можуть створюватись учнівські та 

вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.7. Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу 

освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Учасниками загальних зборів з правом вирішального голосу є: 

працівники Навчального закладу; 



учні Навчального закладу 8-9 класів; 

батьки, представники громадськості. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх. 

Право скликати збори мають голова ради Навчального закладу, учасники 

зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, 

директор Навчального закладу,  засновник (власник), відділ освіти 

Пирятинської міської ради. 

Загальні збори: 

обирають раду Навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх 

повноважень; 

заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, 

розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності Навчального закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного 

процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Навчального 

закладу; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників. 

7.8. У період між загальними зборами діє рада Навчального закладу.  

7.8.1. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; 

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення 

навчально-виховного процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

Навчальним закладом; 

розширення колегіальних форм управління Навчальним закладом; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією навчально-виховного процесу; 

7.8.2. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з 

сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

Навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

навчально-виховного процесу; 

формування навичок здорового способу життя; 

створення належного педагогічного клімату в Навчальному закладі; 

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття 

ними соціального досвіду;  

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 



підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів 

(вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та 

Навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного 

процесу. 

7.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) II ступеня навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами  Навчального закладу. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких 

причин приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.  

7.8.4. Рада Навчального закладу діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

Навчального закладу, засновника  (власника). 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів.  

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. 

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту 

Навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного 

колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та 

громадськості.  

У разі незгоди адміністрації Навчального закладу з рішенням ради 

створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.  

До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу. 

7.8.5. Очолює раду Навчального закладу голова, який обирається із 

складу ради.  

Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.  

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 



Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності Навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.  

7.8.6. Рада Навчального закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та 

мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи 

Навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту 

Навчального закладу; 

затверджує режим роботи Навчального закладу; 

сприяє формуванню мережі класів Навчального закладу, обґрунтовуючи 

її доцільність у відділі освіти Пирятинської міської ради; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до 

нагородження випускників  та учнів Навчального закладу Похвальними 

листами; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;  

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з 

питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань 

про присвоєння  (підтвердження) кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Пирятинської 

міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;  

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, 

іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих 

та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);  

приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням 

(вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних 

видань;  



розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти 

учнями (вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань 

роботи Навчального закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів 

роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.  

7.9. При Навчальному закладі за рішенням загальних зборів може 

створюватися і діяти піклувальна рада. 

7.10. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

7.10.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної 

загальної середньої освіти; 

поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу; 

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, 

культурно-спортивної, корекційно - відновної та лікувально-оздоровчої бази 

Навчального закладу; 

залучення додаткових джерел фінансування Навчального закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників Навчального закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів 

(вихованців); 

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та 

Навчальним закладом. 

7.10.2. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Навчального 

закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-

виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника 

загальноосвітнього Навчального закладу. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.10.3. Піклувальна рада діє на засадах:  

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 



дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і 

більше її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома 

колективу Навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання 

організовується членами піклувальної ради. 

7.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та 

секретар. 

Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях 

з питань, віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження 

членам піклувальної ради. 

7.10.5. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, керівника  

Навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-

технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування Навчального закладу; 

вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази Навчального закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються 

роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому 

порядку.  

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 

представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх 

замінюють, представники учнівського самоврядування. 

7.11. У Навчальному закладі за рішенням загальних зборів можуть 

створюватися і діяти учнівський комітет, батьківський комітет, комісії, 



асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і 

науки України. 

7.12. Загальношкільні, класні, учнівські збори – колективний орган 

учнівського самоврядування. 

Основною структурною ланкою Навчального закладу  є клас. 

Учнівські збори: 

 обирають органи учнівського самоврядування  Навчального закладу, 

класу; 

 висувають своїх представників для участі в роботі  органів громадського 

самоврядування; 

обговорюють питання організації навчання, виховання, дозвілля учнів. 

7.13. Загальношкільні та класні  батьківські збори – колективний орган 

батьківського самоврядування. 

Батьківські збори: 

обирають органи батьківського самоврядування; 

обирають своїх представників для участі в роботі громадського 

самоврядування Навчального закладу; 

вносять на розгляд ради  Навчального закладу, педагогічної ради, 

директора та його заступника пропозиції щодо організації навчально-виховного 

процесу в класі та Навчальному закладі. 

 

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

8.1. Матеріально-технічна база Навчального закладу включає будівлі, 

споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість 

яких відображено у балансі Навчального закладу. 

8.2. Майно Навчального закладу належить йому на правах оперативного 

управління відповідно до чинного законодавства, Статуту  Навчального закладу 

та укладених угод та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено 

законодавством. 

8.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства 

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

Навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані Навчальному закладу внаслідок порушення 

його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Навчального 

закладу складається із навчальних кабінетів, майстерні, бібліотеки,  медичного  

і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та 

навчально-допоміжного персоналу тощо.  

8.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні 

та географічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 



          9.1. Фінансування закладу здійснюється  відділом освіти Пирятинської 

міської ради відповідно до законодавства. 

9.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно 

до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про освіту“, „Про загальну 

середню освіту“ та інших нормативно-правових актів. 

9.3. Джерелами фінансування Навчального закладу є: 

кошти засновника  (власника);  

кошти місцевого, державного (освітня субвенція) бюджетів у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти  для 

забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,  від 

здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 

інші джерела, незаборонені чинним законодавством. 

9.4. У Навчальному закладі може створюється фонд загального 

обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-

побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника(власника) та бюджету в 

розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за 

рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання 

здійснюються Навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається 

на підставі рішення ради Навчального закладу, відповідно до порядку, 

передбаченого чинним законодавством.  

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального 

обов’язкового навчання здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 

9.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного 

обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-

якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за 

рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу.  

9.6. Порядок діловодства в Навчальному закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки  

України та відділу освіти Пирятинської міської ради.  

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію. 

9.7. Звітність про діяльність Навчального закладу встановлюється 

відповідно до законодавства. 

 

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

10.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 

проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

Навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати  
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договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.2. Участь Навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, 

учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до 

законодавства. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

11.1. Державний контроль за діяльністю Навчального закладу 

здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в 

сфері загальної середньої освіти. 

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки  

України, Державна інспекція навчальних закладів України та відділ освіти 

Пирятинської міської ради. 

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю 

Навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 

десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.4. Навчальний заклад, результати діяльності якого та/або умови 

організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим 

державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо  закладу приймається 

рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни 

типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.   

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) 

Навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною 

діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від 

стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з 

питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  

 

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу  

здійснюється відповідно до Закону Україну «Про загальну середню освіту», у 

порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.  

Реорганізація Навчального закладу відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником (власником), а у випадках ліквідації за рішенням господарського 

суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління навчальним закладом. 

12.2.У випадку реорганізації права та зобов’язання Навчального закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або 

визначених навчальних закладів. 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області (далі – Навчальний заклад) створена рішенням 

четвертої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

29 грудня 2015 року № 73 шляхом перейменування Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської райдержадміністрації 

Полтавської області  у Пирятинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області. 

1.2. Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області є правонаступником прав і обов’язків 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області, знаходиться у комунальній 

власності. 

1.3. Юридична адреса Навчального закладу: 37001, Полтавська область, 

м. Пирятин, вул. Гагаріна, 84, тел. 2-05-38. 

1.4. Найменування закладу: 

повне – Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

скорочене – Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6. 

1.5. Навчальний заклад є юридичною особою публічного права, має 

печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, 

рахунок в установі банку. 

1.6. Засновником (власником) Навчального закладу є Пирятинська міська 

рада.   

1.7. Навчальний заклад діє на підставі Статуту, який розроблено на основі 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, 

типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

1.8. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації 

права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.9. Головними завданнями Навчального закладу є: 

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню 

освіту; 

виховання громадянина України; 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;  

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, 

державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття 

власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого 

ставлення до обов’язків людини і громадянина; 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і 

світоглядних переконань; 



виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів 

(вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

здійснення заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників Навчального закладу. 

1.10. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, 

іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

1.11. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює 

діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та 

власним Статутом. 

1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, 

суспільством і державою за: 

безпечні умови освітньої діяльності; 

дотримання державних стандартів освіти; 

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

дотримання фінансової дисципліни. 

1.13. У Навчальному закладі визначена українська мова навчання, 

профіль навчання – технологічний та спортивний. За рішенням загальних 

зборів колективу (конференції) школи можуть бути змінені профіль та напрям 

професійного навчання.  

1.14. Навчальний заклад має право: 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного 

процесу за погодженням із власником (засновником); 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні 

та індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними 

інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників навчально-виховного процесу; 

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним Статутом; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого 

самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження 

у порядку, визначеному законодавством України; 



розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів. 

1.15. У Навчальному закладі створюються та функціонують шкільні 

методичні об’єднання: класних керівників, учителів початкових класів, 

суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного 

циклів предметів, творчі групи. 

1.16. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для 

його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються 

сестрою медичною школи. 

1.17. Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18. Класи у Навчальному закладі формуються за погодженням з 

відділом освіти Пирятинської міської ради згідно з нормативами їх 

наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності 

приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення 

навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про 

зарахування до закладу.  

1.19. У школі першого-другого ступенів навчання для учнів 1-7 класів за 

бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної 

навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого 

персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. 

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 

здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків 

(осіб, які їх замінюють). 

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора 

навчального закладу.  

1.20. З урахуванням потреб населення та місцевих умов Навчальний 

заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням 

предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою 

навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської 

ради. 

1.21. Відповідно до Положення про освітній округ, з метою здійснення 

профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання 

Навчальний заклад може функціонувати як опорний заклад округу, а також 

направляти учнів школи до інших опорних закладів округу. 

1.22. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Навчальному 

закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та 

екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством 

освіти і науки України. 

1.23. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється 

згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України. 

 

2. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється в порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки України і, як правило, відповідно 



до території обслуговування, яка щорічно визначається рішенням сесії 

Пирятинської міської ради. 

2.2. Директор школи зобов'язаний вжити заходів щодо ознайомлення 

дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до 

закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими 

документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу. 

2.3. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється за наказом 

директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або 

осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти Пирятинської міської 

ради, а також свідоцтва про народження (копії),  паспорта, медичної довідки 

встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які 

вступають до першого класу). 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого навчального закладу. При цьому подаються такі документи: заява 

батьків або осіб, які їх замінюють (із зазначенням причини), довідка, що 

підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу.  

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до 

Програми розвитку закладу та  річного  плану. 

У річному плані роботи відображаються найголовніші питання роботи 

Навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. 

План роботи схвалюється педагогічною радою та радою Навчального 

закладу і затверджується директором. 

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є 

робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних 

планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 

конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. 

Робочий навчальний план Навчального закладу погоджується 

педагогічною радою та радою Навчального закладу і затверджується відділом 

освіти Пирятинської міської ради.. 

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад 

уроків, щоденний режим роботи, структура навчального року, графік 

проведення предметних консультацій, графік роботи гуртків, мережа курсів за 

вибором, мережа факультативів, тижневе навантаження педагогічних 

працівників.  

3.3. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої 

освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. 

3.4. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, 

підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і 

науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на 

кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних 

здібностей дітей. 

3.5. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та 

виховання відповідно до законів України „Про освіту“, „Про загальну середню 
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освіту“ та Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших 

особливостей організації навчально-виховного процесу. 

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та 

індивідуальною, дистанційною формами навчання. 

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв 

заклад за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської ради, створює 

умови для прискореного навчання та навчання екстерном. 

3.8. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати 

платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України. 

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і 

науки України  за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки. 

3.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються Навчальним закладом в межах часу, що передбачений 

робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Пирятинської 

міської ради. 

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 

не пізніше 1 липня наступного року.  

Навчальний рік поділяється на семестри. Структура навчального року 

встановлюється Навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим 

навчальним планом, за погодженням із відділом освіти Пирятинської міської 

ради та з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної 

служби. 

3.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна 

становити менш як 30 календарних днів. 

3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України). 

3.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах 

– 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих – 

45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом 

освіти Пирятинської міської ради та з територіальною установою державної 

санітарно-епідеміологічної служби. 

3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків 

під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків 

трудового навчання. У 10-11-х класах (в окремих випадках у 8-9 класах) 

допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та 

варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів). 

3.14. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації 

навчально-виховного процесу. 

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового 

комітету та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної 

служби і затверджується директором.  

Тижневий режим роботи Навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 



Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Навчальному 

закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні 

заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на 

задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, 

нахилів і обдаровань. 

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

 

4.ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

4.1. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів 

(вихованців) у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання 

досягнень у навчанні учнів. 

4.2. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом 

навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення 

яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати 

навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. 

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і 

навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Навчального закладу може 

надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу 

у І семестрі навчального року. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до орієнтовних 

вимог оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців), затверджених 

відповідними наказами Міністерства освіти і науки України. 

4.4. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти Пирятинської 

міської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, 

результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

4.5. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома 

учнів класним керівником. 

4.6. Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу 

визначається Міністерством освіти і науки України.  

4.7. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової 

атестації визначається  Міністерством освіти і науки України. 

4.8. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків 

(осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями психолого-

медико-педагогічної консультації.  

4.9. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). 



4.10. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається 

відповідний документ про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; 

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну освіту; 

по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню 

освіту. 

4.11. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми 

морального заохочення: похвальний лист „За високі досягнення у навчанні”, 

похвальна грамота „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, 

золота медаль "За високі досягнення у навчанні", срібна медаль "За досягнення 

у навчанні", свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, подяка 

та інші заохочення відповідно до чинного законодавства.  

4.12. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного 

предмета, видається табель успішності. 

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити 

навчання екстерном. 

 

5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

5.1.Виховання учнів у Навчальному закладі здійснюється під час 

проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.2. Цілі виховного процесу в Навчальному закладі визначаються на 

основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших 

нормативно-правових актах. 

5.3. У Навчальному закладі забороняється утворення та діяльність 

організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і 

воєнізованих формувань. 

Примусове залучення учнів (вихованців)   Навчального закладу до вступу 

в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні 

організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених 

організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 

5.4. Дисципліна в Навчальному закладі дотримується на основі 

взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та Статуту закладу. 

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

(вихованців) забороняється. 

 

6.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Навчальному закладі є: 

учні (вихованці); 

керівники; 

педагогічні працівники; 

психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі; 

інші спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють. 

6.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, 

їх права та обов'язки визначаються законами України „Про освіту“, „Про 

загальну середню освіту“, іншими актами законодавства, Положенням про 
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загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.3. Учень (вихованець)  - особа, яка навчається і виховується в закладі. 

6.4. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших 

працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом. 

6.5. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на: 

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти  

Навчальному закладі; 

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та 

позакласних занять; 

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою 

базою закладу; 

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; 

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів 

інваріантної та варіативної частини; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, 

клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність; 

участь у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень 

випускників 11 класів. 

6.6. Учні (вихованці) зобов’язані:  

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; 

підвищувати свій загальний культурний рівень; 

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій 

навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом; 

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати 

честь і гідність інших учнів та працівників; 

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно 

до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; 

брати участь у різних видах трудової діяльності; 

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, 

майна інших учасників навчально-виховного процесу;  

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 

заборонені чинним законодавством; 

брати участь у прибиранні класів і пришкільної території; 

дбати про охайний зовнішній вигляд; 



носити шкільну форму чи одяг, що складається з елементів шкільної 

форми, дотримуватися ділового стилю в одязі;  

у період дощової погоди мати змінне взуття; 

дотримуватися правил особистої гігієни. 

6.7. Учні (вихованці) залучаються до самообслуговування, різних видів 

суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 

6.8. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх 

обов'язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них 

можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства. 

6.9. Педагогічним працівником  Навчального закладу повинна бути особа 

з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, 

належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та 

якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу 

виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної 

середньої освіти. 

