
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                    Ужгород                                   № 76 

 

Про зміну назв 

та затвердження Статутів 

закладів освіти міста 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», частини п’ятої статті 57 

Господарського кодексу України, з метою приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства України назв і установчих документів освітніх закладах 

міста, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити назви таких освітніх закладів міста: 

1.1. Навчально-виховний комплекс «Веселка» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області на Ужгородську початкову школу «Веселка» 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.2. Навчально-виховний комплекс «Первоцвіт» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області на Ужгородську початкову школу «Первоцвіт» 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.3. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад «Престиж» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області на Ужгородську початкову школу «Престиж» 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

1.4. Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» з поглибленим вивченням 

англійської мови «Пролісок» Ужгородської міської ради Закарпатської області 

на Ужгородську початкову школу «Пролісок» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області. 

1.5. Навчально-виховний комплекс «Ялинка» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області на Ужгородську початкову школу «Ялинка» 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

2. Затвердити у новій редакції Статути наступних освітніх закладів міста: 



2.1. Ужгородська початкова школа «Веселка» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (додаток 1). 

2.2. Ужгородська початкова школа «Первоцвіт» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (додаток 2). 

2.3. Ужгородська початкова школа «Престиж» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (додаток 3). 

2.4. Ужгородська початкова школа «Пролісок» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (додаток 4). 

2.5. Ужгородська початкова школа «Ялинка» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (додаток 5). 

3. Визнати засновником освітніх закладів міста, вказаних у пункті 2 цього 

рішення, Ужгородську міську раду, уповноваженим органом управління – 

управління освіти Ужгородської міської ради. 

4. Керівникам закладів освіти забезпечити реєстрацію установчих 

документів у визначеному законодавством порядку. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 



 

Додаток 1 

до рішення ІІ сесії 

міської ради VІII скликання 

02.02.2021 № 76 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ужгородська початкова школа «Веселка» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній 

власності. 

1.2. Повне найменування закладу освіти – Ужгородська початкова школа 

«Веселка» Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочене найменування закладу освіти – УПШ «Веселка». 

1.3. Тип закладу освіти – початкова школа, що забезпечує здобуття повної 

загальної середньої освіти на рівні початкової освіти. 

У складі закладу освіти функціонує дошкільний підрозділ. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Володимирська, будинок 38. 

1.5. Організаційно-правова форма: комунальний заклад. 

1.6. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради, код ЄДРПОУ 33868924. Заклад освіти 

безпосередньо підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради, 

код ЄДРПОУ 02143264, яке є уповноваженим органом управління. 

1.7. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», іншими актами законодавства, власним Статутом. 

1.8. Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, 

виданої в установленому законодавством порядку. 

Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові 

та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору, бланк, 

печатку, штамп. 

1.9. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова – 

українська мова. 

 

II. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Головними завданнями закладу освіти є: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

учня/вихованця; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або 

мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а 

також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення 

та довкілля; 

- формування особистості учня/вихованця, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державного 

стандарту початкової освіти, забезпечення соціальної адаптації та підготовки 

учнів/вихованців до подальшої освіти і трудової діяльності; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї; 
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- виховання громадянина України; 

- формування особистості учня/вихованця, розвиток його здібностей і 

обдарувань, наукового світогляду; 

- виховання в учнів/вихованців поваги до Конституції України, державних 

символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної 

гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до 

обов’язків людини i громадянина; 

- реалізація права учнів/вихованців на вільне формування світоглядних 

переконань; 

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

громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і 

засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я учнів/вихованців. 

2.2. Заклад освіти виконує такі функції: 

- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання 

учнів/вихованців, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення 

здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх 

дотримання; 

- сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і 

фізичному розвитку учнів/вихованців; 

- здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю; 

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та 

фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; 

- реалізує положення Конституції України, законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових актів у галузі освіти; 

- задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті початкової 

освіти; 

- забезпечує функціонування дошкільного підрозділу; 

- забезпечує єдність навчання і виховання; 

- формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти; 

- створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації 

та здійснення освітнього процесу; 

- охороняє життя і здоров’я учнів/вихованців, педагогічних та інших 

працівників закладу освіти; 

- формує в учнів/вихованців засади здорового способу життя, гігієнічні 

навички; 

- забезпечує добір і розстановку кадрів; 

- планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти; 

- встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з 

навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо; 

- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу; 

- видає документи про освіту встановленого зразка; 
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- здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції. 

2.3. Головною метою діяльності закладу освіти є: 

- забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і 

творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування 

необхідних життєвих навичок; 

- всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської 

активності. 

2.4. Заклад освіти у своїй діяльності керується такими принципами 

(включаючи, але не обмежуючись): дитиноцентризм, педагогіка партнерства, 

верховенство права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

недискримінація, гуманізм, академічна доброчесність. 

 

IІI. ОРГАНІ3АЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Заклад освіти розробляє освітню програму – єдиний комплекс освітніх 

компонентів, спланованих і організованих для досягнення учнями 

(вихованцями) визначених відповідним Базовим компонентом дошкільної 

освіти та Державним стандартом початкової освіти результатів навчання 

(набуття компетентностей). 

Основою для розроблення освітньої програми в закладі освіти є Базовий 

компонент дошкільної освіти та відповідний Державний стандарт початкової 

освіти. 

3.2. Освітня програма закладу освіти, має містити: 

- загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) 

початкової освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками 

навчання; 

- очікувані результати навчання здобувачів освіти; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або 

предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; 

- рекомендовані форми організації освітнього процесу; 

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- інші освітні компоненти для здобуття дошкільної та початкової освіти. 

3.3. Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу освіти та затверджується його керівником. 

3.4. На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального 

плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний 

план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних 

предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення навчальних 

предметів, курсів, інтегрованих курсів та кількість навчальних годин на 

тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік). 

3.5. Виховання учнів/вихованців у закладі освіти здійснюється в 
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освітньому процесі. 

3.6. У закладі освіти забороняється утворення і діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

Примусове залучення учнів/вихованців закладу освіти до вступу в будь-які 

об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування 

забороняється. 

3.7. Заклад освіти може здійснювати освітній процес за очною, 

індивідуальною, сімейною (домашньою) формами здобуття освіти, за потреби 

організовувати інклюзивне навчання або педагогічний патронаж. На підставі 

звернення батьків дитини або осіб, які їх заміняють, заклад освіти для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами утворює інклюзивні та/або спеціальні 

групи (класи). 

3.8. Зарахування учнів до закладу освіти для здобуття початкової освіти 

проводиться наказом керівника (директора) за умови наявності можливості 

зарахування відповідно до порядку, встановленого підзаконними нормативно-

правовими актами, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх 

замінюють, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної 

довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів 

першого класу). 

Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з 

інклюзивним навчанням (інклюзивних класів) здійснюється в установленому 

порядку відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру. 

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів/вихованців до 

державних і комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки. 

3.9. Прийом дітей до закладу освіти для здобуття дошкільної освіти 

здійснюється наказом керівника (директора) на підставі заяви батьків або осіб, 

які їх замінюють, медичної довідки встановленого зразка, свідоцтва про 

народження. 

Групи загального розвитку у закладі освіти для здобуття дошкільної освіти 

комплектуються за віковими ознаками. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного 

лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а 

також у літній оздоровчий період (75 днів). 

3.10. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань – 1 

вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня 

наступного року. 

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального 

дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу 

визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого 
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освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, 

встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових 

особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, 

особливостей регіону тощо. 

3.11. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання 

та п’ятиденним робочим тижнем. 

3.12. Режим роботи закладу освіти: 

- початкова школа – з 08:00 до 19:00 год.; 

- дошкільний підрозділ – з 07:00 до 19:00 год. 

3.13. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів/вихованців, які 

закінчили початкову школу, вимогам Державного стандарту початкової освіти 

здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і 

порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і 

затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

3.14. Заклад освіти здійснює поточне, підсумкове (тематичне, семестрове 

та річне) оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу. 

3.15. Переведення учнів/вихованців до наступного класу закладу освіти 

здійснюється відповідно до порядку, затвердженого центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 

затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

3.16. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня 

встановлюється рішенням міської ради на підставі нормативів їх 

наповнюваності, затверджених МОН України, та санітарно-гігієнічних норм 

відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють. 

Заклад освіти має одновікові, різновікові та інклюзивні дошкільні групи. 

3.17. У закладі освіти функціонують групи подовженого дня, які 

створюються та фінансуються у порядку, визначеному чинним законодавством. 

3.18. Випускникам закладу початкової освіти видається відповідний 

документ про освіту встановленого зразка. 

3.19. Тривалість уроків у закладі освіти становить: 

- у перших класах – 35 хвилин; 

- у других-четвертих класах – 40 хвилин. 

Зміна тривалості уроків допускається в порядку, визначеному чинним 

законодавством. 

Тривалість занять з дітьми дошкільного віку становить: 

- молодша група – 15 – 25 хвилин; 

- середня група – 20 – 25 хвилин; 

- старша група – 25 – 30 хвилин; 

- різновікова група – 15 – 30 хвилин. 

3.20. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків і занять, що складається кожен семестр, погоджується радою 

закладу і затверджується керівником (директором). 

3.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 
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визначається педагогічним працівником відповідно до педагогічних і санітарно-

гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

3.22. Учні, вихованці закладу освіти забезпечуються медичним 

обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, що входять до 

штату закладу у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.23. Організація харчування учнів/вихованців, в тому числі забезпечення 

безкоштовним харчування дітей пільгових категорій здійснюється у 

встановленому законодавством порядку. 

3.24. Відповідальність за організацію харчування учнів у закладі освіти, 

додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та 

якість харчових продуктів покладається на керівника закладу освіти. 

3.25. Заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені 

Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та 

закладом освіти. 

 

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- вихованці дошкільного підрозділу; 

- учні; 

- керівник (директор); 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники закладу освіти; 

- асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини 7 статті 26 

Закону України «Про повну загальну середню освіту); 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

4.2. Статус дітей дошкільного віку, вихованців, учнів як учасників 

освітнього процесу у закладі освіти, їх права та обов'язки визначаються 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами. 

4.3. Учні, вихованці закладу освіти мають право на: 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

- безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання, утримання і 

праці; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди 

їх здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- здоровий спосіб життя; 

- повагу людської гідності; 

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 
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пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня/вихованця закладу 

освіти; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі. 

4.4. Учні, вихованці закладу освіти зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності); 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

4.5. Залучення учнів/вихованців закладу освіти під час освітнього процесу 

до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої 

програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету 

Міністрів України. 

4.6. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають 

педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно 

володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною 

мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без 

громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких 

дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

4.7. Трудові відносини в системі освіти регулюються законодавством 

України про працю, Законом України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими 

актами. 

4.8. Педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

- педагогічну ініціативу; 

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі та гідності; 

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 
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- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти. 

Педагогічні працівники мають інші права, визначені законами України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

4.9. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення учнями (вихованцями) 

закладу освіти передбачених нею результатів навчання; 

- сприяти розвитку здібностей учнів/вихованців закладу освіти, 

формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і 

психічне здоров’я; 

- дотримуватися педагогічної етики; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

- виховувати в учнів закладу освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей 

України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

- формувати в учнів/вихованців закладу освіти прагнення до 

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

- захищати учнів/вихованців закладу освіти під час освітнього процесу від 

будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та 

гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що 

завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та 

іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних 

засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їхніми батьками; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

- виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими 

документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими 

обов’язками. 

4.10. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до 

Закону України «Про освіту» з урахуванням законів України «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», та в порядку, 

затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

4.11. Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується 

його керівником відповідно до вимог законодавства. 
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4.12 Батьки або особи, які їх замінюють мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси учнів, 

вихованців; 

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу 

освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати 

навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і 

результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності. 

4.13. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 

мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції 

та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

4.14. Батьки або особи, які їх замінюють мають інші права та обов’язки, 

визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
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освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами. 

 

V. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

5.1. Управління закладом освіти здійснюють: 

- засновник; 

- уповноважений орган управління; 

- керівник (директор); 

- педагогічна рада; 

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти. 

5.2. Засновник закладу освіти: 

- затверджує статут закладу освіти (його нову редакцію) та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) закладу освіти; 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти; 

- фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, 

у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

- утворює та ліквідує структурні підрозділи у закладі освіти; 

- здійснює контроль за діяльністю закладу освіти, за дотриманням ним 

вимог законодавства, у тому числі цього Статуту; 

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

5.3. Засновник закладу освіти забезпечує: 

- утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-

технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних 

стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці 

педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки тощо; 

- дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного 

пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, 

споруд, приміщень закладу освіти; 

- можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у 

разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти. 

5.4. Уповноважений орган управління: 

- організовує та проводиться конкурс на зайняття посади керівника 

(директора) закладу освіти, призначає за результатами конкурсу керівника 

(директора) закладу освіти, укладає та розриває з ним строковий трудовий 

договір (контракт), затверджує його посадову інструкцію, заохочує, накладає 

дисциплінарні стягнення та звільняє з посади відповідно до трудового 

законодавства; 

- затверджує за поданням закладу освіти стратегію розвитку закладу; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, 

інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, 

політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови 
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спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних 

життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками; 

- затверджує кошторис закладу освіти, у тому числі обсяг коштів, що 

передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та 

контролює його виконання; 

- здійснює контроль за використанням закладом освіти публічних коштів; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом. 

5.5. Керівник (директор) закладу освіти призначається на посаду за 

результатами конкурсу управлінням освіти Ужгородської міської ради 

відповідно до порядку, встановленого статтею 39 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту». 

5.6. Керівник (директор) закладу освіти несе відповідальність за освітню, 

фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. 

5.7. Керівник (директор) є представником закладу освіти у відносинах з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 

законом та установчими документами закладу освіти. 

5.8. Керівник (директор) закладу освіти зобов’язаний виконувати закони 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту» та інші акти законодавства. 

5.9. Керівник (директор) закладу освіти зобов’язаний: 

- забезпечувати та контролювати виконання працівниками закладу освіти 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту» та інших актів законодавства, зокрема в частині організації 

освітнього процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність закладу освіти; 

- розробляти проєкт кошторису та подавати його уповноваженому органу 

управління на затвердження; 

- щороку надавати засновнику або уповноваженому органу управління 

пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність закладу освіти в межах 

затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу 

освіти; 

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти; 

- затверджувати посадові інструкції працівників закладу освіти; 

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти 

відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних 
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працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми 

розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування; 

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 

виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) 

освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального 

навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів 

навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої 

освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним 

планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 

освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 

працівниками; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 

самоврядування в закладі освіти; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури 

здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої 

освіти; 

- створювати в закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати 

дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки 

безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню 

учнів/вихованців відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної 

середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації 

відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших 

законодавчих актів; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх 

заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до 

вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 

відповідно до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою 

роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 

засновником, уповноваженим органом управління, установчими документами 

закладу освіти, колективним договором, строковим трудовим договором. 

5.10. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 
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управління закладу. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у 

засіданнях педагогічної ради. 

