
         

 
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

         

 

від 23.12.2021 № 8/22-8 
м. Покровськ 

 

Про визначення опорного закладу 

загальної середньої освіти  

Покровської міської ради  Донецької області 

 

 

На  виконання   рішення  Покровської  міської  ради  Донецької області від  20.10.2021 

№ 8/18-7 «Про   проведення   конкурсу  на  визначення  опорного  закладу  загальної   середньої   

освіти Покровської міської  ради  Донецької області», враховуючи рішення конкурсної комісії 

з визначення опорного закладу загальної середньої освіти відділу освіти Покровської міської 

ради  міської ради (протокол № 1 від 30.11.2021),   відповідно  до  вимог Законів  України  від  

5 вересня 2017 року №2145-VIII «Про освіту» (зі змінами), від 16 січня 2020 року № 463-IX 

«Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

(із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня  2019 року  № 532 «Про 

затвердження Положення про опорний заклад освіти» (зі змінами),  керуючись статтями  26, 

59, 60, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування 

в  Україні» (зі змінами), міська рада, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити Загальноосвітню  школу  І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради 

Донецької області опорним закладом загальної середньої освіти Покровської міської ради 

Донецької області. 

 2. Затвердити Статут Загальноосвітньої   школи  І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської 

ради Донецької області в новій редакції (додається). 

3. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Воротинцева) в 

установленому законодавством порядку  здійснити  державну реєстрацію Статуту 

Загальноосвітньої   школи  І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області з 

правом передоручення внесення відповідних змін третім особам. 

4. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області  (Добровольський) здійснювати фінансування в межах 

кошторисних призначень. 

            5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М.О., контроль за 

виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань  охорони здоров’я, 

освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок). 

 

 

Міський  голова        Р. Требушкін 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

                                                               до проекту рішення  

 

 

Про визначення опорного закладу 

загальної середньої освіти  

Покровської міської ради  Донецької області 

 

 

   

              За рішення конкурсної комісії з визначення опорного закладу загальної середньої 

освіти відділу освіти Покровської міської ради  міської ради (протокол № 1  від 30.11.2021) ,  

відповідно до вимог Законів України  від 5 вересня 2017 року №2145-VIII «Про освіту» (зі 

змінами), від 16 січня 2020 року № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами),  

постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня  2019 року  № 532 «Про затвердження 

Положення про освітній заклад освіти» (зі змінами) загальноосвітню  школу  І-ІІІ ступенів №9 

Покровської міської ради Донецької області визначено опорним закладом загальної середньої 

освіти Покровської міської ради Донецької області, у зв’язку з вищезазначеним виникла 

необхідність у затвердженні Статуту загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів №9 Покровської 

міської ради Донецької області 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти       Л. Воротинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 
погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради 

 

 

Про визначення опорного закладу 

загальної середньої освіти  

Покровської міської ради  Донецької області 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ             відділом освіти Покровської міської ради Донецької  області  

 

 

Начальник відділу  освіти        Л.Воротинцева 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови  з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                                         М.Ідрісова  

 

 

Директор Департаменту  

фінансово-економічної політики  

та управління активами 

Покровської міської ради          

Донецької області        О.Добровольський 

 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів       В.Пишна 

 

 

Начальник відділу  забезпечення  

діяльності міської ради       Ж.Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії  

з охорони здоров’я, освіти,  

молодіжної політики та спорту      І.Циганок 

 

 

Голова постійної комісії  

з  питань місцевого самоврядування,  

гласності та депутатської діяльності,  

забезпечення громадського порядку,  

дотримання законності, захисту прав,  

свобод і законних інтересів                                                                       Д.Тришкін 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Н.Іваньо 
 



        Додаток 

        до рішення міської ради 

        від 23.12.2021 № 8/22-8 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

СТАТУТ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 9  

І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

(ЄДРПОУ 25702795) 

 

(нова редакція) 
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ПОГОДЖУЮ 

Начальник відділу освіти 

 

 

________________Л.Воротинцева 

«______»__________2021 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Покровської міської ради 

від « _____» ___________2021 № ______ 

 

Міський  голова_____________Р.Требушкін 

 

 

 

 

 
  

СТАТУТ  
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І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

(ЄДРПОУ 25702795) 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Покровської міської ради Донецької 

області визнана опорним закладом освіти  (далі - ОЗО) рішенням сесії Покровської міської 

ради Донецької області від ______2021 року № ___________ «Про визначення опорного 

закладу загальної середньої освіти Покровської міської ради  Донецької області ». 

Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності опорного 

закладу освіти загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Покровської міської ради Донецької 

області. 

Повна назва опорного закладу освіти: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 

Покровської міської ради Донецької області. 

Скорочена назва опорного закладу освіти: ЗОШ № 9  Покровської міської ради. 

1.2. Юридична адреса опорного закладу освіти: 85307, мікрорайон Шахтарський, 33-Б 

місто Покровськ, Донецька область.  

1.3. Засновником опорного закладу освіти є Покровська міська рада Донецької області, 

далі – Засновник (код ЄДРПОУ – 04052933, адреса: 85300, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11).  

1.4. Опорний заклад освіти має статус комунального закладу, утримується за рахунок 

коштів міського та державного  бюджетів  і є неприбутковим. 

1.5. Опорний заклад освіти має печатку зі своїм повним найменуванням, кутовий 

штамп, ідентифікаційний код, фірмовий бланк зі своїм найменуванням. 

       Опорний заклад освіти може мати самостійний баланс, розрахункові та інші 

рахунки в державній казначейській службі України та в установах банків. 

1.6. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області (далі – Відділ освіти) є 

головним розпорядником коштів та має право на оперативне управляння закладом, а саме: 

здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні 

будівлі з обладнанням і матеріалами, організує будівництво та ремонт приміщень, їх 

господарське обслуговування, харчування та до медичне обслуговування дітей. 

1.7. Опорний заклад освіти має у своєму складі: 

І ступінь – початкова школа (1 – 4 класи – термін навчання 4 роки); 

ІІ ступінь – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5 років); 

ІІІ ступінь – старша школа ( 10 – 11 класи – термін навчання 2 роки). 

1.8. Опорний заклад освіти самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно 

до чинного законодавства.  

1.9. У межах Статутної діяльності опорний заклад освіти має  право укладати від свого 

імені угоди, виступати позивачем і відповідачем у судах усіх інстанцій. 

1.10. Взаємовідносини опорного закладу освіти з юридичними та фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними, та обов’язково погоджені з відділом освіти. 

1.11. Головною метою опорного закладу освіти є всебічний розвиток, навчання, 

виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві 

та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти 

упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, 

трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї 

країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 

формування в учнів компетентностей, визначених Законом України "Про освіту" та 

державними стандартами. 

1.12. Головними завданнями опорного закладу освіти є: 

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 

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

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої 

до професійного самовизначення;  



- виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 

націй; 

- виховання  в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав 

і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за 

свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

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

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; 

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. 

1.13. У своїй діяльності опорний заклад освіти керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», актами Президента України, 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 532 «Про затвердження Положення 

Про опорний заклад освіти (зі змінами)» іншими законодавчими актами в галузі освіти, актами 

Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наказами відділу 

освіти Покровської міської ради Донецької області та власним Статутом. 

1.14. Опорний заклад освіти має право: 

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із органами 

управління освітою;  

- визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні 

робочі навчальні плани;  

- спільно з установами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити 

науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству 

України; 

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

освітнього процесу; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних 

осіб; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку 

визначеному законодавством України; 

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів; 

- встановлювати власну символіку та атрибутику; 

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України. 

1.15. Мовою освітнього процесу в закладі освіти є українська мова. Опорний заклад 

освіти гарантує право отримання освіти українською мовою, відповідно до потреб громадян 

згідно із Законодавством України «Про освіту». 

 1.16. У закладі освіти створюються та функціонують методичні осередки, що 

забезпечують професійний ріст педагогічних працівників відповідно до вимог часу та 

законодавства. 

1.17.Учні опорного закладу освіти забезпечуються безкоштовним домедичним 

обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, що входять до штату закладу 

освіти. 