6.10. До педагогічної діяльності у Навчальному закладі не допускаються 

особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду.  

6.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством 

про працю, Законом України „Про загальну середню освіту“ та іншими 

законодавчими актами. 

6.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно 

до законодавства керівником закладу і затверджується начальником відділу 

освіти Пирятинської міської ради. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою 

педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.  

6.13. Керівник Навчального закладу призначає класних керівників, 

завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких 

визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу. 

6.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених 

законодавством. 

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не 

передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та 

іншими документами, що регламентують діяльність Навчального закладу, 

здійснюється лише за їх згодою. 

6.15. Педагогічні працівники Навчального закладу підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

6.16. Педагогічні працівники Навчального закладу мають право: 

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не 

шкідливі для здоров’я учнів; 
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брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та 

інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов'язаних з організацією 

навчально-виховної роботи; 

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у 

вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії 

та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 

проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

вносити керівництву закладу і відділу освіти Пирятинської міської ради, 

пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; 

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і 

гідності. 

6.17. Педагогічні працівники Навчального закладу зобов'язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного 

стандарту загальної середньої освіти; 

контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень 

учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, 

батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Навчального закладу; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров'я; 

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської 

моралі; 

виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

трудового договору; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за 

віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних 

надбань народу; 

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів 

взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами; 

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність 

учнів та їх батьків; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

рівень загальної і політичної культури; 

виконувати накази і розпорядження керівника Навчального закладу, 

органів управління освітою; 

вести відповідну документацію. 



6.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, 

умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають 

займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 

6.19. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу 

регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей; 

створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх 

діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; 

звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів 

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, 

пошуковій та інноваційній діяльності закладу; 

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів дітей в органах громадського 

самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: 

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання; 

забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу; 

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу; 

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе 

ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

6.22. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть 

бути обумовлені відповідними договорами. 

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, 

передбачених законодавством, Навчальний заклад порушує в установленому 

порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення 

їх батьківських прав. 

6.23. Представники громадськості мають право: 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в 

Навчальному закладі; 

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; 

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню навчального закладу; 

проводити консультації для педагогічних працівників.  

6.24. Представники громадськості зобов’язані: 



дотримуватися Статуту Навчального закладу, виконувати накази та 

розпорядження керівника Навчального закладу, рішення органів громадського 

самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного 

насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання 

алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

 

7. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

7.1. Управління Навчальним закладом здійснюється відділом освіти 

Пирятинської міської ради. 

Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну 

освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 

роки. 

Директор Навчального закладу, його заступники та інші педагогічні 

працівники призначаються і звільняються з посади відділом освіти 

Пирятинської міської ради згідно із законодавством.  

7.2. Директор Навчального закладу: 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок учнів; 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної 

середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного 

процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; 

вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, 

наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила 

внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Навчального 

закладу; 



несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником (власником), 

відділом освіти Пирятинської міської ради; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) 

колективу. 

7.3. У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий 

колегіальний орган — педагогічна рада. 

Головою педагогічної ради є директор Навчального закладу. 

7.4. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

планування та режиму роботи закладу; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів 

про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських 

діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників 

закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

закладу. 

7.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до 

потреб Навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається 

їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні 

питання навчально-виховного процесу.  

7.6. У Навчальному закладі можуть створюватись учнівські та 

вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.7. Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу 

освіти є загальні збори колективу (конференції), що скликаються не менше 

одного разу на рік. 

Учасниками загальної  конференції  з правом вирішального голосу є  

представники в кількості 50 осіб від кожної категорії:  

працівників Навчального закладу,  

учнів 9-11 класів Навчального закладу,  

батьків.  

Також запрошуються  представники громадськості. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх. 



Право скликати збори мають голова ради Навчального закладу, учасники 

зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, 

директор Навчального закладу, засновник (власник). 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення 

керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.  

7.8. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може 

створюватися і діяти у період між загальними зборами рада Навчального 

закладу.  

7.8.1. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; 

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення 

навчально-виховного процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

навчальним закладом; 

розширення колегіальних форм управління Навчальним закладом; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією навчально-виховного процесу; 

7.8.2. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з 

сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

Навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

навчально-виховного процесу; 

формування навичок здорового способу життя; 

створення належного педагогічного клімату в Навчальному закладі; 

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття 

ними соціального досвіду;  

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів 

(вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та 

Навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного 

процесу. 

7.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами загальноосвітнього навчального закладу. 



Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких 

причин приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.  

7.8.4. Рада Навчального закладу діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.  

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

Навчального закладу, засновника (власника), а також членами ради. 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів.  

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. 

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту 

Навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного 

колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та 

громадськості.  

У разі незгоди адміністрації Навчального закладу з рішенням ради 

створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.  

До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу. 

7.8.5. Очолює раду Навчального закладу голова, який обирається із 

складу ради.  

Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.  

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності Навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.  

7.8.6. Рада Навчального закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи 

Навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту 

Навчального закладу; 

затверджує режим роботи Навчального закладу; 

сприяє формуванню мережі класів Навчального закладу, обґрунтовуючи 

її доцільність  у відділі освіти Пирятинської міської ради; 



приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до 

нагородження випускників Навчального закладу золотою медаллю “За високі 

досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та 

нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та 

похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих 

предметів”; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;  

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з 

питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань 

про присвоєння  (підтвердження) кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Пирятинської 

міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;  

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, 

іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих 

та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);  

приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням 

(вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних 

видань;  

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти 

учнями (вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань 

роботи Навчального закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів 

роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.  



7.9. При Навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) 

може створюватися і діяти піклувальна рада. 

7.10. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

7.10.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної 

загальної середньої освіти; 

поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу; 

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, 

культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази 

навчального закладу; 

залучення додаткових джерел фінансування Навчального закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів 

(вихованців); 

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та 

навчальним закладом. 

7.10.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Навчального 

закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-

виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Навчального 

закладу. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.10.3. Піклувальна рада діє на засадах:  

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і 

більше її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 



Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома 

колективу Навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання 

організовується членами піклувальної ради. 

7.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та 

секретар. 

Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях 

з питань, віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження 

членам піклувальної ради. 

7.10.5. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, керівника 

Навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-

технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування Навчального закладу; 

вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази Навчального закладу; 

стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються 

роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому 

порядку.  

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 

представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх 

замінюють, представники учнівського самоврядування. 

7.11. У Навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) 

можуть створюватися і діяти учнівський комітет, батьківський комітет, комісії, 

асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і 

науки України. 

7.12. Загальношкільні та класні  батьківські збори – колективний орган 

батьківського самоврядування. 

Батьківські збори: 

обирають органи батьківського самоврядування; 

обирають своїх представників для участі в роботі громадського 

самоврядування Навчального закладу; 

вносять на розгляд ради Навчального закладу, педагогічної ради, 

директора та його заступника пропозиції щодо організації навчально-виховного 

процесу в класі та Навчальному закладі. 



8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

8.1. Матеріально-технічна база Навчального закладу включає будівлі, 

споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби інші матеріальні 

цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу. 

8.2. Майно Навчального закладу належить йому на правах оперативного 

управління відповідно до чинного законодавства, Статуту Навчального закладу 

та укладених угод та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено 

законодавством. 

8.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства 

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

Навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані Навчальному закладу внаслідок порушення 

його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Навчального 

закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивних 

залів, актового залу, бібліотеки, архіву, медичного  і комп’ютерних кабінетів, 

їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-

допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.  

8.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні 

майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

9.1. Фінансування закладу здійснюється  відділом освіти Пирятинської 

міської ради відповідно до законодавства. 

9.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно 

до Бюджетного кодексу України, законів України „Про освіту“, „Про загальну 

середню освіту“ та інших нормативно-правових актів. 

9.3. Джерелами фінансування Навчального закладу є: 

кошти засновника (власника);  

кошти місцевого, державного (освітня субвенція) бюджетів у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти  для 

забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 

інші джерела, незаборонені чинним законодавством. 

9.4. У Навчальному закладі може створюється фонд загального 

обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-

побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету в розмірі не 

менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок 

коштів, залучених з інших джерел. 

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання 

здійснюються Навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається 
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на підставі рішення ради Навчального закладу, відповідно до порядку, 

передбаченого чинним законодавством.  

9.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного 

обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-

якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за 

рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу.  

9.6. Порядок діловодства в Навчальному закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України та відділу освіти Пирятинської міської ради.  

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію. 

9.7. Звітність про діяльність Навчального закладу встановлюється 

відповідно до законодавства. 

 

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

10.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 

проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

Навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати 

договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

11.1. Державний контроль за діяльністю Навчального закладу 

здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в 

сфері загальної середньої освіти. 

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки 

України, Державна інспекція навчальних закладів України та відділу освіти 

Пирятинської міської ради. 

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю 

Навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 

десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.4. Навчальний заклад, результати діяльності якого та/або умови 

організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим 

державним стандартам, вважається не атестованим. Щодо закладу приймається 

рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни 

типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.   

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) 

Навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною 

діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від 

стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з 



питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

власником відповідно до законодавства.  

 

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу 

приймає сесія Пирятинської міської ради. 

Реорганізація Навчального закладу відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником (власником), а у випадках ліквідації за рішенням господарського 

суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Навчальним закладом. 

12.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання Навчального закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або 

визначених навчальних закладів. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Олександрівська загальноосвітня школа І ступеня Пирятинської 

міської ради Полтавської області (далі – Навчальний заклад) перебуває у 

комунальній  власності, створена рішенням четвертої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29 грудня 2015 року № 73 

шляхом перейменування Олександрівської загальноосвітньої школи І ступеня 

Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області в Олександрівську 

загальноосвітню школу І ступеня Пирятинської міської ради Полтавської 

області. 

1.2. Олександрівська загальноосвітня школа І ступеня Пирятинської 

міської ради Полтавської області є правонаступником прав і обов’язків 

Олександрівської загальноосвітньої школи І ступеня Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області. 

1.3. Юридична адреса Навчального закладу: 37012, Полтавська область, 

Пирятинський район, с.Олександрівка, тел. 65-184. 

1.4. Загальноосвітня школа (далі – Навчальний заклад) є юридичною 

особою публічного права, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може 

мати самостійний баланс, рахунок в установі банку. 

1.5.Повна назва закладу - Олександрівська загальноосвітня школа І 

ступеня Пирятинської міської ради Полтавської області,  

скорочена назва закладу – Олександрівська зш І ст. 

1.6. Навчальний заклад діє на підставі статуту, який розроблено на основі 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, 

типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

1.7. Засновником (власником) Навчального закладу є Пирятинська міська 

рада. 

1.8. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації 

права громадян на здобуття початкової загальної   освіти. 

1.9. Головними завданнями Навчального закладу є: 

забезпечення реалізації права громадян на початкову освіту і 

продовження навчання щодо здобуття повної загальної середньої освіти;  

виховання громадянина України; 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;  

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, 

державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття 

власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого 

ставлення до обов’язків людини і громадянина; 

 розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

 реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і 

світоглядних переконань; 



виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів 

(вихованців); 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство. 

1.10. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“, 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, 

іншими нормативно-правовими актами, власним статутом. 

1.11. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює 

діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та 

власним статутом. 

1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, 

суспільством і державою за: 

безпечні умови освітньої діяльності; 

дотримання державних стандартів освіти; 

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

дотримання фінансової дисципліни. 

1.13. У Навчальному закладі визначена українська мова навчання.  

1.14. Навчальний заклад має право: 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного 

процесу за погодженням із засновником (власником); 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні 

та індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними 

інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників навчально-виховного процесу; 

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним статутом; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого 

самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження 

у порядку, визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу. 

1.15.У Навчальному закладі створюється та функціонує методоб’єднання 

вчителів початкових класів. 

1.16.Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для 

його організації забезпечуються відділом освіти Пирятинської міської ради і 

здійснюється Олександрівським ФАПом. 



1.17.Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.18.Класи у Навчальному закладі формуються за погодженням з відділом 

освіти Пирятинської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, 

встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-

виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до 

закладу. Коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх 

наповнюваності, - організуються  заняття за індивідуальною формою навчання  

у разі  погодження з відділом освіти Пирятинської міської ради. 

1.19. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Навчальному 

закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та 

екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством 

освіти і науки  України. 

 

2. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення 

конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування, яка  щорічно 

визначається рішенням сесії Пирятинської міської ради. 

2.2. Завідувач школою зобов'язаний вжити заходів щодо ознайомлення 

дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до 

закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими 

документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу. 

2.3. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється за наказом 

завідувача на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або 

осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти Пирятинської міської 

ради, а також свідоцтва про народження (копії),  паспорта, медичної довідки 

встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які 

вступають до першого класу). 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого навчального закладу. При цьому подаються такі документи: заява 

батьків або осіб, які їх замінюють (із зазначенням причини), довідка, що 

підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу.  

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до 

Програми розвитку закладу та  річного  плану. 

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи 

Навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. 

План роботи схвалюється педагогічною радою і затверджується 

завідувачем. 

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є 

робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних 

планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 

конкретизацією варіативної частини. 



Робочий навчальний план Навчального закладу погоджується 

педагогічною радою Навчального закладу і затверджується відділом освіти 

Пирятинської міської ради.  

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад 

уроків, щоденний режим роботи, структура навчального року, тижневе 

навантаження педагогічних працівників.  

3.3. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня початкової освіти 

державниму стандартаму освіти, єдність навчання і виховання. 

3.4. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, 

підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і 

науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на  ступені 

навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. 

3.5. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та 

виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню 

освіту" та   статуту з урахуванням специфіки закладу та інших особливостей 

організації навчально-виховного процесу. 

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та 

індивідуальною формою навчання. 

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв 

заклад за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської ради створює 

умови для прискореного навчання та навчання екстерном. 

3.8. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати 

платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України. 

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і 

науки України  за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки. 

3.9.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються Навчальним закладом в межах часу, що передбачений 

робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Пирятинської 

міської ради. 

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 

не пізніше 1 липня наступного року.  

Навчальний рік поділяється на семестри. Структура навчального року 

встановлюється Навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим 

навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської 

ради та за погодженням з територіальною установою державної санітарно-

епідеміологічної служби.. 
3.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна 

становити менш як 30 календарних днів. 

3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України). 

3.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших 

класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин. Зміна тривалості 

уроків допускається за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської 

ради та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної 

служби. 
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3.13. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації 

навчально-виховного процесу. 

3.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового 

комітету та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної 

служби і затверджується завідувачем.  

Тижневий режим роботи Навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Навчальному 

закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні 

заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на 

задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, 

нахилів і обдаровань. 

3.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

 

4.ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

4.1. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів 

(вихованців) у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання 

досягнень у навчанні учнів. 

4.2. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального 

року здійснюється у класних журналах, інструкція про ведення яких 

затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної 

діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. 

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і 

навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Навчального закладу може 

надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). 

4.4. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти Пирятинської 

міської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, 

результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

4.5. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома 

учнів класним керівником. 

4.6.Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу 

визначається Міністерством освіти і науки України.  

4.7. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили  

ступінь навчання, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом їх 

державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової 

атестації визначається  Міністерством освіти і науки України. 

4.8.Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків 



(осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями психолого-

медико-педагогічної консультації.  

4.9. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). 

4.10.Учням, які закінчили перший ступінь Навчального закладу, видається 

табель успішності. 

4.11.За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми 

морального заохочення: похвальний лист „За високі досягнення у навчанні”, 

подяка та інші заохочення відповідно до чинного законодавства.  

 

5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

5.1.Виховання учнів у Навчальному закладі здійснюється під час 

проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.2.Цілі виховного процесу в Навчальному закладі визначаються на 

основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших 

нормативно-правових актах. 