5.11. Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи; 

- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та 

оцінює результати її (їх) виконання; 

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх 

відрахування, а також щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує 

річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають 

ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного 

досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 

діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 

фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 

громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або 

освітньої діяльності закладу освіти; 

- розглядає інші питання, віднесені законами та/або статутом закладу 

освіти до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в 

дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма 

учасниками освітнього процесу у закладі освіти. 

5.12. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

5.13. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених 

представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – 

за наявності). 

5.14. У закладі освіти функціонують методичні об’єднання, що охоплюють 

учасників освітнього процесу. 

Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти щороку 
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заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за 

результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту закладу освіти. 

5.15 Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або 

уповноваженого органу управління для одного чи кількох закладів загальної 

середньої освіти на визначений засновником строк. 

5.16. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими 

об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

5.17. Піклувальна рада: 

- аналізує та оцінює діяльність закладу освіти і його керівника; 

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 

закладу освіти та аналізує стан їх виконання; 

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

законом; 

- проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду 

керівником закладу освіти; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного 

аудиту закладу освіти; 

- може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення 

керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності з підстав, визначених законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені установчими документами 

закладу освіти. 

5.18. Склад піклувальної ради формується засновником або 

уповноваженим органом управління з урахуванням пропозицій органів 

управління закладу освіти (закладів освіти), органів громадського 

самоврядування закладу освіти, депутатів Ужгородської міської ради. 

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 

закладу (закладів) освіти, для якого (яких) вона утворюється. 

5.19. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної 

ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 

затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів 

від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 

піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються 

протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар. 

5.20. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів управління закладом освіти з правом дорадчого голосу. 

5.21. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого 

засновником закладу освіти. 
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5.22. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти реалізується 

відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту». 

 

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання та інші цінності. 

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а 

також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання, 

навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, 

художньої та іншої літератури. 

6.3. Майно закладу освіти є власністю територіальної громади міста в особі 

Ужгородської міської ради та закріплюється за ним на праві оперативного 

управління. 

6.4. Заклад освіти користується матеріально-технічною базою відповідно 

до вимог чинного законодавства i несе відповідальність за недотримання вимог 

та норм з її охорони та збереження. 

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

6.6. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових 

прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно 

до чинного законодавства. 

 

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до законодавства України та цього Статуту. 

7.2. Заклад освіти провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 

до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-

правових актів. 

Фінансова автономія закладу освіти в частині використання бюджетних 

коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 

кошторисами обсягів, зокрема на: 

- формування структури закладу освіти та його штатного розпису; 

- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, 

інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу освіти; 

- оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників; 

- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод 

(господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти. 

7.3. Фінансування закладу освіти здійснюється з державного та місцевих 
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бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Іншими джерелами фінансування закладу освіти можуть бути: 

- доходи від надання платних освітніх та інших послуг; 

- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну 

діяльність та благодійні організації; 

- гранти; 

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом освіти 

відповідно до затвердженого кошторису. 

Одержання закладом освіти власних надходжень не є підставою для 

зменшення обсягу його бюджетного фінансування. 

7.4. Отримані закладом освіти кошти повинні бути використані відповідно 

до його установчих документів, зокрема для організації та забезпечення його 

діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих 

бюджетів, крім випадків, передбачених законом. 

7.5. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на 

основі кошторису, що затверджується управлінням освіти Ужгородської міської 

ради з урахуванням пропозицій закладу освіти. 

7.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. Керівник закладу визначає перелік 

платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із 

зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх 

вартості та особи, відповідальної за їх надання. 

Учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі загальної середньої освіти 

платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах. 

7.7. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном 

закладу освіти визначаються законами України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими актами 

законодавства. 

7.8. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника закладу. 

7.9. Заклад освіти є неприбутковою організацією та не має на меті 

отримання доходу. 

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

7.10. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей (завдань) і 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

 

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

8.1. Заклад освіти має право здійснювати міжнародне співробітництво у 

сфері загальної середньої освіти відповідно до законів України «Про освіту», 
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«Про повну загальну середню освіту», укладати угоди про співробітництво, 

встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами 

освіти інших держав, міжнародними організаціями, фондами у встановленому 

законодавством порядку. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти 

здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що визначені законами України «Про освіту» та «Про 

повну загальну середню освіту». 

9.2. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України «Про освіту». 

9.3. Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної 

середньої освіти є: 

- плановий (позаплановий) інституційний аудит; 

- позапланова перевірка. 

9.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та 

його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові 

перевірки відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та згідно з порядками, затвердженими центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

X. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА 

ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Діяльність закладу освіти припиняється у результаті його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймається 

засновником або судом. 

10.2. Припинення діяльності закладу освіти здійснюється комісією з 

припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в 

установленому законодавством порядку. 

10.3. У випадку ліквідації закладу освіти з часу призначення ліквідаційної 

комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти. 

10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє 

його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і подає його засновнику. 

10.5. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти переходять 

до правонаступника, що визначається засновником відповідно до чинного 

законодавства. 

10.6. У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 
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10.7. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством 

України, здобувачам освіти забезпечується можливість продовжити навчання 

на відповідному рівні освіти. 

10.8. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому 

законодавством порядку. 
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РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ужгородська початкова школа «Первоцвіт» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній 

власності. 

1.2. Повне найменування закладу освіти – Ужгородська початкова школа 

«Первоцвіт» Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочене найменування закладу освіти – УПШ «Первоцвіт». 

1.3. Тип закладу освіти – початкова школа, що забезпечує здобуття повної 

загальної середньої освіти на рівні початкової освіти. 

У складі закладу освіти функціонує дошкільний підрозділ. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88009, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Академіка Корольова, будинок 2. 

1.5. Організаційно-правова форма: комунальний заклад. 

1.6. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради, код ЄДРПОУ 33868924. Заклад освіти 

безпосередньо підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради, 

код ЄДРПОУ 02143264, яке є уповноваженим органом управління. 

1.7. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», іншими актами законодавства, власним Статутом. 

1.8. Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, 

виданої в установленому законодавством порядку. 

1.9. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, 

розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного 

сектору, бланк, печатку, штамп. 

1.10. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова – 

українська. 

 

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Головною метою закладу освіти є розвиток і формування здорової, 

життєрадісної, конкурентоспроможної у майбутньому, творчої особистості, 

громадянина свого співтовариства і нашої держави. 

2.2. Завданнями закладу освіти є: 

- забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної та 

початкової освіти; 

- створення умов для реалізації компетентністного підходу у науково-

педагогічному проєкті «Інтелект України»; 

- забезпечення цілісного розвитку учня/вихованця, її фізичних, 

інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, та 

формування необхідних життєвих навичок; 

- всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
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самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської 

активності; 

- створення особистісно-орієнтованого освітнього простору, забезпечення 

індивідуалізації та диференціації освітнього процесу; 

- формування особистості дитини-дошкільника та учня, розвиток її 

творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; 

- забезпечення діяльнісного, розвивального, культурологічного, та 

комунікативного спрямування навчання та виховання; 

- інформатизація освітнього процесу, використання мультимедійних 

технологій, інформаційний всеобуч; 

- осучаснення та оздоровлення освітнього середовища; 

- різнобічне використання досягнень дошкільного періоду; 

- моніторинговий супровід освітнього процесу; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державного 

стандарту початкової освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності 

продовжувати освіту; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або 

мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а 

також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення 

та довкілля; 

- виховання в учнів/вихованців поваги до Конституції України, державних 

символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної 

гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до 

обов’язків людини i громадянина. 

2.3. Заклад освіти виконує такі функції: 

- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті 

дошкільної та початкової освіти; 

- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти та рівень початкової освіти Державному 

стандарту початкової освіти; 

- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання 

дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання; 

- сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному 

і фізичному розвитку дітей; 

- здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю; 

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та 

фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; 

- реалізує положення Конституції України, законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових актів у галузі освіти; 

- формує освітню програму закладу освіти; 

- створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації 
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та здійснення освітнього процесу; 

- охороняє життя і здоров’я Учнів/вихованців, педагогічних та інших 

працівників закладу освіти; 

- формує в учнів/вихованців засади здорового способу життя, гігієнічні 

навички; 

- забезпечує добір і розстановку кадрів; 

- планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти; 

- встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з 

навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо; 

- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу; 

- видає документи про початкову освіту встановленого зразка; 

- здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції. 

2.4. Медичне обслуговування закладу освіти забезпечується в 

установленому законодавством порядку. 

2.5. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

2.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується такими принципами 

(включаючи, але не обмежуючись): дитиноцентризм, педагогіка партнерства, 

верховенство права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

недискримінація, гуманізм, академічна доброчесність. 

 

IІI. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Освітній процес у закладі освіти організовується відповідно до законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», інших актів законодавства, освітньої програми закладу освіти, та 

спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, 

її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в 

розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, 

визначених державними стандартами. 

3.2. На рівні початкової освіти освітній процес організовується в 

безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових 

особливостей учня/вихованця, їх фізичного, психічного та інтелектуального 

розвитку, їхніх особливих освітніх потреб. 

3.3. Освітній процес організовується таким чином: 

- дошкільна освіта – три роки здобуття дошкільної освіти; 

- початкова освіта – чотири роки навчання за двома циклами: адаптаційно-

ігровий (І-ІІ роки навчання) та основний (ІІІ-IV роки навчання). Тривалість 

здобуття дошкільної та початкової освіти може бути змінена (подовжена або 

скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або 

індивідуальної освітньої траєкторії учня. 

3.4. Заклад освіти розробляє освітню програму на основі типових освітніх 

програм. Це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і 

організованих для досягнення учнями (вихованцями) визначених відповідним 

Базовим компонентом дошкільної освіти та Державним стандартом початкової 



 

 

5 

освіти результатів навчання (набуття компетентностей). 

3.5. Освітня програма закладу освіти, яка розроблена на основі типових 

освітніх програм: 

- відповідає структурі типової освітньої програми та визначеним нею 

вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою 

закладу освіти; 

- визначає (в обсязі не меншому ніж встановлено відповідною типовою 

освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на 

дошкільному та початковому рівні (в годинах), його розподіл між освітніми 

галузями за роками навчання; 

- містить навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових 

навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати 

перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між 

обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) 

певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з 

іншими навчальними предметами; 

- містить перелік модельних навчальних програм, що використовуються в 

освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною 

радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних 

предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому ніж встановлено 

відповідними модельними навчальними програмами; 

- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання. 

Освітня програма закладу освіти може містити інші складники, що 

враховують специфіку та особливості освітньої діяльності закладу освіти. 

3.6. На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального 

плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний 

план для дошкільного підрозділу та початкової школи, в яких конкретизується 

перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для 

вивчення, вибіркових освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, 

курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень. 

3.7. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у 

тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні 

групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання 

(при потребі). 

3.8. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 

затверджується його керівником (директором). 

3.9. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі згідно з 

переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

3.10. Виховання учнів/вихованців у закладі освіти здійснюється в 

освітньому процесі. 

3.11. У закладі освіти забороняється утворення і діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. Примусове залучення учнів/вихованців закладу освіти до вступу в 

будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування 

забороняється. 
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3.12. Заклад освіти може здійснювати освітній процес за очною, 

індивідуальною, сімейною (домашньою) формами здобуття освіти, за потреби 

організовувати інклюзивне навчання або педагогічний патронаж. На підстав 

звернення батьків дитини або осіб, які їх заміняють, заклад освіти для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами утворює інклюзивні та/або спеціальні 

групи (клас). 

3.13. Для учнів, які здобувають початкову освіту за індивідуальною 

формою навчання, вчителями початкових класів у взаємодії з учнем та/або його 

батьками складається індивідуальний навчальний план, який схвалюється 

педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та 

підписується батьками. 

На основі даного плану реалізується індивідуальна освітня траєкторія 

розвитку учня. 

3.14. У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою 

педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в 

обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) 

формою – за бажанням учня та/або його батьків. 

3.15. За дитиною у дошкільних групах зберігається місце у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або 

осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 

3.16. Зарахування дітей до дошкільного підрозділу здійснюється наказом 

керівника (директора) закладу освіти за умови наявності можливості 

зарахування відповідно до порядку, встановленого підзаконними нормативно-

правовими актами, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, 

свідоцтва про народження, за наявності медичної довідки відповідного зразка. 

Групи у закладі освіти для здобуття дошкільної освіти комплектуються за 

віковими ознаками. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп проводиться наприкінці серпня. 

3.17. Зарахування учнів до закладу освіти для здобуття початкової освіти 

здійснюється відповідно до порядку, визначеному законодавством, наказом 

керівника (директора), що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про 

народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і 

відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). Обов’язково 

зараховуються всі діти, які: 

- проживають на території обслуговування закладу освіти; 

- є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому 

закладі освіти; 

- є дітьми працівників цього закладу освіти. 

3.19. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з 

інклюзивним навчанням (інклюзивних дошкільних груп) здійснюється в 

установленому порядку відповідно до висновку про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру. 

3.20. Переведення учнів до наступного класу закладу початкової освіти 

здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 
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влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. 

3.21. У закладі освіти функціонують групи подовженого дня, які 

створюються та фінансуються у порядку, визначеному чинним законодавством. 

3.22. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань – 1 

вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня 

наступного року. 

3.23. Для дошкільного підрозділу навчальний рік розпочинається 1 вересня 

і закінчується 31 травня. З 1 червня до 30 серпня організовується оздоровчий 

період. 

3.24. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), 

тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми 

організації освітнього процесу встановлюються освітнім закладом у межах 

часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не 

повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та 

нешкідливі умови здобуття освіти. 

3.25. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання 

та п’ятиденним робочим тижнем. Тривалість уроків становить: у перших класах 

– 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин. Тривалість канікул 

протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. 

3.26. Дошкільний підрозділ працює за п'ятиденним робочим тижнем 

протягом 12 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові, неробочі дні. 

3.27. Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу: з 07:00 до 19:00. 

3.28. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом занять у дошкіллі та розкладом уроків, що складається на кожен 

семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і 

затверджується директором. 

3.29. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів/вихованців, які 

закінчили початкову школу, вимогам Державного стандарту початкової освіти 

здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і 

порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти. 

3.30. Заклад освіти здійснює поточне, підсумкове (тематичне, семестрове 

та річне) оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу відповідно 

до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти  

3.31. Учні/вихованці закладу освіти забезпечуються медичним 

обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, що входять до 

штату закладу у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.32. Організація харчування учнів/вихованців, в тому числі забезпечення 

безкоштовним харчування дітей пільгових категорій, здійснюється у 

встановленому законодавством порядку. 

3.33. Відповідальність за організацію харчування учнів/вихованців у 

закладі освіти, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм покладається на керівника закладу освіти. 
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РОЗДІЛ IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: 

- вихованці дошкільного підрозділу; 

- учні; 

- керівник (директор); 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники закладу освіти; 

- асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини 7 статті 26 

Закону України «Про повну загальну середню освіту); 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

4.2. Учень/вихованець – особа, яка навчається і виховується у закладі 

освіти. Зарахування учнів до початкової школи здійснюється, як правило, з 6 

років. До молодшої групи дошкільного підрозділу здійснюється зарахування 

дітей, яким до 30 жовтня поточного року виповнюється 3 роки. 

Статус учнів/вихованців як учасників освітнього процесу у закладі освіти, 

їх права та обов'язки визначаються законами України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-

правовими актами. 