1.18. Трудовий розпорядок у закладі освіти визначається «Правилами внутрішнього 

розпорядку для працівників закладу освіти», затвердженими зборами трудового колективу за 

поданням директора школи та погодженим профспілковим комітетом. 

1.19. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладеними  між ними. 

1.20. Територією обслуговування опорним закладом визначено: м-н «Шахтарський» 

б.11-33,  м-н «Сонячний»,  вул.Захисників України  б.,  с. Лисівка, с. Піщане, с. Шевченко.  



1.21. Засновник забезпечує підвезення учнів та педагогічних працівників, що 

проживають у с. Лисівка, с. Піщане, с. Шевченко   до місця роботи  та у зворотному напрямку. 

 

IІ.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Опорний заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до стратегічного 

плану розвитку. 

У стратегічному плані розвитку відображаються найголовніші питання роботи закладу, 

визначаються перспективи його розвитку. 

 Стратегічний план розвитку затверджується радою закладу освіти. 

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, 

що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених 

Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням 

профілю навчання. 

Робочий навчальний план закладу погоджується радою опорного закладу освіти і 

затверджується відповідним органом управління освітою. 

У вигляді додатків  до робочого навчального плану кожного семестру  додаються 

розклад уроків   та режим роботи (щоденний, щотижневий, щомісячний, щорічний). 

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно 

добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

засоби освітньої діяльності, що мають забезпечувати виконання  Статутних завдань та 

здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

2.4. Опорний заклад освіти здійснює освітній процес за всіма формами навчання, згідно 

чинного законодавства, встановленого та погодженого з засновником та відділом освіти.. 

2.5. У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного 

патронажу індивідуальний навчальний план ведуться відповідно до чинного законодавства 

про освіту, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою - за бажанням здобувача 

освіти та/або його батьків. 

2.6. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється за наказом директора на підставі 

заяви батьків або осіб, які їх замінюють або в іншому порядку, встановленому чинним 

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

встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти та  документів, які підтверджують 

пільги дитини. 

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

закладу освіти. Переведення учнів до іншого закладу освіти здійснюється за наявності 

особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.  

2.7. У закладі освіти для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх 

замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, 

обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня. 

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється 

наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють (за наявності 

відповідних документів). 

2.8. Структура Навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються  закладом освіти в межах  часу, що передбачений робочим навчальним 

планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 

1 липня наступного року. .  

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється 

(крім випадків, передбачених  законодавством України). 

2.10. За погодженням з відділом освіти, з урахуванням місцевих умов, специфіки та 

профілю закладу затверджується графік канікул. Загальна тривалість канікул протягом 

навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.  

2.11. Тривалість уроків у закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-

четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дев’ятих (одинадцятих) - 45 хвилин. Зміна тривалості 



уроків допускається за погодженням з відділом освіти  та територіальними установами 

державної санітарно - епідеміологічної служби. 

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом 

уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних 

вимог, погоджується  радою   закладу освіти  і  затверджується  директором. 

2.13. Крім  різних форм обов’язкових  навчальних  занять, у закладі освіти проводяться  

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

окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх 

творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються 

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів.  

2.15. У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні  здійснюється відповідно 

до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. 

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класі виражаються 

вербальною оцінкою, а об’єктивних – результат навчання учнів у 1-2 кл – вербальною 

оцінкою; у 3-4 класі – або вербальною, або рівневою за рішенням педагогічної ради закладу. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів 

у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. 

2.16. Опорний заклад освіти приймає рішення про створення профільних класів чи 

профільних груп у класах, класів із поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивних 

класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із органом 

управління. 

2.17. Індивідуальне навчання у закладі освіти організовується відповідно до Положень 

про індивідуальну та інституційну форми здобуття загальної середньої світи, затверджених 

МОН. 

2.18. Результати навчання здобувачів освіти на рівнях базової та повної загальної 

середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може 

здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання.   

2.19. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться 

державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і 

науки. 

2.20. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі освіти 

здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН. 

2.21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома 

учнів та батьків або осіб, які їх замінюють класним керівником (головою атестаційної комісії). 