5.3.У Навчальному закладі забороняється утворення та діяльність 

організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і 

воєнізованих формувань. 

Примусове залучення учнів (вихованців)   Навчального закладу до вступу 

в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні 

організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених 

організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 

5.4.Дисципліна в Навчальному закладі дотримується на основі 

взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та Статуту закладу. 

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

(вихованців) забороняється. 

 

6.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Навчальному закладі є: 

учні (вихованці); 

керівники; 

педагогічні працівники; 

психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі; 

інші спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють. 

6.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, 

їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про 

загальну середню освіту", іншими актами законодавства,  Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.3. Учень (вихованець)  - особа, яка навчається і виховується в закладі. 
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  6.4.Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників 

визначаються чинним законодавством та цим статутом. 

6.5. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на: 

доступність і безоплатність початкової загальної освіти у Навчальному 

закладі; 

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та 

позакласних занять; 

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою 

базою закладу; 

участь у різних видах навчальної діяльності, виставках, конкурсах тощо; 

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; 

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів 

інваріантної та варіативної частини; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, 

клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність. 

6.6. Учні (вихованці) зобов’язані:  

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом; 

підвищувати свій загальний культурний рівень; 

брати участь у пошуковій  діяльності, передбаченій навчальними 

програмами та навчальним планом закладу, Статутом; 

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати 

честь і гідність інших учнів та працівників; 

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно 

до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; 

брати участь у різних видах трудової діяльності; 

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, 

майна інших учасників навчально-виховного процесу;  

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 

заборонені чинним законодавством; 

брати участь у прибиранні класів і пришкільної території; 

мати охайний зовнішній вигляд; 

носити шкільну форму чи одяг, що складається з елементів шкільної 

форми; у період дощової погоди мати змінне взуття; 

дотримуватися правил особистої гігієни. 

6.7.Учні (вихованці) залучаються до самообслуговування, різних видів 

суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 



6.8.За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх 

обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть 

накладатися стягнення відповідно до закону. 

6.9. Педагогічним працівником Навчального закладу повинна бути особа 

з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, 

належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати 

професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. 

6.10. До педагогічної діяльності у Навчальному закладі не допускаються 

особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду.  

6.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про 

працю, Законом України „Про загальну середню освіту“ та іншими 

законодавчими актами. 

6.12.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно 

до законодавства керівником закладу і затверджується начальником відділу 

освіти Пирятинської міської ради. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою 

педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.  

6.13.Керівник Навчального закладу призначає класних керівників, 

завідуючих навчальними кабінетами, права та обов'язки яких визначаються 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами 

внутрішнього розпорядку та Статутом закладу. 

6.14.Не допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених 

законодавством. 

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не 

передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та 

іншими документами, що регламентують діяльність Навчального закладу, 

здійснюється лише за їх згодою. 

6.15. Педагогічні працівники Навчального закладу підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

6.16. Педагогічні працівники Навчального закладу мають право: 

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не 

шкідливі для здоров'я учнів; 

брати участь у роботі методичного об'єднання, нарад, зборів закладу та 

інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов'язаних з організацією 

навчально-виховної роботи; 

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у 

вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії 

та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 
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проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

вносити керівництву закладу і відділу освіти Пирятинської міської ради 

пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; 

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і 

гідності. 

6.17. Педагогічні працівники Навчального закладу зобов'язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту; 

контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень 

учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, 

батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Навчального закладу; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров'я; 

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської 

моралі; 

виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

трудового договору; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за 

віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних 

надбань народу; 

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів 

взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами; 

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність 

учнів та їх батьків; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

рівень загальної і політичної культури; 

виконувати накази і розпорядження керівника Навчального закладу, 

органів управління освітою; 

вести відповідну документацію. 

6.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, 

умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають 

займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 

6.19. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу 

регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей; 



створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх 

діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; 

звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів 

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, 

пошуковій та інноваційній діяльності закладу; 

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів дітей в органах громадського 

самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми початкової середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: 

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання; 

забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу; 

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу; 

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе 

ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

6.22. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть 

бути обумовлені відповідними договорами. 

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, 

передбачених законодавством, заклад порушує в установленому порядку 

клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх 

батьківських прав. 

6.23. Представники громадськості мають право: 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в 

Навчальному закладі; 

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; 

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню Навчального закладу; 

проводити консультації для педагогічних працівників.  

6.24. Представники громадськості зобов’язані: 

дотримуватися Статуту Навчального закладу, виконувати накази та 

розпорядження керівника Навчального закладу, рішення органів громадського 

самоврядування. 

 

7. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

7.1. Управління Навчальним закладом здійснюється відділом освіти 

Пирятинської міської ради. 

Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює його завідувач,  

який може бути тільки громадянин України, мати  вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. 



Керівник Навчального закладу та інші педагогічні працівники 

призначаються і звільняються з посади відділом освіти Пирятинської міської 

ради згідно із законодавством.  

7.2. Керівник Навчального закладу: 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок учнів; 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту, за якість і 

ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного 

процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; 

вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, 

наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила 

внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Навчального 

закладу; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником (власником). 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) 

колективу. 

7.3. У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий 

колегіальний орган — педагогічна рада. 

Головою педагогічної ради є керівник Навчального закладу. 

7.4. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

планування та режиму роботи закладу; 

варіативної складової робочого навчального плану; 



переведення учнів   до наступного класу і їх випуску, нагородження за 

успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських 

діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників 

закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

закладу. 

7.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до 

потреб Навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається 

їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні 

питання навчально-виховного процесу.  

7.6. У Навчальному закладі можуть створюватись учнівські та 

вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.7. Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу 

освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Учасниками загальних зборів з правом вирішального голосу є: 

працівники Навчального закладу; 

батьки, представники громадськості. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини учасників кожної з двох категорій. Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх. 

Право скликати збори мають учасники зборів, якщо за це висловилось не 

менше третини їх загальної кількості, керівник Навчального закладу, засновник 

(власник), відділ освіти Пирятинської міської ради. 

Загальні збори: 

заслуховують звіт керівника про здійснення керівництва закладом, 

розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності Навчального закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного 

процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Навчального 

закладу; 

приймають рішення про стимулювання праці керівника та інших 

педагогічних працівників. 

7.8. При Навчальному закладі за рішенням загальних зборів  може 

створюватися і діяти піклувальна рада. 



7.9. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

7.9.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості 

початкової середньої освіти; 

поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу; 

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, 

культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази 

Навчального закладу; 

залучення додаткових джерел фінансування Навчального закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів 

(вихованців); 

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та 

Навчальним закладом. 

7.9.2. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників  

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Навчального 

закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-

виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника  Навчального 

закладу. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.9.3. Піклувальна рада діє на засадах:  

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і 

більше її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 



Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома 

колективу навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання 

організовується членами піклувальної ради. 

7.9.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та 

секретар. 

Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях 

з питань, віднесених до її повноважень. 

 Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження 

членам піклувальної ради. 

7.9.5. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, керівника 

Навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-

технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування Навчального закладу; 

вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази Навчального закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються 

роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому 

порядку.  

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 

представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх 

замінюють, представники учнівського самоврядування. 

7.10. У Навчальному закладі за рішенням загальних зборів   можуть 

створюватися і діяти батьківський комітет, комісії, асоціації, положення про які 

розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України. 

7.11. Загальношкільні та класні  батьківські збори – колективний орган 

батьківського самоврядування. 

Батьківські збори: 

обирають органи батьківського самоврядування; 

обирають своїх представників для участі в роботі громадського 

самоврядування Навчального закладу; 

вносять на розгляд ради Навчального закладу, педагогічної ради, 

керівника пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та 

Навчальному закладі. 

 

 

 

 



8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

8.1. Матеріально-технічна база Навчального закладу включає будівлі, 

споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість 

яких відображено у балансі Навчального закладу. 

8.2. Майно Навчального закладу належить йому на правах оперативного 

управління відповідно до чинного законодавства, Статуту Навчального закладу,  

укладених угод та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено 

законодавством. 

8.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства 

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

Навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані Навчальному закладу внаслідок порушення 

його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Навчального 

закладу складається із навчальних кабінетів, бібліотеки, архіву,   медичного  

кабінету, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-

допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.  

8.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються 

спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

9.1. Фінансування закладу здійснюється  відділом освіти Пирятинської 

міської ради відповідно до законодавства. 

9.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно 

до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про освіту“, „Про загальну 

середню освіту“ та інших нормативно-правових актів. 

9.3. Джерелами фінансування Навчального закладу є: 

кошти засновника (власника);  

кошти місцевого та  державного (освітня субвенція) бюджетів у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти  для 

забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;        

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 

9.4. У Навчальному закладі може створюється фонд загального 

обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-

побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету в розмірі не 

менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок 

коштів, залучених з інших джерел. 

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання 

здійснюються Навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається 

на підставі рішення ради Навчального закладу, відповідно до порядку, 

передбаченого чинним законодавством.  

http://zakon.nau.ua/doc/?code=2456-17
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1060-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=651-14
http://zakon.nau.ua/doc/?code=651-14


Контроль за правильним використанням коштів фонду загального 

обов’язкового навчання здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України.  

9.5.Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного 

обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-

якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за 

рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу.  

9.6.Порядок діловодства в Навчальному закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України та відділу освіти Пирятинської міської ради.  

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію. 

9.7.Звітність про діяльність Навчального закладу встановлюється 

відповідно до законодавства. 

 

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

10.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 

проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

Навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати 

договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та 

педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

11.1. Державний контроль за діяльністю Навчального закладу 

здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в 

сфері загальної середньої освіти. 

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки  

України, Державна інспекція навчальних закладів України та відділ освіти 

Пирятинської міської ради. 

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю 

Навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 

десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.4. Навчальний заклад, результати діяльності якого та/або умови 

організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим 

державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо  закладу приймається 

рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни 

типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.   

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) 

Навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною 

діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від 

стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з 



питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником  (власником) відповідно до законодавства.  

 

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу 

приймає сесія Пирятинської міської ради.  

Реорганізація Навчального закладу відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником (власником), а у випадках ліквідації за рішенням господарського 

суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Навчальним закладом. 

12.2.  У випадку реорганізації права та зобов’язання Навчального закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або 

визначених навчальних закладів. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Калиновомостівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  

Пирятинської міської ради Полтавської області (далі – Навчальний заклад) 

створена рішенням четвертої позачергової сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 29 грудня 2015 року № 73  шляхом перейменування 

Калиновомостівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області у Калиновомостівську 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів  Пирятинської міської ради Полтавської 

області, знаходиться у комунальній  власності. 

1.2. Юридична адреса Навчального закладу: 37000, Полтавська область, 

Пирятинський район, с. Калинів Міст, вул. Тімірязєва, 14,  тел.(05358) 33-400. 

1.3. Найменування закладу:  

повне – Калиновомостівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

скорочене – Калиновомостівська зш І-ІІ ст.  

1.4. Загальноосвітня школа  (далі – Навчальний заклад) є юридичною 

особою публічного права, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може 

мати самостійний баланс, рахунок в установі банку. 

1.5. Навчальний заклад діє на підставі статуту, який розроблено на основі 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, 

типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

1.6. Засновником (власником) Навчального закладу є Пирятинська міська 

рада. 

1.7. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації 

права громадян на здобуття базової загальної  освіти. 

1.8. Головними завданнями Навчального закладу є: 

забезпечення реалізації права громадян на базову загальну  освіту;  

виховання громадянина України; 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;  

 виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, 

державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття 

власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого 

ставлення до обов’язків людини і громадянина; 

 розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і 

світоглядних переконань; 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів 

(вихованців); 



створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

здійснення заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників Навчального закладу. 

1.9. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“, 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, 

іншими нормативно-правовими актами України, постановами Верховної ради 

України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та 

законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та 

науки України, відділу освіти Пирятинської міської ради,  органів місцевого 

самоврядування, власним Статутом. 

1.10. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює 

діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та 

власним статутом. 

1.11. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, 

суспільством і державою за: 

безпечні умови освітньої діяльності; 

дотримання державних стандартів освіти; 

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

дотримання фінансової дисципліни. 

1.12. У Навчальному закладі визначена українська мова навчання. 

1.13. Навчальний заклад має право: 

проходити в установленому порядку державну атестацію; 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного 

процесу за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської ради; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні 

та індивідуальні робочі навчальні плани;  

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними 

інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників навчально-виховного процесу; 

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним статутом; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого 

самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження  

у порядку визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів. 



1.14. У Навчальному закладі створюються та функціонують: методичні 

об’єднання класних керівників, вчителів гуманітарних дисциплін, природничо-

математичного циклу, вчителів початкових класів, творча група організаторів 

дозвілля. 

1.15. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для 

його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються 

Калиновомостівським фельдшерсько-акушерським пунктом. 

1.16. Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.17. Класи у Навчальному закладі формуються за погодженням з 

відділом освіти Пирятинської міської ради, згідно з нормативами їх 

наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності 

приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення 

навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про 

зарахування до закладу.  

1.18. У школі першого-другого ступенів навчання для учнів  за бажанням 

їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-

матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу може 

створюватись група продовженого дня. 

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 

здійснюється наказом директора Навчального закладу на підставі заяви батьків 

(осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня визначається 

наказом директора Навчального закладу.  

1.19. З урахуванням потреб населення та місцевих умов Навчальний 

заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням 

предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою 

навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської 

ради. 

1.20. Індивідуальне навчання  у Навчальному закладі організовуються 

відповідно до положень про індивідуальне навчання  у системі загальної 

середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

1.21. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється 

згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України. 

 

2. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1. Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів Навчального закладу 

здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території 

обслуговування, яка визначається  щорічно рішенням сесії Пирятинської 

міської ради. 

2.2. Директор школи зобов'язаний вжити заходів щодо ознайомлення 

дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до 

закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими 

документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу. 

2.3. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється за наказом 

директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або 

осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти Пирятинської міської 



ради, а також свідоцтва про народження (копії),  паспорта, медичної довідки 

встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які 

вступають до першого класу). 

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого навчального закладу. При цьому подаються такі документи: заява 

батьків або осіб, які їх замінюють (із зазначенням причини), довідка, що 

підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу.  

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. 

 

      3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до 

Програми розвитку закладу та  річного  плану. 

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи 

Навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. 

План роботи схвалюється педагогічною радою та радою Навчального 

закладу і затверджується директором школи. 

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є 

робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних 

планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 

конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. 

Робочий навчальний план Навчального закладу погоджується 

педагогічною радою та радою  Навчального закладу і затверджується відділом 

освіти  Пирятинської міської ради. 

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад 

уроків, щоденний режим роботи, структура навчального року, графік 

проведення предметних консультацій, графік роботи гуртків, мережа курсів за 

вибором, мережа факультативів, тижневе навантаження педагогічних 

працівників.  

3.3. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня базової загальної 

освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. 

3.4. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, 

підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти  

України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному 

ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей 

дітей. 

3.5. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та 

виховання відповідно до Законів України „Про освіту“, „Про загальну середню 

освіту“ та Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших 

особливостей організації навчально-виховного процесу. 

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та 

індивідуальною формою навчання. 

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв 

заклад за погодженням з відділом освіти Пирятинської міської ради створює 

умови для прискореного навчання та навчання екстерном. 

3.8. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати 

платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1060-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=651-14
http://zakon.nau.ua/doc/?code=651-14


Міністерством освіти і науки України  за погодженням з Мінфіном та 

Мінекономіки. 

3.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються Навчальним закладом в межах часу, що передбачений 

робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Пирятинської 

міської ради та територіальною установою державної санітарно-

епідеміологічної служби.  

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 

не пізніше 1 липня наступного року.  