4.3. Учні/вихованці закладу освіти мають право на: 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

- повагу людської гідності; 

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня/вихованця закладу 

освіти; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі. 

4.4. Учні/вихованці закладу освіти зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

4.5. Залучення учнів/вихованців закладу освіти під час освітнього процесу 

до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої 

програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету 
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Міністрів України. 

4.6. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають 

педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно 

володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною 

мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без 

громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких 

дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

4.7. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються 

на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні 

пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру 

затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

4.8. Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу 

керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду 

педагогічного працівника. 

Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечать здобуття 

та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної 

майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного 

працівника, зокрема: 

- супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого 

педагогічного працівника (педагога-наставника); 

- різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, 

опрацювання відповідної літератури тощо). 

4.9. Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на 

педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не 

менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або 

спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією). 

Відповідно до рішення керівника закладу освіти педагогічному 

працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається 

доплата у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу (ставки 

заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти. 

4.10. Педагогічні працівники закладу освіти мають права, визначені 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами 

відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та 

законодавства про працю. Педагоги, які досягли пенсійного віку та яким 

виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що 

укладаються строком від одного до трьох років. 

4.11. Педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

- педагогічну ініціативу; 

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 
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освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі та гідності; 

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти. 

4.12. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їхніми батьками; 

- виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами 

законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором 

та/або їхніми посадовими обов’язками; 

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів/вихованців, 

а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів 

освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»; 

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до 

вимог Закону України «Про освіту»; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

- постійно підвищувати свою педагогічну майстерність; 

- розробляти індивідуальний навчальний план; 

- сприяти розвитку здібностей учнів/вихованців закладу освіти, 

формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і 

психічне здоров’я; 

- дотримуватися педагогічної етики; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

- виховувати в учнів закладу освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей 

України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

- формувати в учнів/вихованців закладу освіти прагнення до 

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

- захищати учнів/вихованців закладу освіти під час освітнього процесу від 

будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та 

гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що 

завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати різним шкідливим 
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звичкам. 

4.13. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до 

Закону України «Про освіту» та в порядку, затвердженому центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

4.14. Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується 

його керівником. 

4.15. Батьки учнів/вихованців мають права та обов’язки у сфері освіти, 

передбачені законами України «Про повну загальну середню освіту», «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законами України. 

4.16. Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях 

своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти. 

4.17. Батьки або особи, які їх замінюють мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей; 

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу 

освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати 

навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і 

результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності. 

4.18. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 

мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 
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патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції 

та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

4.19. В освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми 

потребами забезпечуються асистентом учня – соціальним робітником, одним із 

батьків учня або уповноваженою ними особою. 

4.20. Асистент учня допускається до участі в освітньому процесі для 

виконання його функцій виключно за умови проходження спеціальної 

підготовки, що підтверджується відповідним документом. Умови допуску 

асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до 

нього визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки. 

4.21. Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі 

приймає керівник закладу освіти на основі укладення відповідного договору 

між закладом освіти та асистентом учня за згодою батьків. 

 

V. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

5.1. Управління закладом освіти здійснюють: 

- засновник; 

- уповноважений орган управління; 

- керівник (директор); 

- педагогічна рада; 

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти. 

5.2. Засновник закладу освіти: 

- затверджує статут закладу освіти (його нову редакцію) та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) закладу освіти; 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти; 

- фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, 

у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

- утворює та ліквідує структурні підрозділи у закладі освіти; 

- здійснює контроль за діяльністю закладу освіти, за дотриманням ним 

вимог законодавства, у тому числі цього Статуту; 

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

5.3. Засновник закладу освіти забезпечує: 

- утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-

технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних 

стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці 
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педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки тощо; 

- дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного 

пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, 

споруд, приміщень закладу освіти; 

- можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у 

разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти. 

5.4. Уповноважений орган управління: 

- організовує та проводиться конкурс на зайняття посади керівника 

(директора) закладу освіти, призначає за результатами конкурсу керівника 

(директора) закладу освіти, укладає та розриває з ним строковий трудовий 

договір (контракт), затверджує його посадову інструкцію, заохочує, накладає 

дисциплінарні стягнення та звільняє з посади відповідно до трудового 

законодавства; 

- затверджує за поданням закладу освіти стратегію розвитку закладу; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, 

інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, 

політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови 

спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних 

життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками; 

- затверджує кошторис закладу освіти, у тому числі обсяг коштів, що 

передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та 

контролює його виконання; 

- здійснює контроль за використанням закладом освіти публічних коштів; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом. 

5.5. Засновник, уповноважений орган управління не можуть делегувати 

керівнику, педагогічній чи піклувальній раді, органам громадського 

самоврядування закладу освіти власні повноваження, визначені законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.6. Керівник (директор) закладу освіти призначається на посаду за 

результатами конкурсу управлінням освіти Ужгородської міської ради 

відповідно до порядку, встановленому статтею 39 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту». 

5.7. Керівник (директор) закладу освіти несе відповідальність за освітню, 

фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. 

5.8. Керівник (директор) є представником закладу освіти у відносинах з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 

законом та установчими документами закладу освіти. 

5.9. Керівник закладу освіти має право: 
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- діяти від імені закладу освіти без довіреності та представляти заклад у 

відносинах з іншими особами; 

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та 

іншої діяльності закладу освіти; 

- приймати рішення щодо діяльності закладу освіти в межах повноважень, 

визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі 

розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами; 

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади 

працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та 

притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші 

питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог 

законодавства; 

- визначати режим роботи закладу; 

- ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання 

щодо створення або ліквідації структурних підрозділів; 

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх 

виконання; 

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними 

особами відповідно до своєї компетенції; 

- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення 

якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, 

зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу; 

- приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти. 

5.10. Керівник (директор) закладу освіти зобов’язаний: 

- забезпечувати та контролювати виконання працівниками закладу освіти 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту» та інших актів законодавства, зокрема в частині організації 

освітнього процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність закладу освіти; 

- розробляти проект кошторису та подавати його уповноваженому органу 

управління на затвердження; 

- щороку надавати засновнику або уповноваженому органу управління 

пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність закладу освіти в межах 

затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу 

освіти; 

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти; 

- затверджувати посадові інструкції працівників закладу освіти; 

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти 

відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних 
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працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми 

розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування; 

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 

виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) 

освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального 

навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів 

навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої 

освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним 

планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 

освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 

працівниками; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 

самоврядування в закладі освіти; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури 

здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої 

освіти; 

- створювати в закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати 

дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки 

безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню 

учнів/вихованців відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної 

середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації 

відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших 

законодавчих актів; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх 

заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до 

вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 

відповідно до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою 

роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 

засновником, уповноваженим органом управління, установчими документами 

закладу освіти, колективним договором, строковим трудовим договором. 

5.11. Керівник закладу освіти має права та обов’язки педагогічного 
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працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність 

за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими 

документами закладу освіти і строковим трудовим договором. 

5.12. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 

управління закладу. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у 

засіданнях педагогічної ради. 

5.13. Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи; 

- схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її 

виконання; 

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх 

відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а 

також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та 

інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує 

річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають 

ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного 

досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 

діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 

фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 

громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або 

освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти; 

- розглядає інші питання, віднесені законом до її повноважень. 

5.14. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 

не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю 

голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної 

ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом 

засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради. 

5.15. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, 

вводяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до 

виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти. 

5.16. Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників 

освітнього процесу безпосередньо та/або через органи громадського 

самоврядування брати участь у вирішенні питань організації та забезпечення 
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освітнього процесу в закладі освіти, захисту своїх прав та інтересів, організації 

дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в 

управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та установчими 

документами закладу освіти. 

5.17. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи учнівського самоврядування; 

- органи батьківського самоврядування. 

Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу 

можуть утворюватися і діяти відповідно до цього Статуту. 

5.18. Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають 

право брати участь в управлінні закладом освіти у порядку та межах, 

визначених чинним законодавством. 

5.19. У закладі освіти може діяти учнівське самоврядування з метою 

формування та розвитку початкових громадянських, управлінських і 

соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя 

тощо. Учнівське самоврядування здійснюється учнями початкових класів на 

рівні класу. 

5.20. Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою 

учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати 

різноманітні форми і назви. 

5.21. Класний керівник сприяє та створює умови для діяльності 

учнівського самоврядування в класі. 

5.22. Учнівське самоврядування класу має право: 

- брати участь в обговоренні питань організації дозвілля, оздоровлення, 

побуту та харчування; 

- проводити за погодженням з класним керівником організаційні, 

просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх 

проведення перед керівництвом закладу освіти; 

- брати участь у заходах із забезпечення якості освіти відповідно до 

процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у його класі; 

- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні 

плану роботи класної спільноти. 

5.23. Рішення учнівського самоврядування класу виконується учнями на 

добровільних засадах. 

5.24. Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 

самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо). 

5.25. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім 

тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів 

громадського самоврядування закладу освіти. 

5.26. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 

виключно на добровільних засадах. 
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Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 

освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані 

виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не 

суперечить законодавству. 

5.27. Органи батьківського самоврядування повинні оформляти свої 

рішення документально. 

5.28. Працівники закладу освіти не мають права втручатися в діяльність 

батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань 

органів батьківського самоврядування. 

5.29. Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу 

освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти. 

5.30. Збори трудового колективу скликаються не менш як один раз на рік. 

5.31. До складу загальних зборів трудового колективу входять всі 

працівники закладу освіти. 

5.32. Загальні збори трудового колективу: 

- розглядають та схвалюють проект колективного договору; 

- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 

комісії з трудових спорів; 

- обирають комісію з трудових спорів. 

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань 

охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством. 

5.33. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються 

головуючим на засіданні та секретарем. 

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх 

повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу 

освіти. 

5.34. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених 

представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – 

за наявності). 

Інформація про час і місце проведення зборів колективу закладу освіти 

розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення. 

Загальні збори колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт 

керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки 

можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу 

освіти. 

5.35. У період між конференціями діє Рада закладу освіти (далі – Рада), 

діяльність якої регулюється цим Статутом. Членів Ради обирає конференція. 

Склад і структура Ради відповідають принципам представництва делегатів 

загальних зборів: від педагогічних працівників, представників батьківської 

громади в однаковому співвідношенні. Термін їхніх повноважень – 1 рік. 

Кількість засідань Ради на рік визначається їх доцільністю. 
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5.36. Метою діяльності Ради є: 

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; 

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього 

процесу; 

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом освіти; 

- розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією освітнього процесу. 

5.37. Основними завданнями ради є: 

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

освітнього процесу; 

- формування навичок здорового способу життя; 

- 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 

закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

5.38. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких 

причин приймається виключно конференцією. 

5.39. Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи 

директора закладу освіти, засновника, а також членами Ради. 

5.40. 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. 

5.41. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому 

Статуту, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів/вихованців, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

5.42. У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням Ради 

створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу 

комісії входять представники органів громадського самоврядування, 

адміністрації, ППО закладу освіти. 
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5.43. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не 

можуть бути директор та його заступники. 

5.44. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

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

визначаються радою. 

5.45. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що 

стосуються діяльності закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

5.46. Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або 

уповноваженого органу управління для одного чи кількох закладів загальної 

середньої освіти на визначений засновником строк. 

5.47. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими 

об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

5.48. Піклувальна рада: 

- аналізує та оцінює діяльність закладу освіти і його керівника; 

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 

закладу освіти та аналізує стан їх виконання; 

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

законом; 

- проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду 

керівником закладу освіти; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного 

аудиту закладу освіти; 

- може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення 

керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності з підстав, визначених законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені установчими документами 

закладу освіти. 

5.49. Склад піклувальної ради формується засновником або 

уповноваженим органом управління з урахуванням пропозицій органів 

управління закладу освіти (закладів освіти), органів громадського 

самоврядування закладу освіти, депутатів Ужгородської міської ради. 

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 

закладу (закладів) освіти, для якого (яких) вона утворюється. 

5.50. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної 

ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 

затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів 

від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 
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піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються 

протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар. 

5.51. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів управління закладом освіти з правом дорадчого голосу. 

5.52. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого 

засновником закладу освіти. 

5.53. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти реалізується 

відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту». 

 

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання та інші цінності. 

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а 

також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання, 

навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, 

художньої та іншої літератури. 

6.3. Майно закладу освіти є власністю територіальної громади міста в особі 

Ужгородської міської ради та закріплюється за ним на праві оперативного 

управління або постійного користування. 

6.4. Заклад освіти користується матеріально-технічною базою відповідно 

до вимог чинного законодавства i несе відповідальність за недотримання вимог 

та норм з її охорони та збереження. 

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його 

майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства. 

 

VII. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до законодавства України та цього Статуту. 

7.2. Заклад освіти провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 

до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-

правових актів. 

Фінансова автономія закладу освіти в частині використання бюджетних 

коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 

кошторисами обсягів, зокрема на: 

- формування структури закладу освіти та його штатного розпису; 

- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, 

інших видів стимулювання та відзначення працівників; 
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- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу освіти; 

- оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників; 

- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод 

(господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти. 

7.3. Фінансування закладу освіти здійснюється з державного та місцевих 

бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Іншими джерелами фінансування закладу освіти можуть бути: 

- доходи від надання платних освітніх та інших послуг; 

- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну 

діяльність та благодійні організації; 

- гранти; 

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом освіти 

відповідно до затвердженого кошторису. 

Одержання закладом освіти власних надходжень не є підставою для 

зменшення обсягу його бюджетного фінансування. 

7.4. Отримані закладом освіти кошти повинні бути використані відповідно 

до його установчих документів, зокрема для організації та забезпечення його 

діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих 

бюджетів, крім випадків, передбачених законом. 

7.5. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на 

основі кошторису, що затверджується управлінням освіти Ужгородської міської 

ради з урахуванням пропозицій закладу освіти. 

7.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. Керівник закладу визначає перелік 

платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із 

зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх 

вартості та особи, відповідальної за їх надання. 

Учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі загальної середньої освіти 

платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах. 

7.7. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном 

закладу освіти визначаються законами України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими актами 

законодавства. 

7.8. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника закладу. 

7.9. Заклад освіти є неприбутковою організацією та не має на меті 

отримання доходу. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або 

їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

7.10. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей (завдань) і 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 
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VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

8.1. Заклад освіти має право здійснювати міжнародне співробітництво у 

сфері загальної середньої освіти відповідно до законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», укладати угоди про співробітництво, 

встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами 

освіти інших держав, міжнародними організаціями, фондами у встановленому 

законодавством порядку. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти 

здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що визначені законами України «Про освіту» та «Про 

повну загальну середню освіту». 

9.2. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України «Про освіту». 

9.3. Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної 

середньої освіти є: 

- плановий (позаплановий) інституційний аудит; 

- позапланова перевірка. 

9.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та 

його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові 

перевірки відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та згідно з порядками, затвердженими центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

X. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ 

ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Діяльність закладу освіти припиняється у результаті його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймається 

засновником або судом. 

10.2. Припинення діяльності закладу освіти здійснюється комісією з 

припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в 

установленому законодавством порядку. 