2.22. Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Інструкцією про 

переведення та випуск учнів закладів освіти системи загальної середньої освіти.  

2.23. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь 

навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх 

державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначається відповідно до чинного законодавства. 

 2.24. Учням, які закінчили певний ступінь закладу освіти, видається відповідний 

документ про освіту: 

- по закінченні початкової школи – свідоцтво про здобуття початкової освіти; 

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту; 

- по закінченні закладу освіти – свідоцтво про повну загальну середню освіту. 

2.25. За успіхи у навчанні  для учнів встановлюються такі  форми морального і 

матеріального заохочення: 

- похвальні грамоти; 

- похвальні листи; 

- золота або срібна медаль; 

- матеріальні стимули (в межах коштів, передбачених на ці цілі).   



2.26. Навчальний заклад має право: 

- самостійно обирати форми і методи організації освітнього процесу, керуючись у своїй 

діяльності нормами міжнародного права, Конвенцією про права дитини, законами 

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

принципами демократії та відкритості, на основі положень даного Статуту та іншими 

нормативно-правовими документами; 

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 

суперечить законодавству України; 

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні навчальні плани; 

- користуватися пільгами, що передбачені державою; 

- визначати контингент учнів; 

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та сертифікацію 

педагогічних кадрів; 

- отримувати матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних 

осіб; 

- залишати в своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку 

визначеному законодавством України; 

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

освітнього процесу; 

- проходити в установленому порядку інституційний аудит. 

2.27.  Для реалізації мети своєї діяльності заклад освіти: 

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

загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти; 

- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної 

середньої освіти; 

- формує освітню  програму  закладу освіти; 

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

освітнього процесу; 

- забезпечує відповідність рівнів базової та повної загальної середньої освіти Державним 

стандартам загальної середньої освіти; 

- охороняє життя і здоров'я учнів, педагогічних та інших працівників закладу загальної 

середньої освіти; 

- формує в учнів 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; 

- отримує матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб 

для зміцнення навчально-матеріальної бази; 

- видає документи про освіту встановленого зразка; 

- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства. 

2.28. Класи у закладі освіти формуються за погодженням з відділом освіти 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 навчального закладу. 

2.29. Заклад освіти створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення 

належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них 

гігієнічні навички та засади здорового способу життя. 

       2.30. У навчальному закладі здійснюється одноразове харчування, діти пільгових 

категорій (визначених законодавством або органами місцевого самоврядування) харчуються 

безкоштовно, для  учнів  ГПД – дворазове. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


2.31. Контроль за організацією, безпечністю та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими 

якостями їжі, санітарним станом їдальні, правильністю зберігання, дотримання термінів 

реалізації продуктів покладається на відповідального за організацію харчування та директора 

закладу освіти. 

2.32. Автономія закладу освіти визначається його правом: 

- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти; 

- проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу освіти; 

- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; 

- самостійно формувати освітню програму; 

- на основі освітньої програми розробляти навчальний план, у тому числі в 

установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні навчальні плани; 

- планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти; 

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 

суперечить законодавству України; 

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення 

до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у 

порядку визначеному чинним законодавством; 

- на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном 

згідно із законодавством України та цим Статутом; 

- отримувати матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб; 

- впроваджувати експериментальні програми; 

- самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів; 

- встановлювати власну символіку та атрибути, форму для учнів; 

- користуватись пільгами, передбаченими державою; 

- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-

дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи. 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: 

- учні; 

- педагогічні працівники; 

- інші працівники закладу освіти; 

- батьки учнів (особи, які їх замінюють).; 

- асистенти дітей.  

 3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним 

законодавством та цим Статутом. 

    3.3.  Учні мають право на: 

- вибір факультативів, спецкурсів,  позашкільних та позакласних занять; 

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти; 

- доступ до інформації з усіх галузей знань;          

- участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках,  конкурсах тощо; 

- участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації освітнього 

процесу, дозвілля учнів; 

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, 

групах за інтересами тощо; 

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



порушують права або принижують їх честь, гідність; 

 - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

3.4. Учні зобов'язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його 

наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів 

навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний  рівень; 

- поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу освіти; 

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

- бережно ставитись до комунального, громадського і особистого майна;       

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним 

законодавством; 

- дотримуватися правил особистої гігієни. 