Навчальний рік поділяється на семестри. Структура навчального року 

встановлюється Навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим 

навчальним планом, за погодженням  з відділом освіти Пирятинської міської 

ради та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної 

служби.  

3.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна 

становити менш як 30 календарних днів. 

3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України). 

3.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших 

класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – 

дев’ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з 

відділом освіти Пирятинської міської ради та територіальною установою 

державної санітарно - епідеміологічної служби.  

3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків 

під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків 

трудового навчання.  

3.14. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації 

навчально-виховного процесу. 

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-

гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового 

комітету та  територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної 

служби  і затверджується директором.  

Тижневий режим роботи Навчального закладу фіксується у розкладі 

навчальних занять. 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Навчальному 

закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні 

заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на 

задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, 

нахилів і обдаровань. 

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

3.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням 

потреби в організації активного відпочинку та харчування учнів, але не менше 

10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроків) – 20 хвилин. 

 



4.ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

4.1. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів 

(вихованців) у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання 

досягнень у навчанні учнів. 

4.2. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом 

навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення 

яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати 

навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. 

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і 

навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Навчального закладу може 

надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). 

4.4. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти Пирятинської 

міської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, 

результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

4.5. Заклад може виставляти оцінки з поведінки за участь у суспільно 

корисній, громадській діяльності за рішенням педагогічної ради згідно з 

критеріями, визначеними Навчальним закладом. До додатків до документів про 

освіту (свідоцтво про базову загальну освіту) зазначені оцінки не 

виставляються. 

4.6. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома 

учнів класним керівником. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 

досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 

підсумкову атестацію, а також (у разі їх проведення) за навчальні екскурсії та 

навчальну практику. 

4.7. Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу 

визначається Міністерством освіти і науки  України.  

4.8. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом 

їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової 

атестації визначається  Міністерством освіти і науки України. 

4.9.Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями 

психолого-медико-педагогічної консультації.  

4.10. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 

індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням 

педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). 

4.11.Учням, які закінчили певний ступінь Навчального закладу, видається 

відповідний документ про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності; 



по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну освіту. 

Свідоцтво про базову загальну освіту та відповідні додатки до них 

реєструються у книзі обліку та видачі зазначених документів. 

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, Похвальних 

листів здійснюється відділом освіти Пирятинської міської ради. 

4.12. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми 

морального заохочення: похвальний лист „За високі досягнення у навчанні”,  

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, подяка та інші 

заохочення відповідно до чинного законодавства.  

4.13. Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, 

видається табель успішності. 

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити 

навчання екстерном. 

 

5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

5.1. Виховання учнів у Навчальному закладі здійснюється під час 

проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

5.2. Цілі виховного процесу в Навчальному закладі визначаються на 

основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших 

нормативно-правових актах. 

5.3.У Навчальному закладі забороняється утворення та діяльність 

організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і 

воєнізованих формувань. 

Примусове залучення учнів (вихованців)   Навчального закладу до вступу 

в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні 

організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених 

організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 

5.4. Дисципліна в Навчальному закладі дотримується на основі 

взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та Статуту Навчального закладу. 

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 

(вихованців) забороняється. 

 

6.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Навчальному закладі є: 

учні (вихованці); 

керівники; 

педагогічні працівники; 

психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі; 

інші спеціалісти;  

батьки або особи, які їх замінюють. 

6.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, 

їх права та обов'язки визначаються Законами України „Про освіту“, „Про 

загальну середню освіту“, іншими актами законодавства, Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.3. Учень (вихованець)  - особа, яка навчається і виховується в закладі. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=254%D0%BA/96-%D0%92%D0%A0
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1060-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=651-14
http://zakon.nau.ua/doc/?code=651-14


6.4. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших 

працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом. 

6.5. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на: 

доступність і безоплатність базової загальної освіти у Навчальному 

закладі; 

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та 

позакласних занять; 

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою 

базою закладу; 

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; 

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів 

інваріантної та варіативної частини; 

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу; 

участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, 

клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність. 

6.6. Учні (вихованці) зобов’язані:  

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; 

підвищувати свій загальний культурний рівень; 

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій 

навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом; 

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати 

честь і гідність інших учнів та працівників; 

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно 

до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; 

брати участь у різних видах трудової діяльності; 

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, 

майна інших учасників навчально-виховного процесу;  

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 

заборонені чинним законодавством; 

брати участь у прибиранні класів і пришкільної території; 

мати охайний зовнішній вигляд; 

відвідувати Навчальний заклад у шкільній формі чи в одязі, що 

складається з елементів шкільної форми;  

дотримуватися правил особистої гігієни. 



6.7. Учні (вихованці) залучаються до самообслуговування, різних видів 

суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 

6.8. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх 

обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть 

накладатися стягнення відповідно до закону. 

6.9. Педагогічним працівником  Навчального закладу повинна бути особа 

з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, 

належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість 

своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати 

професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. 

6.10. До педагогічної діяльності у Навчальному закладі не допускаються 

особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду.  

6.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про 

працю, Законом України „Про загальну середню освіту“ та іншими 

законодавчими актами. 

6.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно 

до законодавства керівником закладу і затверджується начальником відділу 

освіти Пирятинської міської ради. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою 

педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.  

6.13. Керівник Навчального закладу призначає класних керівників, 

завідувачів навчальними кабінетами, майстернями права та обов'язки яких 

визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу. 

6.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених 

законодавством. 

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не 

передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та 

іншими документами, що регламентують діяльність Навчального закладу, 

здійснюється лише за їх згодою. 

6.15. Педагогічні працівники Навчального закладу підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

6.16. Педагогічні працівники Навчального закладу мають право: 

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не  

шкідливі для здоров'я учнів; 

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та 

інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов'язаних з організацією 

навчально-виховної роботи; 

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у 

вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 
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проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії 

та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 

проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

вносити керівництву закладу і відділу освіти Пирятинської міської ради 

пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; 

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і 

гідності; 

на отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, 

визначеному законодавством України; 

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно 

до чинного законодавства. 

6.17. Педагогічні працівники Навчального закладу зобов'язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту 

загальної середньої освіти; 

контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень 

учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, 

батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Навчального закладу; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров'я; 

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської 

моралі; 

виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови 

трудового договору; 

брати участь у роботі педагогічної ради; 

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за 

віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних 

надбань народу; 

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів 

взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами; 

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність 

учнів та їх батьків; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

рівень загальної і політичної культури; 

виконувати накази і розпорядження керівника Навчального закладу, 

органів управління освітою; 

вести відповідну документацію. 

6.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, 



умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають 

займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 

6.19. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу 

регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей; 

створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх 

діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; 

звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів 

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, 

пошуковій та інноваційній діяльності закладу; 

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

на захист законних інтересів дітей в органах громадського 

самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: 

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання; 

забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу; 

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу; 

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе 

ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної 

історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

6.22. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть  

бути обумовлені відповідними договорами. 

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, 

передбачених законодавством, заклад порушує в установленому порядку 

клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх 

батьківських прав. 

6.23. Представники громадськості мають право: 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в 

Навчальному закладі; 

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; 

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню Навчального закладу. 

6.24. Представники громадськості зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту Навчального закладу, виконувати накази та 

розпорядження керівника Навчального закладу, рішення органів громадського 

самоврядування. 

 



7. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

7.1. Управління Навчальним закладом здійснюється його засновником 

(власником) - відділом освіти  Пирятинської міської ради. 

Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну 

освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 

роки. 

Директор Навчального закладу, його заступники та інші педагогічні 

працівники призначаються і звільняються з посади відділом освіти  

Пирятинської міської ради згідно із законодавством.  

7.2. Директор Навчального закладу: 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок учнів; 

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту базової загальної 

середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його 

коштами; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного 

процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; 

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила 

внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Навчального 

закладу; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником (власником); 

призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, 

майстернями; 

здійснює контроль за проходженням працівниками установлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу. 



7.3. У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий 

колегіальний орган — педагогічна рада. 

Головою педагогічної ради є директор Навчального закладу. 

7.4. Педагогічна рада розглядає питання: 

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

планування та режиму роботи Навчального закладу; 

варіативної складової робочого навчального плану; 

переведення учнів   до наступного класу і їх випуску, видачі документів 

про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої 

ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці 

з вищими навчальними закладами та науковими установами; 

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу; 

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських 

діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників 

закладу за невиконання ними своїх обов'язків; 

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю 

закладу. 

7.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до 

потреб Навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається 

їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні 

питання навчально-виховного процесу.  

7.6. У Навчальному закладі можуть створюватись учнівські та 

вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.7. Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу 

освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

Учасниками загальних зборів з правом вирішального голосу є: 

працівники Навчального закладу; 

учні Навчального закладу 8-9 класів; 

батьки, представники громадськості. 

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх. 

Право скликати збори мають голова ради Навчального закладу, учасники 

зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, 

директор Навчального закладу,  засновник (власник), відділ освіти 

Пирятинської міської ради. 

Загальні збори: 

обирають раду Навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх 

повноважень; 



заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, 

розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності закладу; 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності Навчального закладу; 

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного 

процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Навчального 

закладу; 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників. 

7.8. У період між загальними зборами діє рада Навчального закладу.  

7.8.1. Метою діяльності ради є: 

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; 

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення 

навчально-виховного процесу; 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

Навчальним закладом; 

розширення колегіальних форм управління Навчальним закладом; 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією навчально-виховного процесу; 

7.8.2. Основними завданнями ради є: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з 

сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

Навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

навчально-виховного процесу; 

формування навичок здорового способу життя; 

створення належного педагогічного клімату в Навчальному закладі; 

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття 

ними соціального досвіду;  

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів 

(вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та 

Навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного 

процесу. 

7.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, учнів (вихованців) II ступеня навчання, батьків і громадськості. 



Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 

зборами Навчального закладу. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких 

причин приймається виключно загальними зборами. 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.  

7.8.4. Рада Навчального закладу діє на засадах: 

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.  

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

Навчального закладу, засновника  (власника). 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів.  

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. 

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту 

Навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного 

колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та 

громадськості.  

У разі незгоди адміністрації Навчального закладу з рішенням ради 

створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.  

До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу. 

7.8.5. Очолює раду Навчального закладу голова, який обирається із 

складу ради.  

Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.  

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності Навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.  

7.8.6. Рада Навчального закладу: 

організовує виконання рішень загальних зборів; 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та 

мов національних меншин; 

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи 

Навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту 

Навчального закладу; 

затверджує режим роботи Навчального закладу; 



сприяє формуванню мережі класів Навчального закладу, обґрунтовуючи 

її доцільність у відділі освіти Пирятинської міської ради; 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до 

нагородження випускників та учнів Навчального закладу Похвальними 

листами; 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, 

суспільства і держави; 

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;  

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з 

питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань 

про присвоєння  (підтвердження) кваліфікаційних категорій вчителям; 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Пирятинської 

міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;  

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, 

іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих 

та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);  

приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням 

(вихованцям); 

розглядає питання родинного виховання; 

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

сприяє педагогічній освіті батьків; 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних 

видань;  

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти 

учнями (вихованцями); 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів (вихованців); 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань 

роботи Навчального закладу; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників навчально-виховного процесу; 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів 

роботи.  

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.  

7.9. При Навчальному закладі за рішенням загальних зборів може 

створюватися і діяти піклувальна рада. 



7.10. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

7.10.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної 

загальної середньої освіти; 

поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу; 

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, 

культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази 

навчального закладу; 

залучення додаткових джерел фінансування Навчального закладу; 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), 

педагогічних працівників; 

запобігання дитячій бездоглядності; 

сприяння працевлаштуванню випускників Навчального закладу; 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів 

(вихованців); 

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та 

Навчальним закладом. 

7.10.2. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Навчального 

закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-

виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника 

загальноосвітнього Навчального закладу. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах на його місце обирається інша особа. 

7.10.3. Піклувальна рада діє на засадах:  

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

дотримання вимог законодавства України; 

самоврядування; 

колегіальності ухвалення рішень; 

добровільності і рівноправності членства; 

гласності. 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і 

більше її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 



Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома 

колективу Навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання 

організовується членами піклувальної ради. 

7.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та 

секретар. 

Голова піклувальної ради: 

скликає і координує роботу піклувальної ради; 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях 

з питань, віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження 

членам піклувальної ради. 

7.10.5. Піклувальна рада має право: 

вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, керівника  

Навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-

технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-

відновної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу; 

залучати додаткові джерела фінансування Навчального закладу; 

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази Навчального закладу; 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються 

роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому 

порядку.  

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 

представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх 

замінюють, представники учнівського самоврядування. 

7.11. У Навчальному закладі за рішенням загальних зборів можуть 

створюватися і діяти учнівський комітет, батьківський комітет, комісії, 

асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і 

науки України. 

7.12. Загальношкільні, класні, учнівські збори – колективний орган 

учнівського самоврядування. 

Основною структурною ланкою Навчального закладу  є клас. 

Учнівські збори: 

 обирають органи учнівського самоврядування  Навчального закладу, 

класу; 

 висувають своїх представників для участі в роботі  органів громадського 

самоврядування; 

обговорюють питання організації навчання, виховання, дозвілля учнів. 

7.13. Загальношкільні та класні  батьківські збори – колективний орган 

батьківського самоврядування. 



Батьківські збори: 

обирають органи батьківського самоврядування; 

обирають своїх представників для участі в роботі громадського 

самоврядування Навчального закладу; 

вносять на розгляд ради  Навчального закладу, педагогічної ради, 

директора та його заступника пропозиції щодо організації навчально-виховного 

процесу в класі та Навчальному закладі. 

 

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

8.1. Матеріально-технічна база Навчального закладу включає будівлі, 

споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість 

яких відображено у балансі Навчального закладу. 

8.2. Майно Навчального закладу належить йому на правах оперативного 

управління відповідно до чинного законодавства, Статуту  Навчального закладу 

та укладених угод та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено 

законодавством. 

8.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства 

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотримання вимог та норм з їх охорони. 

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

Навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані Навчальному закладу внаслідок порушення 

його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Навчального 

закладу складається із навчальних кабінетів, майстерні, бібліотеки,  медичного  

і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та 

навчально-допоміжного персоналу тощо.  

8.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні 

та географічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. 

 

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

9.1. Фінансування закладу здійснюється відділом освіти Пирятинської 

міської ради відповідно до законодавства. 

9.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно 

до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про освіту“, „Про загальну 

середню освіту“ та інших нормативно-правових актів. 

 9.3. Джерелами фінансування Навчального закладу є: 

кошти засновника  (власника);  

кошти місцевого, державного (освітня субвенція) бюджетів у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти  для 

забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; 

кошти фізичних, юридичних осіб; 

кошти, отримані за надання платних послуг; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,  від 

здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=2456-17
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благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 

інші джерела, незаборонені чинним законодавством. 

9.4. У Навчальному закладі може створюється фонд загального 

обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-

побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника (власника) та бюджету в 

розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання,  а також за 

рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання 

здійснюються Навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається 

на підставі рішення ради Навчального закладу, відповідно до порядку, 

передбаченого чинним законодавством.  

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального 

обов’язкового навчання здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 

9.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного 

обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-

якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за 

рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу.  

9.6. Порядок діловодства в Навчальному закладі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки  

України та відділу освіти Пирятинської міської ради.  

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію. 

9.7. Звітність про діяльність Навчального закладу встановлюється 

відповідно до законодавства. 

 

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

10.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 

проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

Навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати 

договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 

країн. 

10.2. Участь Навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, 

учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до 

законодавства. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

11.1. Державний контроль за діяльністю Навчального закладу 

здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в 

сфері загальної середньої освіти. 

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки  

України, Державна інспекція навчальних закладів України та відділ освіти 

Пирятинської міської ради. 