10.3. У випадку ліквідації закладу освіти з часу призначення ліквідаційної 

комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти. 

10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє 

його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і подає його засновнику. 

10.5. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти переходять 

до правонаступника, що визначається засновником відповідно до чинного 
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законодавства. 

10.6. У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

10.7. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством 

України, здобувачам освіти забезпечується можливість продовжити навчання 

на відповідному рівні освіти. 

10.8. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому 

законодавством порядку. 
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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1.1. Ужгородська початкова школа «Престиж» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній 

власності. 

1.2. Повне найменування закладу освіти – Ужгородська початкова школа 

«Престиж» Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочене найменування закладу освіти – УПШ «Престиж». 

1.3. Тип закладу освіти – початкова школа, що забезпечує здобуття повної 

загальної середньої освіти на рівні початкової освіти. 

У складі закладу освіти функціонує дошкільний підрозділ. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88015, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Василя Комендаря, будинок 48. 

1.5. Організаційно-правова форма: комунальний заклад. 

1.6. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради, код ЄДРПОУ 33868924. Заклад освіти 

безпосередньо підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради, 

код ЄДРПОУ 02143264, яке є уповноваженим органом управління. 

1.7. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

1.8. Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, 

виданої в установленому законодавством порядку. 

1.9. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, 

розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного 

сектору, бланк, печатку, штамп. 

1.10. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова. 

 

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Мета закладу освіти – розвиток і формування здорової, життєрадісної, 

конкурентоспроможної у майбутньому творчої особистості, громадянина свого 

співтовариства і нашої держави. 

2.2. Головними завданнями закладу освіти є: 

- забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної та 

початкової освіти; 

- забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і 

творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування 

необхідних життєвих навичок; 

- всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської 

активності; 
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- створення особистісно-орієнтованого освітнього простору, забезпечення 

індивідуалізації та диференціації освітнього процесу; 

 - формування особистості дитини-дошкільника та учня, розвиток її 

творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; 

- забезпечення діяльнісного, розвивального, культурологічного, та 

комунікативного спрямування навчання та виховання; 

- інформатизація освітнього процесу, використання мультимедійних 

технологій, інформаційний всеобуч; 

- осучаснення та оздоровлення освітнього середовища; 

- різнобічне використання досягнень дошкільного періоду; 

- моніторинговий супровід освітнього процесу; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державного 

стандарту початкової освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності 

продовжувати освіту; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або 

мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а 

також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення 

та довкілля; 

- виховання в учнів/вихованців поваги до Конституції України, державних 

символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної 

гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до 

обов’язків людини i громадянина. 

2.3. Заклад освіти виконує наступні функції: 

- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті 

дошкільної та початкової освіти; 

- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти та рівень початкової освіти Державному 

стандарту початкової освіти; 

- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання 

дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання; 

- сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному 

і фізичному розвитку дітей; 

- здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю; 

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та 

фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; 

- реалізує положення Конституції України, законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових актів у галузі освіти; 

- формує освітню програму закладу освіти; 

- створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації 

та здійснення освітнього процесу; 

- охороняє життя і здоров’я учнів/вихованців, педагогічних та інших 

працівників закладу освіти; 



 

 

4 

- формує в учнів/вихованців засади здорового способу життя, гігієнічні 

навички; 

- забезпечує добір і розстановку кадрів; 

- планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти; 

- встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з 

навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо; 

- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу; 

- видає документи про початкову освіту встановленого зразка; 

- здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції. 

2.4. Медичне обслуговування закладу освіти забезпечується в 

установленому законодавством порядку. 

2.5. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

2.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується наступними принципами 

(включаючи, але не обмежуючись): дитиноцентризм, педагогіка партнерства, 

верховенство права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

недискримінація, гуманізм, академічна доброчесність. 

 

IІI. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Освітній процес у закладі освіти організовується відповідно до законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів 

законодавства, освітньої програми закладу освіти та спрямовується на 

виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних 

здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема 

формування і застосування відповідних компетентностей, визначених 

державними стандартами. 

3.2. На рівні початкової освіти освітній процес організовується в 

безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових 

особливостей учня/вихованця, їх фізичного, психічного та інтелектуального 

розвитку, їхніх особливих освітніх потреб. 

3.3. Освітній процес організовується таким чином: 

- дошкільна освіта – три роки здобуття дошкільної освіти; 

- початкова освіта – чотири роки навчання за двома циклами: адаптаційно-

ігровий (І-ІІ роки навчання) та основний (ІІІ-IV роки навчання). Тривалість 

здобуття дошкільної та початкової освіти може бути змінена (подовжена або 

скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або 

індивідуальної освітньої траєкторії учня. 

3.4. Заклад освіти розробляє освітню програму на основі типових освітніх 

програм. Це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і 

організованих для досягнення учнями (вихованцями) визначених відповідним 

Базовим компонентом дошкільної освіти та Державним стандартом початкової 

освіти результатів навчання (набуття компетентностей). 

3.5. Освітня програма закладу освіти, яка розроблена на основі типових 

освітніх програм: 
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- відповідає структурі типової освітньої програми та визначеним нею 

вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою 

закладу освіти; 

- визначає (в обсязі не меншому ніж встановлено відповідною типовою 

освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на 

дошкільному та початковому рівні (в годинах), його розподіл між освітніми 

галузями за роками навчання; 

- містить навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових 

навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати 

перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між 

обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) 

певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з 

іншими навчальними предметами; 

- містить перелік модельних навчальних програм, що використовуються в 

освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною 

радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних 

предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому ніж встановлено 

відповідними модельними навчальними програмами; 

- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання. 

Освітня програма закладу освіти може містити інші складники, що 

враховують специфіку та особливості освітньої діяльності закладу освіти. 

3.6. На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального 

плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний 

план для дошкільного підрозділу та початкової школи, в яких конкретизується 

перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для 

вивчення, вибіркових освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, 

курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень. 

3.7. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у 

тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні 

групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання 

(при потребі). 

3.8. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 

затверджується його керівником (директором). 

3.9. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі згідно з 

переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

3.10. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних 

предметів (інтегрованих курсів) клас закладу освіти може ділитися не більш як 

на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб. Порядок поділу класів на 

групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) 

встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

3.5. Виховання учнів/вихованців у закладі освіти здійснюється в 

освітньому процесі. 

3.12. У закладі освіти забороняється утворення і діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. Примусове залучення учнів/вихованців закладу освіти до вступу в 
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будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування 

забороняється. 

3.13. Заклад освіти може здійснювати освітній процес за очною, 

індивідуальною, сімейною (домашньою) формами здобуття освіти, за потреби 

організовувати інклюзивне навчання або педагогічний патронаж. На підстав 

звернення батьків дитини або осіб, які їх заміняють, заклад освіти для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами утворює інклюзивні та/ або спеціальні 

групи (клас). 

3.14. Для учнів, які здобувають початкову освіту за індивідуальною 

формою навчання, вчителями початкових класів у взаємодії з учнем та/або його 

батьками складається індивідуальний навчальний план, який схвалюється 

педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та 

підписується батьками. На основі даного плану реалізується індивідуальна 

освітня траєкторія розвитку учня. 

3.15. У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою 

педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в 

обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) 

формою – за бажанням учня та/або його батьків. 

3.16. За дитиною у дошкільних групах зберігається місце у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або 

осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 

3.17. Зарахування дітей до дошкільного підрозділу здійснюється наказом 

керівника (директора) закладу освіти за умови наявності можливості 

зарахування відповідно до порядку, встановленого підзаконними нормативно-

правовими актами, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, 

свідоцтва про народження, за наявності медичної довідки відповідного зразка. 

Групи у закладі освіти для здобуття дошкільної освіти формуються за 

віковими ознаками. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, 

формування новостворених груп проводиться наприкінці серпня. 

3.18. Зарахування учнів до закладу освіти для здобуття початкової освіти 

здійснюється відповідно до порядку визначеному законодавством наказом 

керівника (директора), що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про 

народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і 

відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). Обов’язково 

зараховуються всі діти, які: 

- проживають на території обслуговування закладу освіти; 

- є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому 

закладі освіти; 

- є дітьми працівників цього закладу освіти. 

3.19. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з 

інклюзивним навчанням (інклюзивних дошкільних груп) здійснюється в 

установленому порядку відповідно до висновку про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру. 

3.20. Переведення учнів до наступного класу закладу початкової освіти 

здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 
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влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. 

3.21. У закладі освіти функціонують групи подовженого дня, які 

створюються та фінансуються у порядку, визначеному чинним законодавством. 

3.22. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань – 1 

вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня 

наступного року. 

3.23. Для дошкільного підрозділу навчальний рік розпочинається 1 вересня 

і закінчується 31 травня. З 1 червня до 30 серпня організовується оздоровчий 

період. 

3.24. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), 

тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми 

організації освітнього процесу встановлюються освітнім закладом у межах 

часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не 

повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та 

нешкідливі умови здобуття освіти. 

3.25. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання 

та п’ятиденним робочим тижнем. Тривалість уроків становить: у перших класах 

– 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин. Тривалість канікул 

протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. 

3.26. Дошкільний підрозділ працює за п'ятиденним робочим тижнем 

протягом 12 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові, неробочі дні. 

3.27. Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу: з 07:00 до 19:00. 

3.28. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом занять у дошкіллі та розкладом уроків, що складається на кожен 

семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і 

затверджується директором. 

3.29. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів/вихованців, які 

закінчили початкову школу, вимогам Державного стандарту початкової освіти 

здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і 

порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти. 

3.30. Заклад освіти здійснює поточне, підсумкове (тематичне, семестрове 

та річне) оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу відповідно 

до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти  

3.31. Учні/вихованці закладу освіти забезпечуються медичним 

обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, що входять до 

штату закладу у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.32. Організація харчування учнів/вихованців, в тому числі забезпечення 

безкоштовним харчування дітей пільгових категорій, здійснюється у 

встановленому законодавством порядку. 

3.33. Відповідальність за організацію харчування учнів/вихованців у 

закладі освіти, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм покладається на керівника закладу освіти. 
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IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: 

- вихованці дошкільного підрозділу; 

- учні; 

- керівник (директор); 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники закладу освіти; 

- асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини 7 статті 26 

Закону України «Про повну загальну середню освіту); 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

4.2. Учень/вихованець – особа, яка навчається і виховується у закладі 

освіти. Зарахування учнів до початкової школи здійснюється, як правило, з 6 

років. До молодшої групи дошкільного підрозділу здійснюється зарахування 

дітей, яким до 30 жовтня поточного року виповнюється 3 роки.  

Статус учнів/вихованців як учасників освітнього процесу у закладі освіти, 

їх права та обов'язки визначаються законами України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-

правовими актами. 

4.3. Учні/вихованці закладу освіти мають право на: 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

- повагу людської гідності; 

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня/вихованця закладу 

освіти; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі. 

4.4. Учні/вихованці закладу освіти зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

4.5. Залучення учнів/вихованців закладу освіти під час освітнього процесу 

до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої 

програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету 
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Міністрів України. 

4.6. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають 

педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно 

володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною 

мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без 

громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких 

дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

4.7. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються 

на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні 

пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру 

затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

4.8. Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу 

керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду 

педагогічного працівника. 

Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечать здобуття 

та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної 

майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного 

працівника, зокрема: 

- супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого 

педагогічного працівника (педагога-наставника); 

- різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, 

опрацювання відповідної літератури тощо). 

4.9. Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на 

педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не 

менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або 

спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією). 

Відповідно до рішення керівника закладу освіти педагогічному 

працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається 

доплата у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу (ставки 

заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти. 

4.10. Педагогічні працівники закладу освіти мають права, визначені 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами 

відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та 

законодавства про працю. Педагоги, які досягли пенсійного віку та яким 

виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що 

укладаються строком від одного до трьох років. 

4.11. Педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

- педагогічну ініціативу; 

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 
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освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі та гідності; 

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти. 

4.12. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їхніми батьками; 

- виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами 

законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором 

та/або їхніми посадовими обов’язками; 

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів/вихованців, 

а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів 

освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»; 

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до 

вимог Закону України «Про освіту»; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

- постійно підвищувати свою педагогічну майстерність; 

- розробляти індивідуальний навчальний план; 

- сприяти розвитку здібностей учнів/вихованців закладу освіти, 

формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і 

психічне здоров’я; 

- дотримуватися педагогічної етики; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

- виховувати в учнів закладу освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей 

України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

- формувати в учнів/вихованців закладу освіти прагнення до 

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

- захищати учнів/вихованців закладу освіти під час освітнього процесу від 

будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та 

гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що 

завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати різним шкідливим 
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звичкам. 

4.13. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до 

Закону України «Про освіту» та в порядку, затвердженому центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

4.14. Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується 

його керівником. 

4.15. Батьки учнів мають права та обов’язки у сфері загальної середньої 

освіти, передбачені законами України «Про повну загальну середню освіту», 

«Про освіту» іншими законами України. 

4.16. Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях 

своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти. 

4.17. Батьки або особи, які їх замінюють мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей; 

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу 

освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати 

навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і 

результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності. 

4.18. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 

мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 
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патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції 

та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

4.19. В освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми 

потребами забезпечуються асистентом учня – соціальним робітником, одним із 

батьків учня або уповноваженою ними особою. 

4.20. Асистент учня допускається до участі в освітньому процесі для 

виконання його функцій виключно за умови проходження спеціальної 

підготовки, що підтверджується відповідним документом. Умови допуску 

асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до 

нього визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки. 

4.21. Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі 

приймає керівник закладу освіти на основі укладення відповідного договору 

між закладом освіти та асистентом учня за згодою батьків. 

 

V. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

5.1. Управління закладом освіти здійснюють: 

- засновник; 

- уповноважений орган управління – управління освіти Ужгородської 

міської ради; 

- керівник (директор); 

- педагогічна рада; 

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти. 

5.2. Засновник закладу освіти: 

- затверджує статут закладу освіти (його нову редакцію); 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти; 

- фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, 

у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

- утворює та ліквідує структурні підрозділи у закладі освіти; 

- реалізує інші права, передбачені Законом України «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими актами законодавства. 

5.3. Засновник закладу освіти забезпечує: 

- утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-

технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних 

стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці 

педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
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пожежної безпеки тощо; 

- дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного 

пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, 

споруд, приміщень закладу освіти; 

- можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у 

разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти. 

5.4. Управління освіти Ужгородської міської ради: 

- укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником 

(директором) закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому 

законодавством та установчими документами закладу освіти; 

- затверджує за поданням закладу освіти стратегію розвитку закладу; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, 

інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, 

політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови 

спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних 

життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками; 

- затверджує кошторис закладу освіти, у тому числі обсяг коштів, що 

передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та 

контролює його виконання; 

- здійснює контроль за використанням закладом освіти публічних коштів; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом. 

5.5. Засновник, уповноважений орган управління не можуть делегувати 

керівнику, педагогічній чи піклувальній раді, органам громадського 

самоврядування закладу освіти власні повноваження, визначені законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

5.6. Керівник (директор) закладу освіти призначається на посаду за 

результатами конкурсу управлінням освіти Ужгородської міської ради 

відповідно та в порядку, встановленому статтею 39 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту». 