3.5. Педагогічними працівниками закладу освіти  можуть бути особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної 

підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї 

роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я, який дозволяє  виконувати  професійні  

обов’язки. 

3.6.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників 

та інші питання реалізації трудових відносин регулюються законодавством України про 

працю, Законами України  «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими 

актами України. 

3.7. Педагогічні працівники мають право на: 

- захист професійної честі, гідності; 

       - самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для 

здоров’я учнів, які отримали гриф МОН України; 

-  участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу; 

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, 

пошукової роботи; 

- виявлення педагогічної ініціативи; 

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання, 

згідно чинного законодавства; 

- участь у роботі органів громадського самоврядування; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за 

віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох 

років; 

- матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України. 

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог; 

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх 

здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

- сприяти зростанню іміджу закладу освіти; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, 

принципів загальнолюдської моралі; 

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

звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України; 

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами; 



- дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного 

та психологічного 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 установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу 

освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які 

отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу 

(цькування).постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. 

загальну і політичну культуру;  

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу освіти, органів управління 

освітою; 

- брати участь у роботі педагогічної ради; 

- співпрацювати з батьками або особами, які їх замінюють, із питань навчання, 

тренування і виховання учнів. 

3.9. В опорному закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних 

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

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 

 3.10. До працівників, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього 

розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору 

(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються 

заходи стягнення відповідно до трудового законодавства. 

3.11. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:  

-  на вибір здобуття загальної середньої освіти; 

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського 

самоврядування; 

- звертатись до органів  управління  освітою, керівника Навчального закладу і органів  

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

- брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного 

процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Навчального закладу; 

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування   

навчального  закладу  та у відповідних державних, судових органах; 

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти; 

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

- обирати заклад освіти, згідно чинного законодавства,  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, у тому числі щодо надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу 

(цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання 

своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості 

освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності; 

- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 



(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; 

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) 

стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу 

 3.12. Батьки здобувачів та 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, 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, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності); 

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) 

в закладі освіти. 

3.13. Представники громадськості  зобов’язані: 

 - дотримуватися Статуту закладу освіти, виконувати накази та розпорядження 

керівника закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від 

всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, 

шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну,  тощо. 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

4.1. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та 

установчими документами цього закладу, здійснюють: 

- засновник або уповноважений ним орган; 

- керівник закладу освіти; 

- педагогічна рада; 

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіту. 

4.2. Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати 

участь в управлінні закладом загальної середньої освіти у порядку та межах, 

визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та 

установчими документами закладу освіти. 

Права та обов’язки засновника закладу загальної середньої освіти визначаються Законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства. 

4.3. Засновник закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган 

(посадова особа): 

- затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, 

визначених законом; 
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- затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти та склад конкурсної комісії; 

- приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти; 

- затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію розвитку 

навчального закладу; 

- фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, у тому числі 

здійснення інноваційної діяльності закладом освіти; 

- здійснює контроль за використанням закладом загальної середньої освіти публічних 

коштів; 

- 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 загальної середньої освіти, у тому числі обсяг коштів, що 

передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює 

його виконання; 

- реалізує інші права, передбачені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та іншими актами законодавства. 

4.4. Засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити: 

- 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 

проєктування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладу 

загальної середньої освіти; 

- можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі 

реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти; 

- оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про 

освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання 

публічних коштів». 

4.5. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче 

магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем 

конкурсу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». 

4.6. Повноваження керівника закладу загальної середньої освіти визначаються 

законодавством та цим Статутом. 

4.7. Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка: 

- є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 

- має судимість за вчинення злочину; 

- позбавлена права обіймати відповідну посаду; 

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення; 

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з 

корупцією; 

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади». 

4.8. Керівник закладу загальної середньої освіти має право: 

- діяти від імені закладу освіти без довіреності та представляти його у відносинах з 

іншими особами; 
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- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності 

закладу освіти; 

- приймати рішення щодо діяльності навчального закладу 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 освіти; 

- 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 освіти; 

- приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти. 