11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю 

Навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 

десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.4. Навчальний заклад, результати діяльності якого та/або умови 

організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим 

державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо  закладу приймається 

рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни 

типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.   

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) 

Навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною 

діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від 

стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки  

з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 

засновником (власником) відповідно до законодавства.  

 

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу  

здійснюється відповідно до Закону Україну „Про загальну середню освіту“, у 

порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.  

Реорганізація Навчального закладу відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником (власником), а у випадках ліквідації за рішенням господарського 

суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління навчальним закладом. 

12.2.  У випадку реорганізації права та зобов’язання Навчального закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або 

визначених навчальних закладів. 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 
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І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1. Комунальний заклад позашкільної освіти Пирятинський міський 

Будинок (Центр) дитячої та юнацької творчості (далі – БДЮТ (ЦДЮТ) 

здійснює навчання і виховання дітей та учнівської молоді у позаурочний та 

позанавчальний час. 

1.2. БДЮТ (ЦДЮТ) у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами  України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“, „Про 

позашкільну освіту“, „Про місцеве самоврядування“, актами  Президента 

України,  Кабінету Міністрів України,  наказами Міністерства освіти і науки 

України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями  місцевих  

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  а також  

Положенням про позашкільний навчальний заклад та цим Статутом. 

1.3. БДЮТ (ЦДЮТ) самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у 

межах своєї компетентності, передбаченої законодавством України, та власним 

Статутом. 

1.4. Мова  навчання і виховання у БДЮТі (ЦДЮТі)  – українська. 

1.5. БДЮТ (ЦДЮТ) співпрацює з іншими навчально-виховними 

закладами, сім’ями, трудовими колективами, громадськими організаціями, 

творчими колективами, фондами, товариствами, окремими громадянами. 

1.6. Головна мета закладу: 

створення належних умов для багатопрофільного навчання дітей та 

учнівської молоді в гуртках і творчих об’єднаннях за інтересами; 

забезпечення їхнього творчого, інтелектуального, духовного та фізичного 

розвитку у вільний від навчання час; 

задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному 

визначенні. 

1.7. Головними завданнями закладу є: 

забезпечення всебічного розвитку дітей, відповідно до їх нахилів та 

здібностей; 

надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям та їх 

батькам; 

виховання громадянина України; 

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського 

досвіду; 

виховання у гуртківців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, 

поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського 

народу, а також інших націй і народностей; 

виховання поваги до Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої 

дії; 

виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку; 

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного 

розвитку вихованців; 

формування гармонійного розвитку особистості, збереження та зміцнення 

її фізичного та психічного здоров’я; 



формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до 

власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки та 

здорового способу життя; 

задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, які не 

забезпечуються іншими складовими структурами освіти; 

задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації; 

пошук, розвиток і підтримка обдарованих і талановитих дітей; 

організація дозвілля вихованців, пошук нових його форм, профілактика 

злочинності та правопорушень. 

1.8. БДЮТ (ЦДЮТ) здійснює свою діяльність з урахуванням вимог, що 

ставляться перед позашкільною роботою – масовості, добровільності, вільного 

вибору дітьми та шкільною молоддю видів зайнятості. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БДЮТ 

(ЦДЮТ) 

 

2.1. БДЮТ (ЦДЮТ) – комплексний позашкільний навчальний заклад, 

який організовує роботу з  вихованцями, учнями і слухачами за такими 

напрямками позашкільної освіти – художньо-естетичним, туристсько-

краєзнавчим, еколого-натуралістичним, фізкультурно-спортивним, військово-

патріотичним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним; 

проводить роботу з дітьми дошкільного віку з метою їх фізичного, розумового, 

психологічного розвитку, здійснює корекцію фізичного та розумового розвитку 

дітей  шкільного та дошкільного віку. За рішенням ради закладу можуть 

змінюватися напрями позашкільної освіти. 

2.2. БДЮТ (ЦДЮТ) є юридичною особою, має свій штамп, печатку, 

ідентифікаційний код і діє на підставі цього Статуту. Може мати самостійний 

баланс, рахунки в установах банку та органах Державного казначейства та 

укладати договори. 

Юридична адреса закладу: 

вул., Пушкіна, 33 

м. Пирятин  

Полтавська обл., 37000 

тел. 2-04-25 

2.3. Засновником закладу позашкільної освіти є Пирятинська міська рада. 

2.4. БДЮТ (ЦДЮТ) безпосередньо підпорядкований Пирятинській 

міській раді. 

2.5. На базі закладу можуть створюватись філії – структурно відокремлені 

підрозділи, що перебувають поза межами розташування основного 

позашкільного закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як і БДЮТ 

(ЦДЮТ) в цілому або за окремими його напрямками. Робота філій 

організовується відповідно до чинного законодавства.  

2.6. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства. 

 



2.7. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в тому ж порядку, що і 

прийняття цього Статуту, і набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. БДЮТ (ЦДЮТ)  проводить навчально-виховну, інформаційно-

методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну 

діяльність, самостійно планує свою роботу. Річний план роботи затверджується 

відділом освіти Пирятинської міської ради.   

Документами, що регулюють навчально-виховний процес у закладі, є 

мережа гуртків та робочий навчальний план. 

3.2. Структура та штат Будинку дитячої та юнацької творчості (Центру 

дитячої та юнацької творчості) розробляються його керівником у межах 

видатків на оплату праці і погоджуються з відділом освіти Пирятинської 

міської ради. 

Структурними підрозділами закладу можуть бути філії, відділи, кабінети, 

постійно діючі та тимчасові виставки, оздоровчі табори та інші підрозділи. 

3.3. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими 

навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і 

науки України, а також за навчальними планами і  програмами,  затвердженими  

відділом освіти Пирятинської міської ради. 

3.4. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і 

такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців у гуртках, групах 

або об'єднаннях. Залежно від специфіки діяльності позашкільного навчального 

закладу навчання  проводиться від одного місяця до кількох років. 

3.5. Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням 

типового навчального плану. 

3.6. Індивідуальне навчання у закладі проводиться відповідно до 

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України. 

3.7. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів,  

студій та інших творчих об'єднань (далі - гуртків, груп та інших творчих  

об'єднань) у закладі становить 10 - 15 вихованців, учнів і слухачів. 

Гурток - це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх 

нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх 

віку, психологічних особливостей, стану здоров’я.  

Група - це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого 

об’єднання одного профілю. 

Секція - це об’єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення 

дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, 

техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим 

або іншим напрямом діяльності. 

Студія – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів або 

жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, 

хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, 



образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського, 

літературно-творчого, композиторського.  

Чисельний склад груп, у яких передбачається лише індивідуальне 

навчання, становить не більше 5 вихованців, учнів і слухачів. 

Наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об'єднань  

установлюється  директором позашкільного навчального закладу залежно від  

профілю, навчальних планів, програм та можливостей навчальних площ, 

організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня  майстерності 

вихованців, учнів і слухачів і не може становити більше як 20 осіб. 

3.8. Зарахування до позашкільного навчального закладу може 

здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування  

гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців, учнів, 

слухачів і заявою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, 

так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним 

закладом. 

Прийом вихованців, учнів і слухачів до закладу для одержання 

професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, 

які їх замінюють. 

Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських,  

хореографічних об'єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність  

у  них  протипоказань  для  занять  у  зазначених творчих об’єднаннях. 

До БДЮТ (ЦДЮТ) можуть зараховуватися вихованці, учні і слухачі 

віком від 3 до 19 років. Радою закладу може бути прийняте рішення про 

визначення іншого віку дітей та молоді для зарахування в дитячі творчі 

колективи. 

Навчальний заклад вживає заходів до залучення в роботу дітей, які 

потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації. 

3.9. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється диференційовано 

(відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 

вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних 

особливостей, стану здоров’я) з використанням  різних організаційних форм  

роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне   

заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання,   

навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, 

практична  робота  в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних 

земельних ділянках,  сільськогосподарських та промислових підприємствах,  на 

природі, а також з використанням інших форм. 

3.10. У закладі можуть надаватися послуги з підготовки та соціальної 

адаптації дошкільнят до шкільного навчання та проведення з ними різних форм 

навчально-освітнього процесу. 

3.11. Навчальний рік у позашкільному навчальному закладі 

розпочинається 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих 

об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня,  який вважається робочим 

часом керівника  гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу. 

Тривалість навчального року в закладі установлюється Міністерством 

освіти і науки України та не може бути меншою за 190 робочих днів. 



У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад може працювати за окремим 

планом, затвердженим керівником цього закладу. БДЮТ (ЦДЮТ) створює 

безпечні умови навчання, виховання та праці. 

У період канікул БДЮТ (ЦДЮТ) проводить організаційно-масову роботу 

з вихованцями, залучаючи їх до участі в змаганнях, конкурсах, зльотах, 

походах, а також до інших форм змістовного відпочинку: оздоровчо-

екскурсійних поїздок, експедицій, навчально-репетиційних зборів тощо. 

3.12. Тривалість одного заняття у закладі визначається навчальними 

планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та  

допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для 

вихованців, учнів і слухачів: 

віком від 3 до 5 років – за програмами та методиками дошкільного 

виховання; 

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; 

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; 

старшого віку - 45 хвилин. 

Перерви (5-10 хв.) між заняттями є робочим часом керівника гуртка,  

групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної  

роботи закладу. 

Початок і закінчення занять, заходів визначається керівником відповідно 

до режиму роботи навчального закладу та правил внутрішнього трудового 

розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців (учнів, 

слухачів). 

Робочий час педагогічних працівників протягом навчального року, 

включаючи канікулярний час, вираховується в  астрономічних годинах. Час, що 

накопичився за рахунок скорочення перерв між заняттями гуртків протягом 

робочого дня, використовується за розсудом адміністрації. 

3.13. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання БДЮТ (ЦДЮТ) 

класифікуються за трьома рівнями: 

початковий рівень - творчі  об'єднання, діяльність яких спрямована на 

загальний розвиток  вихованців,  учнів  і  слухачів, виявлення  їх  здібностей  та 

обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності; 

основний рівень - творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, 

учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють 

потреби у професійній орієнтації; 

вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих 

вихованців, учнів і слухачів. 

В закладі можуть встановлюватись інші рівні, крім зазначених. 

Відповідно до рівня класифікації радою закладу визначаються мета і 

перспективи  діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний 

склад, обирається програма. 

3.14. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і  

слухачів, підтримки їх професійних навичок БДЮТ (ЦДЮТ) за умови  

дотримання  правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання  

замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції  

(виконання робіт). 



Заклад може організовувати проведення на своїй навчально - виховній 

базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладів. 

Під час навчання у БДЮТ (ЦДЮТ) учневі, який склав кваліфікаційні 

іспити або виконав норматив, в установленому порядку видається свідоцтво або 

посвідчення про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за 

професією чи видом діяльності. 

3.15. БДЮТ (ЦДЮТ) може організовувати роботу своїх гуртків, груп та  

інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, на 

базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із 

зазначеними  закладами та установами. 

3.16. Навчальний заклад проводить інформаційно-методичну роботу, 

спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності 

гуртків, груп та інших творчих об'єднань. 

В закладі можуть функціонувати методичні об’єднання, відділи, 

відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та 

спеціалістів певного професійного спрямування. 

Методичні об’єднання створюються для координації науково-методичної, 

організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття 

вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами. 

Відділи створюються у закладі за наявності груп одного або кількох 

споріднених напрямків. 

Відділення створюється у закладі за видами гуртків, секцій та інших 

творчих об’єднань, або за напрямом позашкільної освіти. 

В навчально-виховному закладі можуть створюватися відділи 

організаційно-масової та методичної роботи, а також відділи за іншими 

спорідненими напрямами діяльності. 

З метою вдосконалення системи навчання та виховання у закладі  можуть  

створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні 

працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу. 

Заклад  може  створювати  відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників за напрямами  позашкільної  роботи.  Підвищення   

кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими 

організаційними формами. Згідно з рішенням засновника (власника) на   

підставі відповідних угод БДЮТ (ЦДЮТ) може надавати інформаційно-

методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону,  

молодіжним, дитячим, громадським організаціям. 

Заклад може також організовувати проведення на своїй базі педагогічної 

практики студентів вищих навчальних закладів. 

3.17. БДЮТ (ЦДЮТ) з метою визначення рівня практичної підготовки  

вихованців,  учнів і слухачів проводить організаційно-масову роботу у формі 

конференції,   концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-

тренувального збору та в інших формах. 

3.18. За результатами навчання заклад видає випускникам відповідні 

документи про позашкільну освіту в порядку встановленому Міністерством 



освіти і науки України. Випускникам, які склали кваліфікаційні іспити, 

видається документ про позашкільну освіту встановленого зразка.  

 

ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Учасниками навчально-виховного  процесу в БДЮТ (ЦДЮТ) є: 

вихованці, учні і слухачі; 

директор, заступник директора БДЮТ (ЦДЮТ); 

педагогічні працівники, психолог, соціальні педагоги, методисти, 

спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу; 

батьки або особи, які їх замінюють; 

представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у 

навчально-виховному процесі. 

4.2. Вихованці, учні і слухачі БДЮТ (ЦДЮТ) мають гарантоване 

державою право на: 

здобуття позашкільної освіти  відповідно  до  їх  здібностей, обдарувань, 

уподобань та інтересів; 

добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду 

діяльності; 

навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в 

одному позашкільному навчальному закладі; 

безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; 

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою 

позашкільного навчального закладу; 

участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у   

конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та 

інших масових заходах; 

представлення в органах  громадського самоврядування позашкільного 

навчального закладу; 

вільне вираження поглядів, переконань; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного  

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність; 

захист від відволікання за рахунок державного часу до робіт і здійснення 

заходів, не пов’язаних з навчально-виховним процесом. 

4.3. Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу 

зобов’язані: 

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальний культурний рівень; 

дотримуватися морально-етичних норм; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 

бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; 

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу. 

4.4. Педагогічні працівники БДЮТ (ЦДЮТ) мають право на: 

внесення керівництву закладу та відділу освіти міської ради пропозицій 

щодо поліпшення навчально-виховного процесу. Подання на розгляд  



керівництву позашкільного навчального закладу та педагогічної ради 

пропозицій про моральне та матеріальне заохочення  вихованців, учнів і 

слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує  правила внутрішнього 

трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі; 

вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; 

участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів  

самоврядування  позашкільного  навчального  закладу, в заходах, пов'язаних з 

організацією навчально-виховної роботи; 

проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, 

пошукової роботи; 

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з 

вихованцями, учнями і слухачами; 

захист професійної  честі, гідності відповідно до законодавства; 

соціальне та матеріальне  заохочення за досягнення вагомих результатів у 

виконанні покладених на них завдань; 

об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством. 

4.5. Педагогічні працівники БДЮТ (ЦДЮТ) зобов’язані: 

виконувати навчальні плани та програми; 

надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів 

позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів; 

сприяти розвиткові  інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних  

якостей  вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а 

також збереженню здоров'я; 

визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців,   

учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації; 

здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, 

учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього  

трудового розпорядку позашкільного навчального закладу, вимог  інших  

документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу; 

дотримуватися педагогічної  етики,  поважати гідність вихованця, учня  і  

слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного  насильства; 

виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі; 

берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, 

пропагувати здоровий спосіб життя; 

виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних 

традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України; 

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру; 

вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків 

(журнали, плани роботи тощо); 

виховувати особистим прикладом  і  настановами   повагу  до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

дотримуватися вимог Статуту позашкільного навчального закладу,  

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та  посадові обов'язки; 



брати участь у роботі педагогічної ради позашкільного навчального 

закладу; 

виконувати накази і розпорядження керівника позашкільного навчального 

закладу, відділу освіти міської ради. 

4.6.  За успіхи у роботі та навчанні для учасників навчально-виховного 

процесу встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення: 

грамота, диплом, оголошення подяки, цінний подарунок, премія. 

4.7. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань БДЮТ 

(ЦДЮТ) працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його 

керівником.  