5.7. Керівник (директор) закладу освіти несе відповідальність за освітню, 

фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. 

5.8. Керівник (директор) є представником закладу освіти у відносинах з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 

законом та установчими документами закладу освіти. 

5.9. Керівник закладу освіти має право: 

- діяти від імені закладу освіти без довіреності та представляти заклад у 

відносинах з іншими особами; 

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та 

іншої діяльності закладу освіти; 
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- приймати рішення щодо діяльності закладу освіти в межах повноважень, 

визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі 

розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами; 

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади 

працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та 

притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші 

питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог 

законодавства; 

- визначати режим роботи закладу; 

- ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання 

щодо створення або ліквідації структурних підрозділів; 

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх 

виконання; 

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними 

особами відповідно до своєї компетенції; 

- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення 

якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, 

зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу; 

- приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти. 

5.10. Керівник (директор) закладу освіти зобов’язаний: 

- забезпечувати та контролювати виконання працівниками закладу освіти 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту» та інших актів законодавства, зокрема в частині організації 

освітнього процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність закладу освіти; 

- розробляти проект кошторису та подавати його уповноваженому органу 

управління на затвердження; 

- щороку надавати засновнику або уповноваженому органу управління 

пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність закладу освіти в межах 

затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу 

освіти; 

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти; 

- затверджувати посадові інструкції працівників закладу освіти; 

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти 

відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних 

працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми 

розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування; 
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- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 

виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) 

освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального 

навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів 

навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої 

освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним 

планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 

освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 

працівниками; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 

самоврядування в закладі освіти; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури 

здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої 

освіти; 

- створювати в закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати 

дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки 

безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню 

учнів/вихованців відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної 

середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації 

відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших 

законів України; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх 

заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до 

вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 

відповідно до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою 

роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 

засновником, уповноваженим органом управління, установчими документами 

закладу освіти, колективним договором, строковим трудовим договором. 

5.11. Керівник закладу освіти має права та обов’язки педагогічного 

працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність 

за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими 

документами закладу освіти і строковим трудовим договором. 

5.12. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 
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управління закладу. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у 

засіданнях педагогічної ради. 

5.13. Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи; 

- схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її 

виконання; 

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх 

відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а 

також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та 

інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує 

річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають 

ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного 

досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 

діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 

фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 

громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або 

освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти; 

- розглядає інші питання, віднесені законом до її повноважень. 

5.14. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 

не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю 

голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної 

ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом 

засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради. 

5.15. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, 

вводяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до 

виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти. 

5.16. Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників 

освітнього процесу безпосередньо та/або через органи громадського 

самоврядування брати участь у вирішенні питань організації та забезпечення 

освітнього процесу в закладі освіти, захисту своїх прав та інтересів, організації 

дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в 

управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та установчими 
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документами закладу освіти. 

5.17. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи учнівського самоврядування; 

- органи батьківського самоврядування. 

Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу 

можуть утворюватися і діяти відповідно до цього Статуту. 

5.18. Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають 

право брати участь в управлінні закладом освіти у порядку та межах, 

визначених чинним законодавством. 

5.19. У закладі освіти може діяти учнівське самоврядування з метою 

формування та розвитку початкових громадянських, управлінських і 

соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя 

тощо. Учнівське самоврядування здійснюється учнями початкових класів на 

рівні класу. 

5.20. Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою 

учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати 

різноманітні форми і назви. 

5.21. Класний керівник сприяє та створює умови для діяльності 

учнівського самоврядування в класі. 

5.22. Учнівське самоврядування класу має право: 

- брати участь в обговоренні питань організації дозвілля, оздоровлення, 

побуту та харчування; 

- проводити за погодженням з класним керівником організаційні, 

просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх 

проведення перед керівництвом закладу освіти; 

- брати участь у заходах із забезпечення якості освіти відповідно до 

процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у його класі; 

- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні 

плану роботи класної спільноти. 

5.23. Рішення учнівського самоврядування класу виконується учнями на 

добровільних засадах. 

5.24. Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 

самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо). 

5.25. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім 

тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів 

громадського самоврядування закладу освіти. 

5.26. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 

виключно на добровільних засадах. 

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 

освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані 

виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не 

суперечить законодавству. 
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5.27. Органи батьківського самоврядування повинні оформляти свої 

рішення документально. 

5.28. Працівники закладу освіти не мають права втручатися в діяльність 

батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань 

органів батьківського самоврядування. 

5.29. Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу 

освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти. 

5.30. Збори трудового колективу скликаються не менш як один раз на рік. 

5.31. До складу загальних зборів трудового колективу входять всі 

працівники закладу освіти. 

5.32. Загальні збори трудового колективу: 

- розглядають та схвалюють проект колективного договору; 

- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 

комісії з трудових спорів; 

- обирають комісію з трудових спорів. 

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань 

охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством. 

5.33. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються 

головуючим на засіданні та секретарем. 

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх 

повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу 

освіти. 

5.34. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених 

представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – 

за наявності). 

Інформація про час і місце проведення зборів колективу закладу освіти 

розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення. 

Загальні збори колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт 

керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки 

можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу 

освіти. 

5.35. У період між конференціями діє Рада закладу освіти (далі – Рада), 

діяльність якої регулюється цим Статутом. Членів Ради обирає конференція. 

Склад і структура Ради відповідають принципам представництва делегатів 

загальних зборів: від педагогічних працівників, представників батьківської 

громади в однаковому співвідношенні. Термін їхніх повноважень – 1 рік. 

Кількість засідань Ради на рік визначається їх доцільністю. 

5.36. Метою діяльності Ради є: 

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; 

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього 
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процесу; 

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом освіти; 

- розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією освітнього процесу. 

5.37. Основними завданнями ради є: 

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

освітнього процесу; 

- формування навичок здорового способу життя; 

- 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 

закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

5.38. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких 

причин приймається виключно конференцією. 

5.39. Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи 

директора закладу освіти, засновника, а також членами Ради. 

5.40. 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. 

5.41. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому 

Статуту, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів/вихованців, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

5.42. У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням Ради 

створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу 

комісії входять представники органів громадського самоврядування, 

адміністрації. 

5.43. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не 

можуть бути директор та його заступники. 

5.44. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 
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тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи 

визначаються радою. 

5.45. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що 

стосуються діяльності закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

5.46. Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або 

уповноваженого органу управління для одного чи кількох закладів загальної 

середньої освіти на визначений засновником строк. 

5.47. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими 

об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

5.48. Піклувальна рада: 

- аналізує та оцінює діяльність закладу освіти і його керівника; 

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 

закладу освіти та аналізує стан їх виконання; 

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

законом; 

- проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду 

керівником закладу освіти; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного 

аудиту закладу освіти; 

- може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення 

керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності з підстав, визначених законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені установчими документами 

закладу освіти. 

5.49. Склад піклувальної ради формується засновником або 

уповноваженим органом управління з урахуванням пропозицій органів 

управління закладу освіти (закладів освіти), органів громадського 

самоврядування закладу освіти, депутатів Ужгородської міської ради. 

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 

закладу (закладів) освіти, для якого (яких) вона утворюється. 

5.50. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної 

ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 

затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів 

від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 

піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються 

протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар. 

5.51. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів управління закладом освіти з правом дорадчого голосу. 
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5.52. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого 

засновником закладу освіти. 

5.53. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти реалізується 

відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту». 

 

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання та інші цінності. 

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а 

також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання, 

навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, 

художньої та іншої літератури. 

6.3. Майно закладу освіти є власністю територіальної громади міста в особі 

Ужгородської міської ради та закріплюється за ним на праві оперативного 

управління або постійного користування. 

6.4. Заклад освіти користується матеріально-технічною базою відповідно 

до вимог чинного законодавства i несе відповідальність за недотримання вимог 

та норм з її охорони та збереження. 

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його 

майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства. 

 

VII. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до законодавства України та цього Статуту. 

7.2. Заклад освіти провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 

до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-

правових актів. 

Фінансова автономія закладу освіти в частині використання бюджетних 

коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 

кошторисами обсягів, зокрема на: 

- формування структури закладу освіти та його штатного розпису; 

- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, 

інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу освіти; 

- оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників; 

- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод 

(господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти. 
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7.3. Фінансування закладу освіти здійснюється з державного та місцевих 

бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Іншими джерелами фінансування закладу освіти можуть бути: 

- доходи від надання платних освітніх та інших послуг; 

- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну 

діяльність та благодійні організації; 

- гранти; 

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом освіти 

відповідно до затвердженого кошторису. 

Одержання закладом освіти власних надходжень не є підставою для 

зменшення обсягу його бюджетного фінансування. 

7.4. Отримані закладом освіти кошти повинні бути використані відповідно 

до його установчих документів, зокрема для організації та забезпечення його 

діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих 

бюджетів, крім випадків, передбачених законом. 

7.5. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на 

основі кошторису, що затверджується управлінням освіти Ужгородської міської 

ради з урахуванням пропозицій закладу освіти. 

7.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. Керівник закладу визначає перелік 

платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із 

зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх 

вартості та особи, відповідальної за їх надання. 

Учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі загальної середньої освіти 

платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах. 

7.7. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном 

закладу освіти визначаються законами України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими актами 

законодавства. 

7.8. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника закладу. 

7.9. Заклад освіти є неприбутковою організацією та не має на меті 

отримання доходу. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або 

їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

7.10. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей (завдань) і 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

 

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

8.1. Заклад освіти має право здійснювати міжнародне співробітництво у 

сфері загальної середньої освіти відповідно до законів України «Про освіту», 
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«Про повну загальну середню освіту», укладати угоди про співробітництво, 

встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами 

освіти інших держав, міжнародними організаціями, фондами у встановленому 

законодавством порядку. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти 

здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що визначені законами України «Про освіту» та «Про 

повну загальну середню освіту». 

9.2. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України «Про освіту». 

9.3. Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної 

середньої освіти є: 

- плановий (позаплановий) інституційний аудит; 

- позапланова перевірка. 

9.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та 

його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові 

перевірки відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та згідно з порядками, затвердженими центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

X. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ 

ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Діяльність закладу освіти припиняється у результаті його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймається 

засновником або судом. 

10.2. Припинення діяльності закладу освіти здійснюється комісією з 

припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в 

установленому законодавством порядку. 

10.3. У випадку ліквідації закладу освіти з часу призначення ліквідаційної 

комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти. 

10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє 

його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і подає його засновнику. 

10.5. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти переходять 

до правонаступника, що визначається засновником відповідно до чинного 

законодавства. 

10.6. У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 
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10.7. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством 

України, здобувачам освіти забезпечується можливість продовжити навчання 

на відповідному рівні освіти. 

10.8. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому 

законодавством порядку. 

 

 

 

Секретар ради         Андрій РИБА 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ужгородська початкова школа «Пролісок» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній 

власності. 

1.2. Повне найменування закладу освіти – Ужгородська початкова школа 

«Пролісок» Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочене найменування закладу освіти – УПШ «Пролісок». 

1.3. Тип закладу освіти – початкова школа, що забезпечує здобуття повної 

загальної середньої освіти на рівні початкової освіти. 

У складі закладу освіти функціонує дошкільний підрозділ. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, проспект Свободи, будинок 41. 

1.5. Організаційно-правова форма: комунальний заклад. 

1.6. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради, код ЄДРПОУ 33868924. Заклад освіти 

безпосередньо підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради, 

код ЄДРПОУ 02143264, яке є уповноваженим органом управління. 

1.7. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

1.8. Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, 

виданої в установленому законодавством порядку. 

1.9. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, 

розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного 

сектору, бланк, символіку, круглу гербову печатку, штамп, інші реквізити. 

1.10. У закладі освіти освітній процес здійснюється українською мовою. 

 

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Головною метою закладу освіти є задоволення потреб громадян, 

суспільства і держави у дошкільній та початковій освіті, виховання і розвиток 

енергійної, життєлюбної, талановитої, обдарованої дитини, розкритті її 

інтелектуальних і духовних здібностей, свідомих громадян. 

2.2. Головними завданнями закладу освіти є: 

2.2.1. Реалізація державної політики у галузі освіти, спрямування 

діяльності учасників освітнього процесу на виконання Державних національних 

програм, регіональних програм та програм закладу освіти, досягнення 

соціально необхідного поєднання родинного і суспільного виховання дитини, 

зміцнення фізичного здоров’я учнів/вихованців, загального розвитку 

духовності, як домінуючого початку у структурі особистості дитини, своєчасне 

виявлення ранньої обдарованості, досягнення високого рівня дошкільної 

підготовки дітей, освітньої підготовки учнів в обсязі Базового компонента 

дошкільної освіти та Державного стандарту початкової освіти. 

2.2.2. Органічне поєднання навчання і виховання з метою передачі 
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молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, 

його національної ментальності, досягнення високої культури міжнаціональних 

взаємин, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних 

якостей громадянина України, забезпечення розумового і фізичного розвитку, 

здорового способу життя, художньо-естетичної освіченості і вихованості, 

мовної культури, екологічної культури, трудової активності, поваги до 

Конституції, законів України, національної символіки, розвитку 

інтелектуальних здібностей і таланту дошкільників та учнів. 

2.2.3. Створення оптимальних організаційно-методичних, матеріально-

технічних, санітарно-гігієнічних умов функціонування закладу освіти на рівні 

не нижчому від державних стандартів. 

2.3. Діяльність закладу освіти будується на принципах доступності, 

гуманізму і демократизму; незалежності від політичних, громадських і 

релігійних організацій; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного, 

трудового, естетичного виховання; органічного взаємозв’язку з національною 

історією, культурою, традиціями, науковості, розвиваючого характеру 

навчання; пріоритетності загальнолюдських цінностей над політичними і 

класовими інтересами; рівності умов кожної дитини для повної реалізації її 

здібностей, таланту, всебічного розвитку; диференціації змісту і форм освіти; 

гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності і 

різноманітності, відповідності освіти світовому рівню. 

2.4. Діяльність закладу освіти спрямована на виконання даного Статуту. 

Освітній процес здійснюється відповідно до державних, авторських, 

варіативних програм. 

2.5. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним Статутом. 

2.6. Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством, 

державою і засновником за: 

2.6.1. Реалізацію головних завдань, принципів, функцій, напрямків 

освітньої діяльності, визначених Конституцією України, Законом України «Про 

освіту» та іншими нормативними документами. 

2.6.2. Дотримання умов, що визначаються за результатами ліцензування 

закладу освіти даного типу, зокрема: 

- дотримання безпечних умов освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

2.7. Заклад освіти має право: 

2.7.1. проходити в установленому порядку ліцензування та аудит; 

2.7.2. визначати форми і засоби організації освітнього процесу; 

2.7.3. визначати варіативний компонент змісту освіти, розробляти і 

впроваджувати авторські, варіативні програми з урахуванням державних 

стандартів, затверджуючи їх в установленому законодавством порядку. 

2.7.4. спільно з закладами вищої освіти проводити науково-дослідницьку, 

пошукову роботу; 

2.7.5. запрошувати на роботу спеціалістів на договірних основах, 
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контрактних умовах; 

2.7.6. бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на праві 

оперативного управління згідно з чинним законодавством та даним Статутом. 

2.7.7. розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; 

2.7.8. об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю 

суб’єктів підприємницької, освітньої або наукової діяльності установ і 

організацій в Україні і за її межами, фізичними особами; 

2.7.9. впроваджувати освітню діяльність, перелік яких затверджено 

відповідними Постановами  Кабінету Міністрів України; 

2.8. У закладі освіти створюються та функціонують: 

2.8.1. методичні об’єднання, що охоплюють вчителів-спеціалістів певного 

професійного спрямування; 

2.8.2. соціально-психологічна служба; 

2.8.3. творчі групи вчителів. 

2.9. Медичне обслуговування у закладі освіти забезпечується в 

установленому законодавством порядку. 

2.10. У закладі освіти може бути організовано гаряче харчування за кошти 

батьків або за рахунок благодійних організацій. 

2.11. Кількість класів у закладі формується згідно з нормативами їх 

наповнюваності, встановленими законодавством України з урахуванням 

наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для 

здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про 

зарахування. 

2.12. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі 

здійснюється згідно з встановленими нормативами МОН. 

2.13. Заклад освіти у своїй діяльності керується наступними принципами 

(включаючи, але не обмежуючись): дитиноцентризм, педагогіка партнерства, 

верховенство права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

недискримінація, гуманізм, академічна доброчесність. 

 

ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Тип, структура та порядок комплектування груп дошкільного 

відділення та класів початкової школи закладу освіти визначається 

засновником на основі діючих нормативних документів України про освіту, 

виходячи із наявного контингенту дітей дошкільного і шкільного віку, етапів та 

розвитку освітніх закладів міста Ужгорода, ліцензування, аудиту закладу 

освіти, функцій, напрямів освітньої діяльності, добору педагогічних кадрів, 

фінансового забезпечення. 

3.2. Кількість дітей у дошкільних групах та класах закладу визначається 

діючими нормативними документами України про заклади освіти. 

3.3. Студійна, гурткова, секційна робота організовується за бажанням учнів 

і їх батьків при наявності кваліфікованих кадрів і необхідної матеріальної бази. 

3.4. Зарахування дітей до дошкільного підрозділу здійснюється наказом 
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керівника закладу освіти за умови наявності можливості зарахування 

відповідно до порядку, встановленого підзаконними нормативно-правовими 

актами, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про 

народження, за наявності медичної довідки відповідного зразка. 

Зарахування учнів до закладу освіти для здобуття початкової освіти 

здійснюється відповідно до порядку, визначеному законодавством, наказом 

директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження 

дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного 

документа про освіту (крім учнів першого класу). Обов’язково зараховуються 

всі діти, які: 

- проживають на території обслуговування закладу освіти; 

- є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому 

закладі освіти; 

- є дітьми працівників цього закладу освіти. 

3.5. Формування нової дошкільної групи за віком проводиться влітку 

(червень, липень, серпень), а прийом нових дітей – в міру вивільнення місць. 

3.6. За дитиною дошкільного віку зберігається місце у закладі освіти у разі 

її хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері (батька), на час чергової 

відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 

календарних днів) незалежно від періоду тривалості їх відпустки. 

3.7. Приймання учнів до 1 класу закладу освіти проводиться згідно 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. 

3.8. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до 

закладу освіти відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. 

3.9. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних і комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки. 

У закладі освіти освітній процес здійснюється за режимом п’ятиденного 

навчального тижня, затвердженого директором, у межах ліміту часу, 

передбаченого навчальним планом за умови дотримання санітарно-гігієнічних 

та педагогічних вимог. У дошкільних групах встановлюється 12-годинне 

перебування вихованців у закладі освіти протягом п’яти днів. 

3.10. Тижневий режим у роботі фіксується у розкладі уроків та розкладі 

занять дошкільних груп. 

3.11. Заклад освіти працює в режимі повного робочого дня. Для учнів 

початкових класів може бути організоване щоденне 4-х разове харчування за 

рахунок батьків на суму, яка не менша за вартість щоденного харчування дітей 

у закладах дошкільної освіти міста, про що оформляється відповідна угода між 

батьками учнів та адміністрацією закладу в особі директора. 

3.12. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань – 1 

вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня 

наступного року. 

3.13. Відволікання вихованців дошкільних груп, учнів за рахунок 
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навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з освітнім 

процесом, забороняється, крім випадків, визначених законодавством. 

3.14. Заклад освіти може обирати інші, крім уроку, форми організації 

освітнього процесу. 

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

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

гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором. Крім різних 

форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться: індивідуальні, 

групові, факультативні та інші 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. Класи у закладі формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, 

встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, 

та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. 

3.17. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється 

згідно чинного законодавства. 

3.18. Зарахування учнів до груп подовженого дня і відрахування учнів із 

них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяв батьків. 

3.19. Діяльність груп продовженого дня у школі здійснюється відповідно 

до чинного законодавства. 

3.20. У документах про освіту (табелі успішності, свідоцтва) 

відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та 

державну підсумкову атестацію. 

3.21. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ 

учнів. 

3.22. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання 

доводяться до відома батьків учнів класним керівником. 

3.23. У разі переходу учня до іншого освітнього закладу для подальшого 

навчання батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із 

зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування 

дитини до іншого освітнього закладу. 

3.24. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних 

причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації. Тоді їх 

оцінювання здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

3.25. Учням, які закінчили заклад, видається відповідний документ про 

освіту. 

3.26. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми 

заохочення: 

- за відмінні успіхи в навчанні учні 3-4-х класів можуть нагороджуватися 

Похвальним листом; 

- за активну участь у шкільних, районних та міських навчальних, 

культурних та спортивних заходах, внесок у розвиток закладу, піднесення його 

рейтингу учні та вихованці закладу можуть нагороджуватися Грамотами та 

цінними подарунками (в межах позабюджетних, благодійних, залучених від 
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спонсорів коштів, передбачених на цілі) згідно рішення педагогічної ради 

закладу. 

3.27. Похвальні листи реєструються у книзі обліку та видачі зазначених 

документів. 

3.28. У закладі освіти забороняється утворення та діяльність 

організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і 

воєнізованих формувань. 

3.29. Примусове залучення учнів 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. 

3.30. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги 

усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього 

розпорядку та Статуту закладу. 

3.31. Застосування методів фізичного та психічного насильства (булінг) до 

дітей забороняється.  

3.32. Заклад освіти планує свою роботу самостійно, дотримуючись єдиних 

вимог інструктивно-методичних листів Міністерства освіти України про 

планування і облік роботи закладу загальної середньої освіти та відповідних 

вказівок про організацію роботи у ЗДО. У планах роботи відображаються 

найголовніші питання роботи даного освітнього закладу, визначаються 

перспективи його розвитку. 

3.33. Основним документом, що регулює освітній процес у закладі освіти, 

є навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством 

освіти України типових освітніх програм. 

3.34. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального 

плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і 

затверджується директором закладу. 

3.35. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники 

закладу складають календарно-тематичне планування, поурочні плани, 

обирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф 

Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, 

дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають 

забезпечувати здобуття освіти на рівні державних стандартів  та виконання 

статутних завдань закладу. 

3.36. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі освіти 

забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини робочого 

навчального плану.  

3.37. Педагоги закладу освіти обирають форми, засоби і методи освітнього 

процесу відповідно до законодавства та Статуту закладу. 

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

заклад освіти може створювати умови для індивідуального, домашнього, 

дистанційного навчання та навчання екстерном відповідно до чинного 

законодавства. 

3.39. У закладі освіти функціонують методичні об’єднання: 
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- вчителів початкових класів, 

- вчителів англійської мови. 

- вихователів груп подовженого дня; 

- вихователів дошкільних груп. 

Допускається формування інших методоб’єднань, творчих груп, 

психологічної і методичної служб тощо. 

3.40. Заклад освіти здійснює освітній процес за очною формою навчання. 

3.41. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних 

особливостей учнів і педагогічних вимог. Їх доцільність, характер, зміст і обсяг 

визначається вчителем, дотриманням єдиних вимог щодо навантаження учнів 

домашніми завданнями у межах визначеного часу. У першому класі домашні 

завдання учням не даються. 

3.42. Оцінювання навчальних досягнень учнів закладу здійснюються 

згідно критеріїв оцінювання, затверджених МОН України. 

3.43. Семестрові, річні оцінки оголошуються класоводом в 

індивідуальному порядку. У разі незгоди учня (його батьків, або осіб, що їх 

замінюють) із семестровою, річною оцінками їм надається право оскаржити її в 

установленому законодавством порядку. 

 

IIІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: 

- вихованці дошкільного підрозділу; 

- учні; 

- керівник (директор); 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники закладу освіти; 

- асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини 7 статті 26 

Закону України «Про повну загальну середню освіту); 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

4.2. Статус учнів/вихованців як учасників освітнього процесу у закладі 

освіти, їх права та обов'язки визначаються законами України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами. 

4.3. Учень/вихованець – особа, яка навчається або виховується у закладі 

освіти. 

4.4. Учні/вихованці закладу освіти мають право на: 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

- повагу людської гідності; 

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-



 

 

9 

яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня/вихованця закладу 

освіти; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі. 

4.5. Учні/вихованці закладу освіти зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

4.6. Учні закладу освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків (осіб, 

які їх замінюють), до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної 

праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням 

віку, статі, фізичних можливостей. 

4.7. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають 

педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно 

володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною 

мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без 

громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких 

дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

4.8. До педагогічної діяльності у закладі освіти не допускаються особи, 

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

медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності 

встановлюється законодавством. 

4.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників і інші трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» іншими 

законодавчими актами. 

4.10. Педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

- педагогічну ініціативу; 

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 
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- захист професійної честі та гідності; 

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти. 

4.11. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їхніми батьками; 

- виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами 

законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором 

та/або їхніми посадовими обов’язками; 

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів/вихованців, 

а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів 

освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»; 

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до 

вимог Закону України «Про освіту»; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

- постійно підвищувати свою педагогічну майстерність; 

- розробляти індивідуальний навчальний план; 

- сприяти розвитку здібностей учнів/вихованців закладу освіти, 

формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і 

психічне здоров’я; 

- дотримуватися педагогічної етики; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

- виховувати в учнів закладу освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей 

України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

- формувати в учнів/вихованців закладу освіти прагнення до 

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

- захищати учнів/вихованців закладу освіти під час освітнього процесу від 

будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та 

гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що 

завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати різним шкідливим 

звичкам. 

4.12. У закладі проводиться атестація педагогічних працівників, як 

правило, один раз на п’ять років у визначеному законодавством порядку. 

4.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут закладу, 

Правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, 

умови колективного трудового договору та контракту або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, можуть бути звільнені з роботи 
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відповідно до чинного законодавства. 

4.14. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством. 

4.15. Медичне обслуговування у закладі освіти забезпечується штатними 

медичними працівниками в особі лікаря, дієтичної та медичної сестер. Вони 

працюють безпосередньо під керівництвом адміністрації закладу освіти за 

режимом освітнього закладу. 

4.16. Всі педагоги закладу, інженерно-технічні працівники та навчально-

допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором закладу 

освіти згідно з чинним законодавством. 

4.17. Батьки учнів/вихованців, особи, що їх замінюють, є учасниками 

освітнього процесу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу освіти. 

4.18. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей; 

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу 

освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати 

навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і 

результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності. 

4.19. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 

мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 
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- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції 

та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

4.20. Заклад освіти надає батькам і особам, які їх замінюють, належну 

допомогу у виконанні їх обов’язків щодо виховання і розвитку дитини. 

4.21. Учасники освітнього процесу із числа суб’єктів підприємницької 

діяльності усіх форм власності, представників установ, підприємств, об’єднань 

громадян, далі - суб’єкти підприємницької  діяльності і представники, фізичні 

особи діють у межах визначених Статутом чи законодавством України щодо їх 

статутної діяльності у закладах освіти. 

4.22. Суб’єкти підприємницької діяльності, представники організацій, 

фізичні особи, як учасники освітнього процесу закладу мають право: 

4.22.1. обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування; 

4.22.2. керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, 

секціями; 

4.22.3. сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню освітнього закладу як фізичними, так і юридичними особами; 

4.22.4. брати участь в організації освітнього процесу, зокрема, в питаннях 

медико-соціальної допомоги особливо потребуючим учням, працівникам; збору 

і поширенню інформації та матеріалів корисних для дитини у соціальному та 

культурному відношеннях, їх інтелектуальному, духовному та здоровому 

фізичному і психічному розвитку тощо; 

4.22.5. проводити консультації для педагогічних працівників. 

4.23. Суб’єкти підприємницької діяльності, представники організацій, 

фізичні особи, як учасники освітнього процесу закладу освіти зобов’язані 

дотримуватися Статуту, виконувати рішення органів громадського 

самоврядування і накази та розпорядження адміністрації закладу освіти. 

 

V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ. ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ. 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ 

 

5.1. Управління закладом освіти здійснюють: 

- засновник; 

- уповноважений орган управління; 

- керівник (директор); 

- педагогічна рада; 

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти. 

5.2. Засновник закладу освіти: 
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- затверджує статут закладу освіти (його нову редакцію) та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) закладу освіти; 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти; 

- фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, 

у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

- утворює та ліквідує структурні підрозділи у закладі освіти; 

- здійснює контроль за діяльністю закладу освіти, за дотриманням ним 

вимог законодавства, у тому числі цього Статуту; 

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

5.3. Засновник закладу освіти забезпечує: 

- утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-

технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних 

стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці 

педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки тощо; 

- дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного 

пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, 

споруд, приміщень закладу освіти; 

- можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у 

разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти. 

5.4. Управління освіти Ужгородської міської ради: 

- організовує та проводиться конкурс на зайняття посади керівника 

(директора) закладу освіти, призначає за результатами конкурсу керівника 

(директора) закладу освіти, укладає та розриває з ним строковий трудовий 

договір (контракт), затверджує його посадову інструкцію, заохочує, накладає 

дисциплінарні стягнення та звільняє з посади відповідно до трудового 

законодавства; 

- затверджує за поданням закладу освіти стратегію розвитку закладу; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, 

інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, 

політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови 

спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних 

життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками; 

- затверджує кошторис закладу освіти, у тому числі обсяг коштів, що 

передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та 

контролює його виконання; 

- здійснює контроль за використанням закладом освіти публічних коштів; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом. 

5.5. Засновник, уповноважений орган управління не можуть делегувати 
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керівнику, педагогічній чи піклувальній раді, органам громадського 

самоврядування закладу освіти власні повноваження, визначені законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». 

5.6. Керівник (директор) закладу освіти призначається на посаду за 

результатами конкурсу управлінням освіти Ужгородської міської ради 

відповідно та в порядку, встановленому статтею 39 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту». 

5.7. Керівник (директор) закладу освіти несе відповідальність за освітню, 

фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. 

5.8. Керівник (директор) є представником закладу освіти у відносинах з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 

законом та установчими документами закладу освіти. 