4.8. Обсяг педагогічного навантаження у позашкільному навчальному  

закладі визначається керівником закладу згідно із законодавством і  

затверджується відділом освіти Пирятинської міської ради. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, 

що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування 

вихованців, учнів, слухачів закладу протягом навчального року або за 

письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про 

працю. 

4.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених  

законодавством. 

4.10. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу 

підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років відповідно до порядку, 

встановленого Міністерством освіти і науки України. 

4.11 Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за 

результатами атестації або порушують Статут закладу, правила внутрішнього 

трудового розпорядку, не виконують посадові обов’язки, умови договору, 

контракту, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. 

4.12. Технічні працівники та обслуговуючий персонал приймаються на 

роботу та звільняються директором навчального закладу згідно з чинним 

законодавством. 

Їхні права і обов’язки регулюються трудовим законодавством та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу. 

4.13 Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, є 

учасниками навчально-виховного процесу з моменту подання заяви і 

зарахування їхніх дітей до навчального закладу. 

4.14. Батьки  вихованців,  учнів  і  слухачів та особи, які їх замінюють, 

мають право: 

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та  органів 

громадського самоврядування БДЮТ (ЦДЮТ); 

звертатися до органів управління освітою, керівника позашкільного  

навчального закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з 

питань навчання та виховання дітей; 

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності 

позашкільного навчального закладу; 



брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази 

позашкільного навчального закладу; 

захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах   

громадського самоврядування позашкільного навчального закладу та у 

відповідних державних, судових органах. 

4.15. Батьки та особи, які їх замінюють мають такі зобов’язання: 

долучатися до навчально-виховного процесу у закладі та сприяти 

здобуттю дітьми позашкільної освіти; 

створювати умови для систематичного відвідування гуртків, груп, секцій 

та інших творчих об’єднань і здійснювати  відповідний контроль. 

 

V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. 

 

5.1. Керівництво БДЮТ (ЦДЮТ) здійснює його директор, яким може 

бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та 

атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

5.2. Директор, педагогічні та інші працівники позашкільного навчального  

закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до 

законодавства. 

5.3. Директор БДЮТ (ЦДЮТ): 

здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня 

працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за  виконанням навчальних планів і програм,  якістю 

знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів; 

створює належні умови для здобуття вихованцями,  учнями  і слухачами 

позашкільної освіти; 

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

навчального закладу; 

організовує виконання кошторису доходів і видатків БДЮТ (ЦДЮТ), 

укладає  угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку  

відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства; 

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу    

працівникам навчального закладу відповідно до законодавства; 

представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та  

організаціях і відповідає перед засновником (власником) за результати 

діяльності закладу; 

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок,   

працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та  організацій,  

інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі; 



забезпечує право  вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких 

форм фізичного або психічного насильства; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників 

навчального закладу; 

затверджує посадові обов'язки працівників зазначеного закладу. 

5.4. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, 

професійної діяльності педагогічних працівників в навчальному закладі 

створюється педагогічна рада.  

Директор БДЮТ (ЦДЮТ) є головою педагогічної ради - постійно   

діючого  колегіального органу управління позашкільним навчальним закладом. 

5.5. Педагогічна рада позашкільного навчального закладу: 

розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, 

виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної    роботи закладу, 

його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також 

питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог,  забезпечення техніки 

безпеки, охорони праці; 

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу, 

утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань; 

визначає заходи  щодо підвищення  кваліфікації  педагогічних кадрів, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного 

процесу, налагодження міжнародних освітніх та творчих зв’язків; 

розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників 

та навчально-виховного процесу закладу; 

створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами 

роботи; 

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо. 

5.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради  визначається їх доцільністю,  але не може 

бути менше ніж два на рік. 

5.7. У навчальному закладі може діяти методична рада, до складу якої 

входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного 

процесу. Методична рада є дорадчим органом. 

Методична рада: 

координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність 

БДЮТ (ЦДЮТ) з питань здобуття вихованцями (учнями, слухачами) 

позашкільної освіти з різних напрямів діяльності; 

заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення 

навчально-виховної та організаційно-методичної роботи; 

вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід; 

обговорю проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо 

вдосконалення діючих; 

поширює інновації в системі позашкільної освіти; 



в закладі можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами 

діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, що 

охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування. 

5.8. Органом громадського самоврядування БДЮТ (ЦДЮТ) є загальні 

збори трудового колективу закладу. У період між загальними зборами діє рада 

БДЮТ (ЦДЮТ), засідання якої є правомірними, коли в ньому беруть не менше 

двох третин її членів. Засідання ради проводяться відповідно до потреб закладу, 

але не рідше ніж два рази на рік. Рішення приймаються простою більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають 

рекомендаційний характер. До складу ради входять педагогічні працівники 

закладу, представники громадськості, батьки, учні.  

Рада БДЮТ (ЦДЮТ) організовує: 

виконання рішень загальних зборів;  

вносить пропозиції про перспективи розвитку закладу; 

заходи щодо зміцнення його матеріально-технічної бази; 

підтримує творчі ініціативи, новації позашкільної освіти. 

5.9. У закладі за рішенням ради закладу можуть створюватись і діяти 

піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, 

асоціації тощо. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА БДЮТ (ЦДЮТ) 

 

6.1. Фінансування закладу здійснюється відділом освіти Пирятинської 

міської ради відповідно до чинного законодавства. 

6.2. Фінансово-господарська діяльність закладу провадиться відповідно  

до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про освіту“, „Про 

позашкільну освіту“, інших нормативно-правових актів та Статуту закладу. 

6.3. Фінансування може здійснюватися також за рахунок додаткових 

джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Кошти, що виділяються з місцевого бюджету, залишки невикористаних 

коштів навчального закладу, а також кошти, які надходять з інших джерел, 

включаються в загальний доход закладу і складають його єдиний фонд та 

використовуються на проведення заходів, пов’язаних з основною діяльністю, і 

вирішення питань його соціального розвитку. 

6.4. Додатковими  джерелами  формування  коштів навчального закладу є: 

кошти, отримані  за  надання  платних  послуг  відповідно  до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України, зокрема, організації платних гуртків та 

курсів, консультацій для різних категорій населення, підприємств та 

організацій різних форм власності, відповідно до профілю діяльності закладу; 

доходів від реалізації власної продукції, оренди приміщень, обладнання, що не 

оподатковується, видавничої продукції, а також організації та проведення 

різних форм позаурочної зайнятості учнівської молоді понад обсяги, 

встановлені навчальним планом; 

кошти гуманітарної допомоги; 



добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян; 

кредити банків; 

інші надходження. 

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування,  

використовуються для провадження діяльності, передбаченої його Статутом. 

6.5.  БДЮТ (ЦДЮТ) у процесі провадження фінансово-господарської 

діяльності має право: 

самостійно розпоряджатися коштами господарської та  іншої діяльності 

на такі потреби: покращення організації навчально-виховного процесу, 

розвиток матеріально-технічної бази закладу, преміювання вихованців та 

педагогів за особливі заслуги, поточний та капітальний ремонт установи, 

організації та проведення масових заходів, екскурсій, фінансування заходів, що 

сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу, а також на інші 

потреби; 

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він 

розташований; 

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та Статуту; 

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту закладу. 

Матеріально-технічна база БДЮТ (ЦДЮТ) включає приміщення, 

споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, 

рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні. 

6.6. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію 

Пирятинської міської ради. Звітність про діяльність закладу встановлюється 

відповідно до чинного законодавства. 

6.7. Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та 

спортивної роботи закладу можуть надаватися в користування (оренду)  

спортивні  об'єкти,  культурні,  оздоровчі  та  інші заклади  безоплатно  або  на  

пільгових  умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування 

(оренду) визначається відповідно до чинного законодавства. 

6.8. Майно закладу  може  вилучатися  засновником  (власником)  лише за 

умови подальшого використання цього майна та коштів,  отриманих від його 

реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

БДЮТ (ЦДЮТ) може мати розрахункові та інші рахунки в установах 

банків. 

6.9. Працівники навчального закладу, вихованці, учні та слухачі, їх 

батьки та особи, що їх замінюють, несуть матеріальну відповідальність за 

пошкодження майна, обладнання, приміщень та надані збитки в установленому 

порядку. 

6.10. Ведення діловодства,  бухгалтерського обліку та звітності у закладі  

здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами. 

 

 

 



VIІ. ДІЯЛЬНІСТЬ БДЮТ (ЦДЮТ) У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

7.1. БДЮТ (ЦДЮТ) за  наявності  належної матеріально-технічної та   

соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити  

міжнародний  учнівський  та педагогічний  обмін  у  рамках освітніх програм,  

проектів, брати участь у міжнародних заходах. 

7.2. БДЮТ (ЦДЮТ) має право укладати  угоди  про співробітництво, 

встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними 

закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими  об'єднаннями  інших країн у встановленому законодавством 

порядку. 

 

VIIІ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство 

освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої  влади, відділ освіти 

Пирятинської міської ради, до сфери управління якого належить навчальний 

заклад, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи. 

Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-

виховним процесом, встановлюється засновником закладу 

8.2. Основною  формою державного контролю за діяльністю закладу є    

державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не 

рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти 

і науки України. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 
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Загальна частина 

 

1. Станція юних техніків здійснює навчання виховання дітей та підлітків 

у позаурочний та позанавчальний час.  

2. Станція юних техніків у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законом України про позашкільну освіту, актами  Президента 

України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, розпорядженнями 

Пирятинської міської ради, наказами відділу освіти, а також Положенням про 

позашкільний навчальний заклад і цим Статутом. 

3. Мова навчання і виховання у Центрі позашкільної роботи – українська.  

 

Організаційно-правові засади діяльності Станції юних техніків 

 

4. Станція юних техніків є юридичною особою, має свою печатку, штамп 

і діє на підставі Статуту, затвердженого відділом освіти та зареєстрованого 

розпорядженням голови Пирятинської міської ради. 

 Станція юних техніків відділу освіти Пирятинської міської ради 

знаходиться за адресою: 37000, місто Пирятин, Полтавська область, вулиця 

Жовтнева, 34, тел.2-24-54.  

5. Головною метою Станція юних техніків є формування і розвиток 

високоінтелектуальної свідомої особистості з громадською позицією, готовою 

до конкурентного вибору свого місця в житті. 

Станція юних техніків – складова системи позашкільної освіти, яка надає 

знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби 

особистості у творчий самореалізації та інтелектуальний, духовний, фізичний 

розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, 

створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля, 

відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів, 

слухачів. 

6. Основні завдання Станції юних техніків: 

виховання громадянина України;  

вільний розвиток  особистості  та формування  її  соціально-громадського 

досвіду;  

виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, 

прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії;  

виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, 

поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського 

народу, а також інших націй і народів;  

виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до 

родини та людей похилого віку;  

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного 

розвитку вихованців, учнів і слухачів;  

формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального 

ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної 

поведінки;  



задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які 

не забезпечуються іншими складовими структури освіти;  

задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному 

самовизначенні і творчій самореалізації;  

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих 

вихованців, учнів і слухачів;  

організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових 

форм;  

профілактика бездоглядності, правопорушень;  

виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення 

до власної безпеки та безпеки оточуючих;  

формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;  

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.  

7. Станція юних техніків проводить навчально-виховну, інформаційно-

методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу. 

8. Позашкільна освіта в Станція юних техніків може здійснюватись за 

такими напрямами: 

художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, 

обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, 

оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;  

туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, 

учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та 

довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів 

і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з 

туризму та краєзнавства;  

еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями,  

учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування 

екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання 

екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та 

інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського 

господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;  

науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і 

слухачами  техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового 

світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння 

сучасною технікою та технологіями;  

дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців, 

учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, 

конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, 

культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого 

самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та 

обдарувань;  

фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток 

фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для 

повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, 

занять фізичною культурою і спортом;                                                            



військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки 

вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних 

почуттів та громадянської відповідальності;  

бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиблення 

пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищення їх 

інформаційної культури, набуття навичок і умінь орієнтуватися у зростаючому 

потоці інформації;  

соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та 

розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, 

учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської 

діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;  

оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку 

та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про 

здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення 

навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної культури 

особистості;  

гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, 

практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ 

наук соціально-гуманітарного циклу. 

історико-технічний , який забезпечує розвиток пізнавальних інтересів до 

історії технічного прогресу. 

9. Станція юних техніків працює за річним планом роботи, затвердженим 

адміністрацією закладу.  

10. Навчально-виховний процес у Станції юних техніків здійснюється за 

типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються 

центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і 

програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої 

влади.  

11. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, 

студій та інших творчих об'єднань (далі - гуртків, груп та інших творчих 

об'єднань) у Станції юних техніків становить, як правило, 10 - 15 вихованців, 

учнів і слухачів.  

Гурток – це об'єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх 

нахилів,здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх 

віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.   

Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого  

об'єднання одного профілю. 

Секція - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення 

дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, 

техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим 

або іншим напрямом діяльності. 

Студія - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів з  кіно-, відео-, 

фотоаматорського, літературно-творчого напрямків. Наповнюваність окремих 

гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється директором 

позашкільного навчального закладу залежно від профілю, навчальних планів, 

програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального 



процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більш 

як 25 вихованців, учнів і слухачів.  

12. Прийом до Станції юних техніків може здійснюватися протягом 

навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших 

творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків 

або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, 

умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом.  

Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, 

об’єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них 

протипоказань для занять у зазначених творчих об’єднаннях.  

До позашкільного навчального закладу Станції юних техніків 

зараховуються вихованці, учні і слухачі віком від 6 до 18 років.  

13. Навчально-виховний процес у Станції юних техніків здійснюється 

диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, 

нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, 

психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних 

організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, 

лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, 

концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття,  похід, екскурсія, 

експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на 

науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових 

підприємствах, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених 

статутом позашкільного навчального закладу.  

14. Навчальний рік у Станції юних техніків починається 1 вересня.  

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у 

період з 01 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, 

групи або іншого творчого об'єднання позашкільного навчального закладу.  

Тривалість навчального року установлюється відділом освіти 

Пирятинської міської ради за погодженням з МОН.  

У канікулярні, вихідні та святкові дні позашкільний навчальний заклад 

може працювати за окремим планом, затвердженим директором Станції юних 

техніків.  

15. Позашкільний навчальний заклад  Станція юних техніків створює 

безпечні умови навчання, виховання та праці.  

16. Тривалість одного заняття в Станції юних техніків визначається 

навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного 

розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і 

становить для вихованців, учнів і слухачів:  

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;  

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;  

старшого віку - 45 хвилин.  

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і 

визначаються тривалістю 10-15 хв. 

17. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Станції юних техніків 

класифікуються за трьома рівнями:  



початковий рівень - творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на 

загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та 

обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності; 

основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, 

учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють 

потреби у професійній орієнтації;  

вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих 

вихованців, учнів і слухачів.  

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи 

діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, 

обирається програма.  

18. Станція юних техніків може організовувати роботу своїх гуртків, груп 

та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, 

підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі 

спортивних будівель і стадіонів міста та населених пунктів , що входять до 

об’єднаної громади Пирятинської міської ради, відповідно до укладених угод із 

зазначеними закладами та установами.  

19. Станція юних техніків проводить інформаційно-методичну роботу, 

спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності 

гуртків, груп та інших творчих об'єднань.  

У Станції юних техніків можуть функціонувати методичні об’єднання, 

відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та 

спеціалістів певного професійного спрямування. 

Методичні об’єднання створюються у позашкільному навчальному 

закладі для координації науково-методичної, організаційної та практичної 

діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами 

позашкільної освіти за різними напрямами. Відділи створюються у Станції 

юних техніків за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.  

Відділення створюються у Станції юних техніків за видами гуртків, 

секцій та інших творчих об'єднань або за напрямами позашкільної освіти.   

З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Станції юних 

техніків можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять 

педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного 

процесу.  