5.9. Керівник закладу освіти має право: 

- діяти від імені закладу освіти без довіреності та представляти заклад у 

відносинах з іншими особами; 

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та 

іншої діяльності закладу освіти; 

- приймати рішення щодо діяльності закладу освіти в межах повноважень, 

визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі 

розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами; 

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади 

працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та 

притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші 

питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог 

законодавства; 

- визначати режим роботи закладу; 

- ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання 

щодо створення або ліквідації структурних підрозділів; 

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх 

виконання; 

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними 

особами відповідно до своєї компетенції; 

- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення 

якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, 

зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу; 

- приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти. 

5.10. Керівник (директор) закладу освіти зобов’язаний: 

- забезпечувати та контролювати виконання працівниками закладу освіти 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту» та інших актів законодавства, зокрема в частині організації 

освітнього процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність закладу освіти; 

- розробляти проект кошторису та подавати його уповноваженому органу 

управління на затвердження; 
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- щороку надавати засновнику або уповноваженому органу управління 

пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність закладу освіти в межах 

затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу 

освіти; 

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти; 

- затверджувати посадові інструкції працівників закладу освіти; 

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти 

відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних 

працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми 

розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування; 

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 

виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) 

освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального 

навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів 

навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої 

освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним 

планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 

освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 

працівниками; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 

самоврядування в закладі освіти; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури 

здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої 

освіти; 

- створювати в закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати 

дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки 

безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів 

відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної 

середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації 
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відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших 

законодавчих актів; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх 

заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до 

вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 

відповідно до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою 

роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 

засновником, уповноваженим органом управління, установчими документами 

закладу освіти, колективним договором, строковим трудовим договором. 

5.11. Керівник закладу освіти має права та обов’язки педагогічного 

працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність 

за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими 

документами закладу освіти і строковим трудовим договором. 

5.12. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 

управління закладу. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у 

засіданнях педагогічної ради. 

5.13. Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи; 

- схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її 

виконання; 

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх 

відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а 

також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та 

інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує 

річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають 

ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного 

досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 

діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 

фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 
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громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або 

освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти; 

- розглядає інші питання, віднесені законом до її повноважень. 

5.14. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 

не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю 

голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної 

ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом 

засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради. 

5.15. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, 

вводяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до 

виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти. 

5.16. Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників 

освітнього процесу безпосередньо та/або через органи громадського 

самоврядування брати участь у вирішенні питань організації та забезпечення 

освітнього процесу в закладі освіти, захисту своїх прав та інтересів, організації 

дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в 

управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та установчими 

документами закладу освіти. 

5.17. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи учнівського самоврядування; 

- органи батьківського самоврядування. 

Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу 

можуть утворюватися і діяти відповідно до цього Статуту. 

5.18. Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають 

право брати участь в управлінні закладом освіти у порядку та межах, 

визначених чинним законодавством. 

5.19. У закладі освіти може діяти учнівське самоврядування з метою 

формування та розвитку початкових громадянських, управлінських і 

соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя 

тощо. Учнівське самоврядування здійснюється учнями початкових класів на 

рівні класу. 

5.20. Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою 

учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати 

різноманітні форми і назви. 

5.21. Класний керівник сприяє та створює умови для діяльності 

учнівського самоврядування в класі. 

5.22. Учнівське самоврядування класу має право: 

- брати участь в обговоренні питань організації дозвілля, оздоровлення, 

побуту та харчування; 

- проводити за погодженням з класним керівником організаційні, 

просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх 

проведення перед керівництвом закладу освіти; 
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- брати участь у заходах із забезпечення якості освіти відповідно до 

процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у його класі; 

- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні 

плану роботи класної спільноти. 

5.23. Рішення учнівського самоврядування класу виконується учнями на 

добровільних засадах. 

5.24. Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 

самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо). 

5.25. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім 

тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів 

громадського самоврядування закладу освіти. 

5.26. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 

виключно на добровільних засадах. 

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 

освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані 

виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не 

суперечить законодавству. 

5.27. Органи батьківського самоврядування повинні оформляти свої 

рішення документально. 

5.28. Працівники закладу освіти не мають права втручатися в діяльність 

батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань 

органів батьківського самоврядування. 

5.29. Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу 

освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти. 

5.30. Збори трудового колективу скликаються не менш як один раз на рік. 

5.31. До складу загальних зборів трудового колективу входять всі 

працівники закладу освіти. 

5.32. Загальні збори трудового колективу: 

- розглядають та схвалюють проект колективного договору; 

- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 

комісії з трудових спорів; 

- обирають комісію з трудових спорів. 

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань 

охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством. 

5.33. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються 

головуючим на засіданні та секретарем. 

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх 

повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу 

освіти. 

5.34. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених 

представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – 
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за наявності). 

Інформація про час і місце проведення зборів колективу закладу освіти 

розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення. 

Загальні збори колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт 

керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки 

можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу 

освіти. 

5.35. У період між конференціями діє Рада закладу освіти (далі – Рада), 

діяльність якої регулюється цим Статутом. Членів Ради обирає конференція. 

Склад і структура Ради відповідають принципам представництва делегатів 

загальних зборів: від педагогічних працівників, представників батьківської 

громади в однаковому співвідношенні. Термін їхніх повноважень – 1 рік. 

Кількість засідань Ради на рік визначається їх доцільністю. 

5.36. Метою діяльності Ради є: 

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; 

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього 

процесу; 

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

закладом освіти; 

- розширення колегіальних форм управління закладом освіти; 

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією освітнього процесу. 

5.37. Основними завданнями ради є: 

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

освітнього процесу; 

- формування навичок здорового способу життя; 

- 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 

закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 
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5.38. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких 

причин приймається виключно конференцією. 

5.39. Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи 

директора закладу освіти, засновника, а також членами Ради. 

5.40. 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. 

5.41. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому 

Статуту, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, 

учнів/вихованців, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

5.42. У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням Ради 

створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу 

комісії входять представники органів громадського самоврядування, 

адміністрації. 

5.43. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не 

можуть бути директор та його заступники. 

5.44. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або 

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

визначаються радою. 

5.45. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що 

стосуються діяльності закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього 

процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

5.46. Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або 

уповноваженого органу управління для одного чи кількох закладів загальної 

середньої освіти на визначений засновником строк. 

5.47. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими 

об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

5.48. Піклувальна рада: 

- аналізує та оцінює діяльність закладу освіти і його керівника; 

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 

закладу освіти та аналізує стан їх виконання; 

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

законом; 

- проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду 

керівником закладу освіти; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного 

аудиту закладу освіти; 

- може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення 
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керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності з підстав, визначених законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені установчими документами 

закладу освіти. 

5.49. Склад піклувальної ради формується засновником або 

уповноваженим органом управління з урахуванням пропозицій органів 

управління закладу освіти (закладів освіти), органів громадського 

самоврядування закладу освіти, депутатів Ужгородської міської ради. 

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 

закладу (закладів) освіти, для якого (яких) вона утворюється. 

5.50. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної 

ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 

затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів 

від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 

піклувальної ради є визначальним. 

Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який 

підписують головуючий на засіданні та секретар. 

5.51. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів управління закладом освіти з правом дорадчого голосу. 

5.52. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого 

засновником закладу освіти. 

5.53. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти реалізується 

відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту». 

5.54. 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. 

Загальний обсяг трудового навантаження педагогічного працівника 

встановлюється відповідними нормативно-правовими документами та 

коригується щорічно згідно діючого законодавства. 

5.55. Заступники директора закладу освіти також може бути звільнені з 

посади директором з дотриманням строку і умов договору (контракту) на 

підставах, передбачених у договорі (контракті) або діючим законодавством 

України. 

5.56. Функціональні обов’язки заступників директора, педагогічних 

працівників (педагогів, музкерівника, фізінструктора, вчителів, класоводів, 

вихователів ГПД, керівників гуртків, об’єднань за інтересами визначаються 

посадовими обов’язками, що розробляються Міністерством освіти України у 

відповідності до типових кваліфікаційних характеристик із врахуванням умов 

роботи закладу освіти і затверджуються директором. 

5.57. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 
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VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНО БАЗА 

 

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання та інші цінності. 

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а 

також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання, 

навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, 

художньої та іншої літератури. 

6.3. Майно закладу освіти є власністю територіальної громади міста в особі 

Ужгородської міської ради та закріплюється за ним на праві оперативного 

управління. 

6.4. Заклад освіти користується матеріально-технічною базою відповідно 

до вимог чинного законодавства i несе відповідальність за недотримання вимог 

та норм з її охорони та збереження. 

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його 

майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства. 

 

VII. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до законодавства України та цього Статуту. 

7.2. Заклад освіти провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 

до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-

правових актів. 

Фінансова автономія закладу освіти в частині використання бюджетних 

коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 

кошторисами обсягів, зокрема на: 

- формування структури закладу освіти та його штатного розпису; 

- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, 

інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу освіти; 

- оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників; 

- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод 

(господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти. 

7.3. Фінансування закладу освіти здійснюється з державного та місцевих 

бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Іншими джерелами фінансування закладу освіти можуть бути: 

- доходи від надання платних освітніх та інших послуг; 

- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну 
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діяльність та благодійні організації; 

- гранти; 

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом освіти 

відповідно до затвердженого кошторису. 

Одержання закладом освіти власних надходжень не є підставою для 

зменшення обсягу його бюджетного фінансування. 

7.4. Отримані закладом освіти кошти повинні бути використані відповідно 

до його установчих документів, зокрема для організації та забезпечення його 

діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих 

бюджетів, крім випадків, передбачених законом. 

7.5. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на 

основі кошторису, що затверджується управлінням освіти Ужгородської міської 

ради з урахуванням пропозицій закладу освіти. 

7.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. Керівник закладу визначає перелік 

платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із 

зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх 

вартості та особи, відповідальної за їх надання. 

Учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі загальної середньої освіти 

платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах. 

7.7. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном 

закладу освіти визначаються законами України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими актами 

законодавства. 

7.8. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника закладу. 

7.9. Заклад освіти є неприбутковою організацією та не має на меті 

отримання доходу. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або 

їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

7.10. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей (завдань) і 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

 

VІIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

8.1. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства має право укладати 

договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами 

освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, окремими 

громадянами як на території України, так і за її межами. 

8.2. Заклад освіти за наявності матеріально-технічної бази, позабюджетних 

фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на 

основі угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати в 
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установленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні 

асоційовані заклади освіти і навчальні центри, проводити спільні заходи, а 

також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного 

законодавства, а також брати участь у профільних конференціях, семінарах, 

виставках як міського, обласного, загальнодержавного та міжнародного рівнів. 

8.3. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 

проектів. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти 

здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що визначені законами України «Про освіту» та «Про 

повну загальну середню освіту». 

9.2. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України «Про освіту». 

9.3. Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної 

середньої освіти є: 

- плановий (позаплановий) інституційний аудит; 

- позапланова перевірка. 

9.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та 

його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові 

перевірки відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та згідно з порядками, затвердженими центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

 

10.1. Діяльність закладу освіти припиняється у результаті його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймається 

засновником або судом. 

10.2. Припинення діяльності закладу освіти здійснюється комісією з 

припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в 

установленому законодавством порядку. 

10.3. У випадку ліквідації закладу освіти з часу призначення ліквідаційної 

комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти. 

10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє 

його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і подає його засновнику. 

10.5. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти переходять 

до правонаступника, що визначається засновником відповідно до чинного 
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законодавства. 

10.6. У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

10.7. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством 

України, здобувачам освіти забезпечується можливість продовжити навчання 

на відповідному рівні освіти. 

10.8. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому 

законодавством порядку. 

 

ХІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

11.1. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. При виникненні розбіжностей 

цього Статуту з вимогами законодавства України діє останнє. 

 

 

 

Секретар ради         Андрій РИБА 
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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Ужгородська початкова школа «Ялинка» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній 

власності. 

1.2. Повне найменування закладу освіти – Ужгородська початкова школа 

«Ялинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Скорочене найменування закладу освіти – УПШ «Ялинка». 

1.3. Тип закладу освіти – початкова школа, що забезпечує здобуття повної 

загальної середньої освіти на рівні початкової освіти. 

У складі закладу освіти функціонує дошкільний підрозділ. 

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88014, Закарпатська область, місто 

Ужгород, вулиця Адмірала Нахімова, будинок 3. 

1.5. Організаційно-правова форма: комунальний заклад. 

1.6. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі 

Ужгородської міської ради, код ЄДРПОУ 33868924. Заклад освіти 

безпосередньо підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради, 

код ЄДРПОУ 02143264, яке є уповноваженим органом управління. 

1.7. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

1.8. Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, 

виданої в установленому законодавством порядку. 

1.9. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, 

розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного 

сектору, бланк, печатку, штамп. 

1.10. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова – 

українська та угорська (дошкільна група). 

 

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

2.1. Головними завданнями закладу освіти є: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або 

мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а 

також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення 

та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 

нею соціального досвіду; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державного 

стандарту початкової освіти, забезпечення соціальної адаптації та підготовки 

учнів/вихованців до подальшої освіти і трудової діяльності; 



 

 

3 

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї; 

- виховання громадянина України; 

- формування особистості учня/вихованця, розвиток його здібностей і 

обдарувань, наукового світогляду; 

- виховання в учнів/вихованців поваги до Конституції України, державних 

символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної 

гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до 

обов’язків людини i громадянина; 

- реалізація права учнів/вихованців на вільне формування світоглядних 

переконань; 

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

громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і 

засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я учнів/вихованців. 

2.2. Заклад освіти виконує такі функції: 

- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання 

дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання; 

- сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і 

фізичному розвитку дітей; 

- здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю; 

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та 

фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; 

- реалізує положення Конституції України, законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших 

нормативно-правових актів у галузі освіти; 

- задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті початкової 

освіти; 

- забезпечує функціонування дошкільного підрозділу; 

- забезпечує єдність навчання і виховання; 

- формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти; 

- створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації 

та здійснення освітнього процесу; 

- охороняє життя і здоров’я учнів/вихованців, педагогічних та інших 

працівників закладу освіти; 

- формує в учнів/вихованців засади здорового способу життя, гігієнічні 

навички; 

- забезпечує добір і розстановку кадрів; 

- планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти; 

- встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з 

навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо; 

- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу; 

- видає документи про освіту встановленого зразка; 
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- здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції. 

2.3. Головною метою діяльності закладу освіти є: 

- забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і 

творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування 

необхідних життєвих навичок; 

- всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської 

активності. 

2.4. Заклад освіти у своїй діяльності керується такими принципами 

(включаючи, але не обмежуючись): дитиноцентризм, педагогіка партнерства, 

верховенство права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

недискримінація, гуманізм, академічна доброчесність. 

 

IІI. ОРГАНІ3АЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну 

освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти 

або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти. 

3.2. Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної 

типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами 

освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними 

особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення 

якості освіти відповідно до вимог цього Закону. 

3.3. Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, 

розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, 

приймається педагогічною радою закладу освіти. 

3.4. Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою 

закладу освіти та затверджується його керівником. 

3.5. Освітні програми, розроблені на основі типових освітніх програм, 

мають: 

- відповідати структурі типової освітньої програми та визначеним нею 

вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою 

закладу освіти; 

- визначати (в обсязі не меншому ніж встановлено відповідною типовою 

освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на 

відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його 

розподіл між освітніми галузями за роками навчання; 

- містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових 

навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати 

перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між 

обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) 

певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з 

іншими навчальними предметами; 
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- містити перелік модельних навчальних програм, що використовуються 

закладом освіти в освітньому процесі, та/або навчальних програм, 

затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів 

навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не 

меншому ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами; 

- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання. 

Освітня програма закладу освіти може містити інші складники, що 

враховують специфіку та особливості освітньої діяльності закладу освіти. 

3.6. Виховання учнів/вихованців у закладі освіти здійснюється в 

освітньому процесі. 

Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у 

Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України. 

3.7. У закладі освіти забороняється утворення і діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

Примусове залучення учнів/вихованців закладу освіти до вступу в будь-які 

об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування 

забороняється. 

3.8. Заклад освіти може здійснювати освітній процес за очною, 

індивідуальною, сімейною (домашньою) формами здобуття освіти, за потреби 

організовувати інклюзивне навчання або педагогічний патронаж. На підставі 

звернення батьків дитини або осіб, які їх заміняють, заклад освіти для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами утворює інклюзивні та/або спеціальні 

групи (класи). 

3.9. Зарахування учнів до закладу освіти для здобуття початкової освіти 

проводиться наказом керівника (директора) за умови наявності можливості 

зарахування відповідно до порядку, встановленого підзаконними нормативно-

правовими актами, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх 

замінюють, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної 

довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів 

першого класу). 

Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з 

інклюзивним навчанням (інклюзивних класів) здійснюється в установленому 

порядку відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру. 

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 

затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

3.10. Прийом дітей до закладу освіти для здобуття дошкільної освіти 

здійснюється наказом керівника (директора) на підставі заяви батьків або осіб, 

які їх замінюють, медичної довідки встановленого зразка, свідоцтва про 

народження. 

Групи загального розвитку у закладі освіти для здобуття дошкільної освіти 

комплектуються за віковими ознаками. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 
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новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного 

лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а 

також у літній оздоровчий період (75 днів). 

3.11. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань – 1 

вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня 

наступного року. 

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального 

дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу 

визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого 

освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, 

встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових 

особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, 

особливостей регіону тощо. 

3.12. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання 

та п’ятиденним робочим тижнем. 

3.13. Режим роботи закладу освіти: 

- початкова школа – з 08:00 до 19:00 год.; 

- дошкільний підрозділ – з 07:00 до 19:00 год. 

3.14. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів/вихованців, які 

закінчили початкову школу, вимогам Державного стандарту початкової освіти 

здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і 

порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і 

затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

3.15. Заклад освіти здійснює поточне, підсумкове (тематичне, семестрове 

та річне) оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу. 

3.16. Переведення учнів/вихованців до наступного класу закладу освіти 

здійснюється відповідно до порядку, затвердженого центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 

затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

3.17. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня 

встановлюється рішенням міської ради на підставі нормативів їх 

наповнюваності, затверджених МОН України, та санітарно-гігієнічних норм 

відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють. 

Заклад освіти має одновікові, різновікові та інклюзивні дошкільні групи. 

3.18. У закладі освіти функціонують групи подовженого дня, які 

створюються та фінансуються у порядку, визначеному чинним законодавством. 

3.19. Випускникам початкової школи видається відповідний документ про 

освіту встановленого зразка. 

3.20. Тривалість уроків у закладі освіти становить: 

- у перших класах – 35 хвилин; 

- у других-четвертих класах – 40 хвилин. 

Зміна тривалості уроків допускається в порядку, визначеному чинним 
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законодавством. 

Тривалість занять з дітьми дошкільного віку становить: 

- молодша група – 15 – 25 хвилин; 

- середня група – 20 – 25 хвилин; 

- старша група – 25 – 30 хвилин; 

- різновікова група – 15 – 30 хвилин. 

3.21. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків і занять, що складається кожен семестр, погоджується радою 

закладу і затверджується керівником (директором). 

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

визначається педагогічним працівником відповідно до педагогічних і санітарно-

гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

3.23. Учні, вихованці закладу освіти забезпечуються медичним 

обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, що входять до 

штату закладу у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.24. Організація харчування учнів/вихованців, в тому числі забезпечення 

безкоштовним харчування дітей пільгових категорій здійснюється у 

встановленому законодавством порядку. 

3.25. Відповідальність за організацію харчування учнів у закладі освіти, 

додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та 

якість харчових продуктів покладається на керівника закладу освіти. 

3.26. Заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені 

Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та 

закладом освіти. 

 

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: 

- вихованці дошкільного підрозділу; 

- учні; 

- керівник (директор); 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники закладу освіти; 

- асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини 7 статті 26 

Закону України «Про повну загальну середню освіту); 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

4.2. Статус дітей дошкільного віку, вихованців, учнів як учасників 

освітнього процесу у закладі освіти, їх права та обов'язки визначаються 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами. 

4.3. Учні/вихованці закладу освіти мають право на: 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 
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наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

- безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання, утримання і 

праці; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди 

її здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- здоровий спосіб життя; 

- повагу людської гідності; 

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня/вихованця закладу 

освіти; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі. 

4.4. Учні/вихованці закладу освіти зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

4.5. Залучення учнів/вихованців закладу освіти під час освітнього процесу 

до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої 

програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету 

Міністрів України. 

4.6. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають 

педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно 

володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною 

мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без 

громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких 

дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

4.7. Трудові відносини в системі освіти регулюються законодавством 

України про працю, Законом України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими 

актами. 

4.8. Педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

- педагогічну ініціативу; 

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 
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- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

- захист професійної честі та гідності; 

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти. 

Педагогічні працівники мають інші права, визначені законами України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

4.9. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення учнями/вихованцями 

закладу освіти передбачених нею результатів навчання; 

- сприяти розвитку здібностей учнів/вихованців закладу освіти, 

формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і 

психічне здоров’я; 

- дотримуватися педагогічної етики; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

- виховувати в учнів закладу освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей 

України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

- формувати в учнів/вихованців закладу освіти прагнення до 

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

- захищати учнів/вихованців закладу освіти під час освітнього процесу від 

будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та 

гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що 

завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та 

іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних 

засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у 

відносинах з учнями та їхніми батьками; 

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 
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- виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими 

документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими 

обов’язками. 

4.10. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до 

Закону України «Про освіту» з урахуванням законів України «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», та в порядку, 

затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

4.11. Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується 

його керівником відповідно до вимог законодавства. 

4.12. Батьки або особи, які їх замінюють мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси 

учнів/вихованців; 

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу 

освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати 

навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і 

результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності. 

4.13. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 

мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 
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патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції 

та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти. 

4.14. Батьки або особи, які їх замінюють мають інші права та обов’язки, 

визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами. 

 

V. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

5.1. Управління закладом освіти здійснюють: 

- засновник; 

- уповноважений орган управління; 

- керівник (директор); 

- педагогічна рада; 

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти. 

5.2. Засновник закладу освіти: 

- затверджує статут закладу освіти (його нову редакцію) та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) закладу освіти; 

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти; 

- фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, 

у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

- утворює та ліквідує структурні підрозділи у закладі освіти; 

- здійснює контроль за діяльністю закладу освіти, за дотриманням ним 

вимог законодавства, у тому числі цього Статуту; 

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

5.3. Засновник закладу освіти забезпечує: 

- утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-

технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних 

стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці 

педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки тощо; 

- дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного 

пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, 

споруд, приміщень закладу освіти; 

- можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у 

разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти. 

5.4. Уповноважений орган управління: 

- організовує та проводиться конкурс на зайняття посади керівника 
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(директора) закладу освіти, призначає за результатами конкурсу керівника 

(директора) закладу освіти, укладає та розриває з ним строковий трудовий 

договір (контракт), затверджує його посадову інструкцію, заохочує, накладає 

дисциплінарні стягнення та звільняє з посади відповідно до трудового 

законодавства; 

- затверджує за поданням закладу освіти стратегію розвитку закладу; 

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, 

інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, 

політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови 

спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних 

життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками; 

- затверджує кошторис закладу освіти, у тому числі обсяг коштів, що 

передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та 

контролює його виконання; 

- здійснює контроль за використанням закладом освіти публічних коштів; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог 

законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

відкритість використання публічних коштів»; 

- реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом. 

5.5. Керівник (директор) закладу освіти призначається на посаду за 

результатами конкурсу управлінням освіти Ужгородської міської ради 

відповідно до порядку, встановленого статтею 39 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту». 

5.6. Керівник (директор) закладу освіти несе відповідальність за освітню, 

фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. 

5.7. Керівник (директор) є представником закладу освіти у відносинах з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 

законом та установчими документами закладу освіти. 

5.8. Керівник (директор) закладу освіти зобов’язаний виконувати Закони 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту» та інші акти законодавства. 

5.9. Керівник (директор) закладу освіти зобов’язаний: 

- забезпечувати та контролювати виконання працівниками закладу освіти 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту» та інших актів законодавства, зокрема в частині організації 

освітнього процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність закладу освіти; 

- розробляти проєкт кошторису та подавати його уповноваженому органу 

управління на затвердження; 

- щороку надавати засновнику або уповноваженому органу управління 

пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність закладу освіти в межах 
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затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу 

освіти; 

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти; 

- затверджувати посадові інструкції працівників закладу освіти; 

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти 

відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних 

працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми 

розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування; 

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 

виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) 

освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального 

навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів 

навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої 

освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним 

планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 

освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 

працівниками; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 

самоврядування в закладі освіти; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури 

здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої 

освіти; 

- створювати в закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати 

дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки 

безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню 

учнів/вихованців відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної 

середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації 

відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших 

законодавчих актів; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх 
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заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до 

вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 

відповідно до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою 

роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 

засновником, уповноваженим органом управління, установчими документами 

закладу освіти, колективним договором, строковим трудовим договором. 

5.10. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 

управління закладу. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у 

засіданнях педагогічної ради. 

5.11. Педагогічна рада закладу освіти: 

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи; 

- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та 

оцінює результати її (їх) виконання; 

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх 

відрахування, а також щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує 

річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають 

ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного 

досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 

діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 

фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 

громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або 

освітньої діяльності закладу освіти; 

- розглядає інші питання, віднесені законами та/або статутом закладу 

освіти до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в 

дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма 

учасниками освітнього процесу у закладі освіти. 

5.12. У закладі освіти можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 
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- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

5.13. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які 

скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених 

представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – 

за наявності). 

5.14. У закладі освіти функціонують методичні об’єднання, що охоплюють 

учасників освітнього процесу. 

Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти щороку 

заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за 

результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту закладу освіти. 

5.15 Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або 

уповноваженого органу управління для одного чи кількох закладів загальної 

середньої освіти на визначений засновником строк. 

5.16. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими 

об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

5.17. Піклувальна рада: 

- аналізує та оцінює діяльність закладу освіти і його керівника; 

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 

закладу освіти та аналізує стан їх виконання; 

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

законом; 

- проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду 

керівником закладу освіти; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного 

аудиту закладу освіти; 

- може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення 

керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності з підстав, визначених законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені установчими документами 

закладу освіти. 

5.18. Склад піклувальної ради формується засновником або 

уповноваженим органом управління з урахуванням пропозицій органів 

управління закладу освіти (закладів освіти), органів громадського 

самоврядування закладу освіти, депутатів Ужгородської міської ради. 

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 

закладу (закладів) освіти, для якого (яких) вона утворюється. 
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5.19. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної 

ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 

затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів 

від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 

піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються 

протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар. 

5.20. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів управління закладом освіти з правом дорадчого голосу. 

5.21. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого 

засновником закладу освіти. 

5.22. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти реалізується 

відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту». 

 

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання та інші цінності. 

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються 

відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а 

також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання, 

навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, 

художньої та іншої літератури. 

6.3. Майно закладу освіти є власністю територіальної громади міста в особі 

Ужгородської міської ради та закріплюється за ним на праві оперативного 

управління. 

6.4. Заклад освіти користується матеріально-технічною базою відповідно 

до вимог чинного законодавства i несе відповідальність за недотримання вимог 

та норм з її охорони та збереження. 

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його 

майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства. 

 

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до законодавства України та цього Статуту. 

7.2. Заклад освіти провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 

до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-

правових актів. 

Фінансова автономія закладу освіти в частині використання бюджетних 

коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених 

кошторисами обсягів, зокрема на: 
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- формування структури закладу освіти та його штатного розпису; 

- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 

виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, 

інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу освіти; 

- оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників; 

- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод 

(господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти. 

7.3. Фінансування закладу освіти здійснюється з державного та місцевих 

бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Іншими джерелами фінансування закладу освіти можуть бути: 

- доходи від надання платних освітніх та інших послуг; 

- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну 

діяльність та благодійні організації; 

- гранти; 

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом освіти 

відповідно до затвердженого кошторису. 

Одержання закладом освіти власних надходжень не є підставою для 

зменшення обсягу його бюджетного фінансування. 

7.4. Отримані закладом освіти кошти повинні бути використані відповідно 

до його установчих документів, зокрема для організації та забезпечення його 

діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих 

бюджетів, крім випадків, передбачених законом. 

7.5. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на 

основі кошторису, що затверджується управлінням освіти Ужгородської міської 

ради з урахуванням пропозицій закладу освіти. 

7.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік 

яких затверджує Кабінет Міністрів України. Керівник закладу визначає перелік 

платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із 

зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх 

вартості та особи, відповідальної за їх надання. 

Учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі загальної середньої освіти 

платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах. 

7.7. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном 

закладу освіти визначаються законами України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими актами 

законодавства. 

7.8. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти 

фінансуються за рахунок коштів засновника закладу. 

7.9. Заклад освіти є неприбутковою організацією та не має на меті 

отримання доходу. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або 

їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 
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7.10. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей (завдань) і 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

 

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

8.1. Заклад освіти має право здійснювати міжнародне співробітництво у 

сфері загальної середньої освіти відповідно до законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», укладати угоди про співробітництво, 

встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами 

освіти інших держав, міжнародними організаціями, фондами у встановленому 

законодавством порядку. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти 

здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що визначені законами України «Про освіту» та «Про 

повну загальну середню освіту». 

9.2. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України «Про освіту». 

9.3. Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної 

середньої освіти є: 

- плановий (позаплановий) інституційний аудит; 

- позапланова перевірка. 

9.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та 

його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові 

перевірки відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та згідно з порядками, затвердженими центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

X. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ 

ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

10.1. Діяльність закладу освіти припиняється у результаті його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймається 

засновником або судом. 

10.2. Припинення діяльності закладу освіти здійснюється комісією з 

припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в 

установленому законодавством порядку. 

10.3. У випадку ліквідації закладу освіти з часу призначення ліквідаційної 

комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти. 

10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє 
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його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і подає його засновнику. 

10.5. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти переходять 

до правонаступника, що визначається засновником відповідно до чинного 

законодавства. 

10.6. У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 

10.7. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством 

України, здобувачам освіти забезпечується можливість продовжити навчання 

на відповідному рівні освіти. 

10.8. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з 

моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому 

законодавством порядку. 

 

 

 

Секретар ради         Андрій РИБА 