Згідно з рішенням засновника на підставі відповідних угод Станція юних 

техніків може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним 

колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським 

організаціям.  

20. Станція юних техніків з метою визначення рівня практичної 

підготовки вихованців, учнів і слухачів проводить організаційно-масову роботу 

у формі конференції, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-

тренувального збору та в інших формах, передбачених статутом позашкільного 

навчального закладу.  

21. Випускникам Станції юних техніків , які в установленому порядку 

склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну 

освіту в порядку, встановленому МОН. Зразки документів про позашкільну 



освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів 

про позашкільну освіту для державних і комунальних позашкільних навчальних 

закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого 

бюджетів.  

 

Учасники навчально-виховного процесу 

 

22. Учасниками навчально-виховного процесу в Станції юних техніків є:  

вихованці, учні і слухачі;  

директор, заступники директора позашкільного навчального закладу;  

педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, 

спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;  

батьки або особи, які їх замінюють; 

представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у 

навчально-виховному процесі.  

23. Вихованці, учні і слухачі Станції юних техніків мають гарантоване 

державою право на:  

здобуття позашкільної освіти  відповідно до їх здібностей, обдарувань, 

уподобань та інтересів;  

добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду 

діяльності;  

навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в 

одному позашкільному навчальному закладі;  

безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;  

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою 

позашкільного навчального закладу;  

участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у 

конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та 

інших масових заходах;  

представлення в органах громадського самоврядування позашкільного 

навчального закладу; 

вільне вираження поглядів, переконань;  

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність.  

Позашкільний навчальний заклад встановлює різні види морального 

стимулювання та матеріального заохочення для вихованців, учнів і слухачів 

відповідно до свого статуту.           

Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу мають 

право на пільгове або безоплатне відвідування музеїв, історико-архітектурних 

пам'ятників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Вихованці, учні і слухачі Станції юних техніків мають право на 

безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я, визначених 

Пирятинською міською радою. 

24. Вихованці, учні і слухачі  Станції юних техніків зобов'язані:  

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;  



підвищувати загальний культурний рівень;  

дотримуватися морально-етичних норм;  

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;  

бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;  

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку 

позашкільного навчального закладу.  

25. Педагогічні працівники, а також тренери - викладачі Станції юних 

техніків мають право на:  

внесення керівництву позашкільного навчального закладу та органам 

управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного 

процесу, подання на розгляд керівництву позашкільного навчального закладу 

та педагогічної ради пропозицій про моральне а матеріальне заохочення 

вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує 

правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;  

вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;  

участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів 

самоврядування позашкільного навчального закладу, в заходах, пов'язаних з 

організацією навчально-виховної роботи;  

проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, 

пошукової роботи;  

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з 

вихованцями, учнями і слухачами;  

захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;  

соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у 

виконанні покладених на них завдань;  

об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством.  

26. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі Станції юних 

техніків зобов'язані:  

виконувати навчальні плани та програми;  

надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів 

позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;  

сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних 

якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а 

також збереженню здоров’я;  

визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, 

учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;  

здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, 

учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього 

трудового розпорядку позашкільного навчального закладу, вимог інших 

документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;  

дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і 

слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;  

виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської 

моралі; 



берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, 

пропагувати здоровий спосіб життя;  

виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних 

традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;  

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру;  

вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків 

(журнали, плани роботи тощо);  

виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі;  

дотримуватися вимог Статуту позашкільного навчального закладу, 

виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;  

брати участь у роботі педагогічної ради позашкільного навчального 

закладу Станції юних техніків;  

виконувати накази і розпорядження директора позашкільного 

навчального закладу, органів державного управління, до сфери управління яких 

належить заклад.  

27. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань Станції 

юних техніків працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його 

керівником.  

28. Обсяг педагогічного навантаження у Станції юних техніків 

визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується для 

державних і комунальних позашкільних навчальних закладів відповідним 

органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, до сфери 

управління якого належить. 

Перерозподіл  педагогічного навантаження протягом навчального року 

можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, 

що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування 

вихованців, учнів, слухачів Станції юних техніків протягом навчального року 

або за письмовою згодою педагогічного працівника, а також тренера-викладача 

з додержанням законодавства про працю. 

 Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, 

клубів, творчих об'єднань позашкільного навчального закладу  становить 18 

навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до 

обсягу педагогічного навантаження. Оплата інших видів педагогічної 

діяльності здійснюється в такому співвідношенні до тарифної ставки: 

 

( Абзац перший частини першої статті 22 в редакції Закону N 2626-IV від 

02.06.2005)  

 

завідування майстернями - 15-20 відсотків;  

 

( Абзац другий частини першої статті 22 в редакції Закону N 2626-IV від 

02.06.2005 )  

 

завідування навчальними кабінетами, відділами, відділеннями, 

лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом - 10-
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15відсотків;  

 

( Абзац третій частини першої статті 22 в редакції Закону N 2626-IV від 

02.06.2005)   

 

завідування паспортизованими музеями - 15-20 відсотків; 

 

( Абзац четвертий частини першої статті 22 в редакції Закону N 2626-IV  

 від02.06.2005)  

 

 завідування навчально-дослідними ділянками, теплицями - 10-15 

відсотків.  

 

( Абзац п'ятий частини першої статті 22 в редакції Закону N 2626-IV від 

02.06.2005)  

 

Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Розподіл педагогічного навантаження у позашкільному навчальному 

закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом 

управління. 

29. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання 

професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.  

30. Педагогічні працівники Станції юних техніків підлягають атестації, як 

правило, один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого МОН.  

31. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають 

право:  

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування Станції юних техніків;  

звертатися до органів управління освітою, керівника позашкільного 

навчального закладу Станції юних техніків та органів громадського 

самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;  

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Станції 

юних техніків;  

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Станції 

юних техніків;  

захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах 

громадського самоврядування Станції юних техніків та у відповідних 

державних, судових органах.  

 

Управління Станцією юних техніків 

 

32. Керівництво Станцією юних техніків здійснює його директор, яким 

може бути тільки громадянин України, що має вищу відповідну освіту і стаж 
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педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та 

атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.  

33. Керівник, заступники керівника, педагогічні та інші працівники  

Станції юних техніків призначаються на посади і звільняються з посад 

відповідно до законодавства.  

34. Керівник позашкільного навчального закладу Станції юних техніків:  

здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня 

працівників;  

організовує навчально-виховний процес;  

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;  

створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами 

позашкільної освіти;  

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;  

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

навчального закладу;  

організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального закладу, 

укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку 

відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;                                       

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу 

працівникам навчального закладу відповідно до законодавства;  

представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та 

організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;  

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, 

інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;  

забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких 

форм фізичного або психічного насильства;  

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання;  

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників 

навчального закладу;  

затверджує посадові обов'язки працівників зазначеного закладу.  

35. Керівник позашкільного навчального закладу Станції юних техніків є 

головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління 

позашкільним навчальним закладом.  

36. Педагогічна рада позашкільного навчального закладу Станції юних 

техніків:  

розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, 

виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, 

його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також 

питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки 

безпеки, охорони праці;  



розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу 

Станції юних техніків, утворення нових гуртків, груп та інших творчих 

об'єднань;  

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду;  

створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами 

роботи;  

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.  

37. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб 

позашкільного навчального закладу Станції юних техніків. Кількість засідань 

педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два 

на рік.  

38. Органом громадського самоврядування Станції юних техніків є 

загальні збори колективу цього закладу.  

У період між загальними зборами діє рада позашкільного навчального 

закладу Станції юних техніків , діяльність якої регулюється Статутом цього 

закладу.  

У позашкільному навчальному закладі Станції юних техніків за рішенням 

загальних зборів або ради позашкільного навчального закладу можуть 

створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а 

також комісії, асоціації тощо.  

 

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Станція 

юних техніків 

 

39. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального 

закладу  Станції юних техніків проводиться відповідно до законодавства та 

Статуту позашкільного навчального закладу.  

40. Фінансування Станції юних техніків здійснюється за рахунок коштів 

відповідних бюджетів. 

Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних 

закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

41. Додатковими джерелами формування коштів позашкільного 

навчального закладу Станції юних техніків є:  

кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому 

МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;  

кошти гуманітарної допомоги;  

добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, 

установ,організацій та окремих громадян; 

кредити банків; 

інші надходження.  

Кошти, отримані Станцією юних техніків з додаткових джерел 

фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої 

його Статутом.  



42. Позашкільний навчальний заклад Станція юних техніків у процесі 

провадження фінансово-господарської діяльності має право:  

самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності 

відповідно до його Статуту;  

користуватися безоплатно земельними  ділянками, на яких він 

розташований;  

розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, 

профільних таборів, туристичних баз;  

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та Статуту;  

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту 

позашкільного навчального закладу Станція юних техніків.  

Матеріально-технічна база Станції юних техніків включає приміщення, 

споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, 

рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.  

Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та 

спортивної роботи позашкільним навчальним закладам надаються в 

користування (оренду) спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади 

безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у 

користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до 

законодавства. 

43. Майно Станції юних техніків закладу може вилучатися засновником 

(власником) лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, 

отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України.  

44. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у 

позашкільному навчальному закладі Станції юних техніків здійснюється у 

порядку, визначеному нормативно-правовими актами. 

 

Штатний розпис Станції юних техніків 

 

45.  Штатний розпис Стації юних техніків формується на підставі типових 

штатних нормативів для позашкільних закладів , затверджених Наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012  № 1230. 

Директор Станції юних техніків                                            -1 

Начальник відділу методичного                                            -1 

Начальник відділу організаційно-масового                          -1 

Керівник гуртків                                                                     -5   ( 90 годин) 

Завідувач господарством                                                        -1 

Завідувач господарством                                                        -1 

Прибиральник службових приміщень                                   -1 

Оператор котельні газової                                                      - 2,5 

Сторож                                                                                     - 1 

 

 

 



Діяльність Станції юних техніків у рамках міжнародного співробітництва 

 

46. Позашкільний навчальний заклад  Станція юних техніків за наявності 

належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних 

фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та 

педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у 

міжнародних заходах. 

Позашкільний навчальний заклад Станція юних техніків має право 

укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами 

управління освітою, навчальними  закладами, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у 

встановленому законодавством порядку.  

 

Державний контроль за діяльністю Станції юних техніків 

 

47. Державний контроль за діяльністю позашкільного навчального 

закладу  Станція юних техніків здійснюють МОН, обласна, районна державні 

адміністрації,  органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.  

48. Основною формою державного контролю за діяльністю Станцією 

юних техніків є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка 

проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому МОН.  

Реорганізація або ліквідація навчального закладу 

49. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу 

приймає засновник. 

50. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення. 

51. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

52. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління навчальним закладом. 

53. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, 

виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає 

ліквідаційний баланс і представляє його засновнику(ам). 

54. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або 

визначених навчальних закладів. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа (далі – спортивна 

школа) – позашкільний навчальний заклад спортивного профілю.   

2. У своїй  діяльності  спортивна школа керується  Конституцією і 

законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту 

України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих 

органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх структурних 

підрозділів,  

3. Спортивна школа діє на підставі статуту, який розроблено на основі 

Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України  від 05 листопада  2008 року № 993 (із змінами, 

внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013       

№ 549). 

4. Спортивна школа належить до комунальної власності Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Пирятинської міської ради. 

5.Найменування закладу: 

повне: Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа, 

скорочене –ДЮСШ. 

6. Юридична адреса: 37000, Полтавська область, м.Пирятин, 

вул.Визволення, 2б. 

7. Мова навчання і виховання у спортивній школі  – українська. 

8. Головна мета закладу – забезпечення  розвитку здібностей вихованців в 

обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, 

створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 

повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, 

самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки 

спортивного резерву для збірних команд району, області, України. 

9. Головними завданнями закладу є:  

формування гармонійного розвитку особистості, морально-етичної і 

вольової поведінки, збереження та зміцнення її фізичного та психічного 

здоров’я;  

формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до 

власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки та 

здорового способу життя, підвищення у вихованців інтересу до регулярної 

рухової активності, 

пошук, розвиток і підтримка обдарованих і талановитих дітей; 

розвиток фізичної підготовленості, зміцнення здоров’я дітей засобами 

фізичної культури і спорту;  

розвиток здібностей в обраному виді спорту;  

підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, 

необхідних для досягнення високих спортивних результатів; 

підготовка резерву до національних збірних команд України; 

надання дітям та підліткам рівних умов для навчання та необхідних умов 

для спортивного удосконалення. 

 



ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ  ЗАСАДИ  ДІЯЛЬНОСТІ  

СПОРТИВНОЇ  ШКОЛИ 

 

10. Засновником (власником) спортивної школи є Пирятинська міська 

рада. 

11. Міністерство молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки 

України та їх структурні підрозділи, органи виконавчої влади, в установленому 

порядку, здійснюють управління діяльністю спортивної школи. 

12. Спортивна школа є юридичною особою має свій штамп, печатку, 

ідентифікаційний код і діє на підставі цього Статуту. Може мати самостійний 

баланс, рахунки в установах банку та органах Державного казначейства та 

укладати договори. 

13. Спортивна школа у своїй структурі має відділення з баскетболу, 

легкої атлетики , футболу, боротьби греко-римської та сумо, які можуть 

включати:  

групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих 

вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується 

підвищення у них інтересу до регулярної рухової активності, розвиток 

здібностей, формування морально-етичної і вольової поведінки, опанування 

вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту; 

групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовка 

вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для 

досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня 

фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів; 

групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається оптимальна 

кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої підготовки для 

досягнення ними високих спортивних результатів; 

групи підготовки до вищих досягнень для забезпечення  досягнення 

вихованцями високих спортивних результатів на всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях, підготовка резерву до національних збірних команд 

України. 

Спортивна школа може мати у штатному розписі не менше ніж вісім 

ставок тренера-викладача, а також власну та (або) орендовану матеріально-

технічну базу, медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема фонд оплати 

праці. У спортивній школі діють відділення не менше як з двох видів спорту. 

14. Спортивній школі у порядку, встановленому Міністерством молоді та 

спорту України, надається вища, перша, друга категорія. Категорія надається 

відповідним структурним підрозділом з питань фізичної культури і спорту 

райдержадміністрації на підставі заяви засновника (власника) та з урахуванням 

визначених вимог, строком на  чотири роки. Після закінчення строку категорія 

підтверджується або змінюється. 

Надання відповідної категорії підтверджується свідоцтвом, форма якого 

затверджується  Міністерством молоді та спорту України. 

15. На базі спортивної школи можуть створюватись філії – структурно 

відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами розташування 

основного закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як і ДЮСШ в 



цілому або за окремими його відділеннями. Робота філій організовується 

відповідно до чинного законодавства.  

16. Утворення, реорганізація та ліквідація спортивної школи здійснюється 

відповідно до чинного законодавства. 

17. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в тому ж порядку, що і 

прийняття цього Статуту, і набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  СПОРТИВНОЇ  ШКОЛИ 

18. Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи  

проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються 

Міністерством молоді та спортом України. Основними формами  навчально-

тренувальної  роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування  за 

індивідуальними  планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-

тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань. Основною  

формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного 

рівня.  

19. Навчальний рік у спортивній школі починається з 1 вересня. Річний 

навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні.  

Для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки 

передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних 

занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та (або) за індивідуальними 

планами вихованців на період їх активного відпочинку. 

20. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом 

занять, що затверджується на літній та зимовий період роботи директором 

спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та 

колективним договором між адміністрацією спортивної школи та 

профспілковим комітетом.  

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна 

школа  працює за окремим планом, затвердженим директором.  

Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів-

викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, 

спортивної та іншої роботи. 

21. Порядок комплектування, наповнення навчальних груп, режим 

навчально-тренувальної роботи спортивної школи встановлюється згідно з 

нормативно-інструктивними документами відповідно до навчальних програм з 

видів спорту. 

22. Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються 

директором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – 

до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у 

разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни. 

23. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися 

фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної 

підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не 

мають медичних протипоказань для занять.  

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, 

залежить від специфіки виду спорту та визначається  міністерствами освіти і 



науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством охорони 

здоров’я України. 

Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової 

підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої 

базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після 

виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з 

видів спорту. 

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній школі у 

групах попередньої базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, 

групах спеціалізованої базової підготовки за наявності позитивної динаміки 

показників підготовленості та високих спортивних результатів. Вихованці 

можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно за умови навчання 

їх у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації. 

24. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 

хвилин. Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати: 

двох навчальних годин у групах початкової підготовки; трьох навчальних 

годин у групах попередньої базової підготовки. 

Короткі перерви між заняттями є робочим часом тренера групи і 

визначається режимом щоденної роботи спортивної школи. 

25. Навчально-виховний процес у спортивній школі здійснюється 

диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей дітей з 

урахуванням їх вікових особливостей і включає: 

групи початкової підготовки, 

групи попередньої базової підготовки,  

групи спеціалізованої базової підготовки, 

групи підготовки до вищих досягнень. 

26. Спортивна школа може організовувати роботу своїх спортивних груп 

у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних 

закладів, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод. 

27. Спортивна школа укладає угоди з іншими спортивними школами про 

співпрацю на взаємовигідних умовах.  

28. У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах можуть 

відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання  

для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи на 

підставі відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним 

закладом. 

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку 

навчального року. 

В угоді зазначаються обов’язки сторін щодо фінансового забезпечення, 

комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями 

відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення 

медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо. 

Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою 

загальноосвітнього навчального закладу  та батьками учнів або особами, що їх 

замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку 

строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення 



іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу 

навчальної програми з виду спорту. 

29. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та 

активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори 

на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом 

одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних 

спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.  

30. Спортивна школа має право проводити навчально-тренувальні збори 

для підготовки команд, спортсменів до обласних, всеукраїнських, міжнародних 

змагань. Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану 

може проводити внутрішні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші 

змагання. 

31. Спортивна школа проводить інформаційно-методичну роботу, 

спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності 

спортивних груп. У спортивній школі функціонує методичне об’єднання 

тренерів. 

32. Організація медичного супроводження підготовки вихованців 

спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних 

документів Міністерства молоді та спорту України і Міністерства охорони 

здоров’я. Лікар або середній медичний працівник спортивної школи здійснює 

безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу 

вихованцям. 

З метою запобігання погіршенню здоров’я вихованців спортивної школи 

лікар або середній медичний працівник здійснює: 

контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів 

на рік); 

додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після 

захворювання або травми; 

контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та 

заборонених до вживання засобів; 

відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я; контроль за 

додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми; 

контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення 

навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення; 

облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять. 

33. Робота медичних працівників спортивної школи організовується 

відповідно до вимог законодавства. 

34. Спортивна школа може створювати цільові фонди, призначені для 

покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю: Фонд розвитку виробництва; 

Фонд споживання; Резервний фонд; інші.   

Спортивна школа співпрацює з іншими навчально-виховними закладами, 

сім’ями, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими 

колективами, фондами, товариствами, окремими громадянами. Відносини  

спортивної школи  у всіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 



35. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, 

життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів 

трудового колективу, вирішуються трудовим колективом за участю керівника 

спортивної школи, якщо інше не передбачене законодавством. 

 

ІV. УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ  ТА  СПОРТИВНОЇ  

РОБОТИ 

36. Учасниками  навчально-тренувального процесу ДЮСШ є: 

вихованці; 

директор, заступник директора, інструктор-методист; 

тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці; 

батьки або особи, які їх заміняють. 

37. Вихованцями ДЮСШ можуть бути діти, підлітки та молодь, які не 

мають медичних протипоказань для занять спортом, і віком з 6 до 23 років. 

Вихованці зараховуються в ДЮСШ згідно з наказом директора та рішення 

тренерської ради. 

38.   Вихованці ДЮСШ мають право на: 

 здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва 

про закінчення ДЮСШ та копії особової картки спортсмена, форми яких 

затверджуються міністерствами освіти і науки, молоді та спорту України;    

добровільний вибір виду спорту; 

проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів 

спорту під  керівництвом тренера-викладача; 

безпечні та нешкідливі умови навчання; 

належні умови для якості спортивної підготовки; 

користування спортивними спорудами, інвентарем, обладнанням 

спортивної  школи; 

одержання в установленому порядку спортивного інвентарю 

індивідуального користування;  

забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та 

спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-

тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом  до  місця  проведення  

змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад; 

медичне та фармакологічне обслуговування; 

одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів 

та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи; 

представлення в органах громадського самоврядування  ДЮСШ; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій тренерських та інших представників, які порушують їх 

права, принижують честь і гідність. 

39. Вихованці ДЮСШ зобов’язані: 

дотримуватись морально-етичних норм; 

поєднувати заняття в ДЮСШ з навчанням у загальноосвітньому 

навчальному закладі; 

удосконалювати та підвищувати свою спортивну майстерність; 



дотримуватись спортивного режиму та особистої гігієни; 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 

бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; 

дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку ДЮСШ; 

брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, 

передбачених індивідуальними і календарними планами. 

40. Тренером-викладачем ДЮСШ  може бути особа, що має високі 

моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-

кваліфікаційного рівня „бакалавр“, „спеціаліст“ чи „магістр“. 

Тренери-викладачі ДЮСШ працюють відповідно до розкладу занять, 

затвердженого директором ДЮСШ. 

41. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній 

школі, мають право на: 

внесення керівництву спортивної школи та органу райдержадміністрації  

у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади 

пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, 

подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради 

пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які 

порушують статут внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи; 

участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів 

самоврядування спортивної школи, у заходах, пов’язаних з організацією 

спортивної роботи; 

підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших 

джерел; 

вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів 

навчально-тренувальної роботи; 

захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства; 

моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у 

виконанні покладених на них завдань; 

забезпечення в установленому порядку спортивною формою і 

спортивним взуттям, виходячи з фінансових можливостей спортивної школи, 

індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи; 

безпечні та не шкідливі для здоров’я умови. 

42. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній 

школі, зобов’язані: 

виконувати навчальні програми з видів спорту; 

навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямків 

навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням 

індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців; 

сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів 

вихованців, а також збереження здоров’я; 

здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-

етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію 

навчально-тренувального процесу; 

додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від 

будь-яких форм фізичного, психічного насильства; 



здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм 

антидопінгового законодавства; 

берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не 

допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не 

пройшли медичне обстеження в установленому порядку; 

постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру; 

ввести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, 

плани роботи тощо); 

сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до 

державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження; 

додержуватись вимог Статуту, виконувати правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження 

керівництва спортивної школи; 

брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи; 

додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового 

законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної 

роботи. 

43. Обсяг навантаження тренера-викладача у ДЮСШ визначається 

директором згідно із законодавством. 

44. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом 

навчального року здійснюється директором ДЮСШ, у разі виникнення 

обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю. 

45. Не допускається відволікання тренера-викладача від виконання 

професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. 

46. Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють 

навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед 

директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки 

в порядку, визначеному Міністерством молоді та спорту України. 

47. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з видів спорту. Склад 

бригади та регламент її роботи затверджує директор ДЮСШ на підставі 

відповідного рішення тренерської ради ДЮСШ з додержання вимог, 

визначених Міністерством молоді та спорту України. 

48. Батьки учнів та особи, які їх заміняють, мають  право: 

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоуправління; 

звертатися до органів управління освітою, директора та органів 

громадського самоуправління ДЮСШ з питань тренування та виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи; 

захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування 

ДЮСШ та у відповідних державних, судових органах. 

49. Батьки та особи, які їх заміняють, зобов’язані: 

забезпечувати дітям належні умови для життя і навчання, позакласної 

роботи і самоосвіти, заняття фізичною культурою і спортом; 

забезпечувати виконання дітьми вимог щодо дотримання дисципліни як в 

ДЮСШ, так і в громадських місцях; 



відвідувати батьківські збори відділень та брати участь в організації 

навчально-виховного процесу; 

турбуватися про здоров’я дітей, організовувати їхнє щорічне 

проходження поглибленого медичного огляду та оздоровлення; 

забезпечувати постійне відвідування дітьми навчально-тренувальних 

занять; 

здійснювати щорічне обов’язкове страхування дітей від нещасних 

випадків до початку навчального року.  

 

V.  КЕРІВНИЦТВО СПОРТИВНОЮ ШКОЛОЮ 

50. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор, 

який призначається на посаду (звільняється з посади) начальником відділу 

освіти Пирятинської міської ради відповідно до законодавства. 

На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є 

громадянином  України, що має вищу освіту з фізичного виховання і спорту 

освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст“ або „магістр“, стаж роботи у 

закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше 

трьох років і який пройшов підготовку та атестацію в порядку, встановленому 

Міністерством молоді та спорту України. 

Права та обов’язки директора визначають чинні нормативно-правові акти 

України та цей Статут. 

Заступники директора, інструктор-методист, тренери-викладачі 

призначаються і звільняються з посади відділом освіти Пирятинської міської 

ради згідно із законодавством.  

Технічні працівники, обслуговуючий персонал, сестра медична 

приймаються на роботу та звільняються директором спортивної школи згідно з 

чинним законодавством. Їхні права і обов’язки регулюються трудовим 

законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.  

51. Директор ДЮСШ: 

здійснює загальне керівництво ДЮСШ, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення 

фахового рівня працівників; 

організовує  навчально-тренувальний  процес; 

забезпечує та контролює проведення  навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, несе відповідальність перед відділом освіти 

райдержадміністрації за її результати; 

в установленому порядку за погодженням із відділом освіти міської ради 

затверджує структуру і штатний розпис ДЮСШ, контролює додержання 

виконавчої та фінансової дисципліни; 

забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового 

законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, 

протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність; 

представляє ДЮСШ на підприємствах, в установах, організаціях та 

органах влади; 



розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДЮСШ, 

укладає угоди, відкриває рахунки в управлінні Державного казначейства; 

видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх 

виконання, затверджує посадові інструкції працівників; 

приймає на роботу і звільняє з роботи технічних працівників, 

обслуговуючий персонал, сестру медичну відповідно до законодавства; 

 установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і 

матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям ДЮСШ, 

вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу відповідно 

до законодавства України та інших нормативно правових актів; 

несе відповідальність за виконання покладених на ДЮСШ завдань, за 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та 

іншого майна, переданого в користування і володіння ДЮСШ.  

52. На посаду інструктора-методиста ДЮСШ призначається фахівець, 

який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного  

рівня „бакалавр“, „спеціаліст“ чи „магістр“. Призначається начальником відділу 

освіти Пирятинської міської ради за погодженням з директором ДЮСШ. 

Інструктор–методист спортивної школи: 

здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-

викладачів спортивної школи з відбору учнів, організацію навчально-

тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом 

та результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих  

навчально-тренувальних занять; 

веде статистичний облік та аналіз результатів роботи спортивної школи, 

відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь 

у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також 

відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи; 

здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, 

виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та 

відповідає за складення і додержання розкладу занять.  

53. У ДЮСШ може бути введена для кожного відділення посада 

старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не 

менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які 

працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем. 

Старший тренер-викладач виконує обов’язки, визначені для тренерів-

викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів 

спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, 

комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу 

спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за 

додержання норм антидопінгового законодавства. 

54. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-

тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у 

ДЮСШ утворюється тренерська рада, яку очолює  директор ДЮСШ. 

Тренерська рада ДЮСШ: 



вивчає плани, актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної 

роботи, виховної, організаційно-масової  та інформаційно-методичної роботи 

школи, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення 

техніки безпеки, охорони праці; 

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ДЮСШ, утворенню 

нових спеціалізацій та інших творчих об’єднань; 

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації тренерсько-викладацьких 

кадрів, упровадження в навчально-тренувальний процес досягнень науки і 

передового тренерського досвіду; 

розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної 

та спортивної роботи; 

порушує клопотання про заохочення тренерсько-викладацьких 

працівників ДЮСШ; 

вносить керівництву ДЮСШ пропозиції щодо налагодження 

міжнародних спортивних зв’язків; 

захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та 

скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-

тренувальної та спортивної роботи; 

 розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю ДЮСШ.  

Засідання тренерської ради ДЮСШ проводиться у разі потреби, але не 

рідше одного разу на два місяці. 

55. Органом громадського самоврядування ДЮСШ є загальні збори 

(конференція) колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші 

працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, 

представники батьківського комітету. Загальні збори колективу ДЮСШ 

скликаються не рідше одного разу на рік. 

56. Трудовий колектив ДЮСШ становлять особи, які своєю працею 

беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, 

угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 

ДЮСШ. 

57. У період між загальними зборами може діяти рада ДЮСШ. Рада 

ДЮСШ розглядає питання щодо перспективного розвитку ДЮСШ, надає 

допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за 

діяльністю керівництва. 

58. У ДЮСШ за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і 

діяти піклувальна рада та батьківський комітет. 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА БАЗА СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 

59. Фінансово-господарська діяльність ДЮСШ проводиться відповідно 

до чинного законодавства та Статуту. 

60. Фінансування ДЮСШ здійснюється в установленому порядку за 

рахунок коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, інших 

джерел. 



61. ДЮСШ є не прибутковою організацією відповідно до умов її 

заснування і фінансування. 

62. ДЮСШ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

має право: 

самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та 

іншої діяльності відповідно до Статуту.  

модернізувати власну матеріально-технічну базу; 

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та Статуту; 

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована 

ДЮСШ; 

виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту. 

Кошти ДЮСШ складають: 

бюджетне фінансування у відповідності з нормативами витрат; 

благодійні внески підприємств, організацій, а також окремих громадян; 

кошти від здачі в оренду приміщень, спортивних споруд, обладнання у 

вільний від основних занять час; 

інші надходження, не заборонені для бюджетних установ та організацій (в 

тому числі платні послуги); 

кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, 

використовуються ДЮСШ на діяльність, передбачену її Статутом. 

63. Бюджетне фінансування не може зменшуватися або припинятися у 

разі наявності додаткових джерел фінансування. 

64. Кошти, які виділяються на утримання ДЮСШ, повинні забезпечувати 

відшкодування матеріальних і прирівняних до них витрат на здійснення її 

основної діяльності, формування коштів на виплату заробітної плати, 

відрахування на соціальне страхування, розрахунки зі сторонніми 

організаціями, включаючи орендну плату, створення та  зміцнення матеріально-

технічної бази та інші цілі, передбачені цим Статутом. 

65. Виконання договірних робіт (платних послуг), надання в оренду 

приміщень, спортивних споруд та обладнання здійснюється за тарифами і 

цінами, на підставі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних 

безпосередньо з наданням відповідних платних послуг.  

66. Матеріально-технічна база ДЮСШ включає адміністративні 

приміщення та спортивні бази, підсобні приміщення, обладнання, засоби 

зв’язку, оргтехніку, транспортні засоби, спортивний майданчик, рухоме і 

нерухоме майно, що перебуває в її користуванні. 

67. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи ДЮСШ 

за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування 

безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди), 

культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних 

норм і не погіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених 

об’єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства. 

68. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній 

школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами. 

 



VІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ У РАМКАХ 

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

69. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, 

власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні 

контакти зі спортивними організаціями інших країн, брати участь у 

міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою 

вивчення міжнародного досвіду роботи. 

70. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, 

встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною 

культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн в 

установленому законодавством порядку.  

За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати 

прийом іноземних делегацій. 
 

VІІІ. ДОКУМЕНТАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА 

ЗВІТНОСТІ 

 

71. Перелік документів, які повинна мати дитячо-юнацька спортивна 

школа, порядок обліку та звітності затверджуються Міністерством молоді та 

спорту України. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 