4.9. Керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний: 

- виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші 

акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання 

працівниками закладу освіти, зокрема в частині організації освітнього процесу 

державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти; 

- розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним 

органу на затвердження; 

- надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність закладу загальної середньої освіти в 

межах затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої 

освіти; 

- затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу; 

- затверджувати посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти; 

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 

- затверджувати освітню програму закладу загальної середньої освіти відповідно до 

Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

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

у 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 

загальної середньої освіти, забезпечувати 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 базової та 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; 
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- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду 

(контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в 

закладі загальної середньої освіти; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового 

способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти; 

- створювати в закладі загальної середньої 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 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, ведення первинних документів бухгалтерського обліку 

та звітність відповідно до чинного законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах (конференціях) колективу, батьківського 

комітету, ради, піклувальної ради та громадськості,  про свою діяльність та виконання 

стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;  

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

установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, 

строковим трудовим договором; 

- протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення 

кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин. 

4.10. Керівник закладу загальної середньої освіти має права та обов’язки педагогічного 

працівника, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими 

документами закладу освіти і строковим трудовим договором. 

4.11. Керівник закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами 

конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником або 

уповноваженим ним органом (посадовою особою).  

4.12. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної 

комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові 

відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк. 

4.13. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої 

освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії 

такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають 

право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки 

без проведення конкурсу. 

4.14. Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти 

більше ніж два строки поспіль (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним 

закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається 

дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, 

призначеного вперше. 

4.15. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із 

закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та 

умов укладеного трудового договору. 

4.16. Припинення трудового договору з керівником закладу загальної середньої освіти 

у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється 

відповідною посадовою особою засновника (головою відповідної ради чи керівником 
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державного органу) або керівником уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з 

питань освіти) з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю. 

4.17. Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої 

освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є: 

- порушення вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» 

щодо мови освітнього процесу; 

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»; 

- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало 

законної сили; 

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених чинним 

законодавством; 

- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час 

інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю). 

4.18. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління 

закладу загальної середньої освіти.  

Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну 

середню освіту» та цим Статутом закладу загальної середньої освіти.  

Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. 

Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою 

педагогічної ради є керівник закладу загальної середньої освіти.  

4.19.Педагогічна рада: 

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи; 

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

- схвалює правила внутрішнього трудового 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 чинним законодавством та/або цим Статутом до її 

повноважень. 

4.20. 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. 

4.21. 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n442
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n468


4.22. Піклувальна рада закладу освіти може бути утворена за рішенням засновника або 

уповноваженого ним органу для закладу освіти на визначений засновником строк. 

4.23. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним 

органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти, органів громадського 

самоврядування закладу освіти, депутатів Покровської міської ради. 

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу освіти, для 

якого вона утворюється. 

4.24. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу 

освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів 

розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу  освіти з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, 

громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

4.25. 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. 

4.26. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів 

управління закладом загальної середньої освіти з правом дорадчого голосу. 

4.27. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником закладу 

загальної середньої освіти, а саме: 

- аналізує та оцінює діяльність закладу загальної середньої освіти і його керівника; 

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу загальної 

середньої 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 

загальної середньої 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. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 
 

5.1.  Матеріально-технічна база опорного закладу освіти включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби (за наявності), інші матеріальні цінності, 

які перебувають у комунальній власності Покровської міської ради Донецької області та 

закріплені за ним на правах оперативного управління. 

5.2. Майно закладу освіти є власністю місцевої громади  і закріплене за закладом на 

правах  оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про 

заснування і Статуту  закладу. 

5.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими 

природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу 

внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Матеріально-технічна база опорного закладу освіти, його філії включає будівлі, 

споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, 

інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі опорного закладу освіти.     



Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними 

об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, 

навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним 

доступом до мережі Інтернет. 

5.6. Відповідно до рішення органу державної виконавчої влади заклад освіти має 

земельну ділянку, де розміщуються  спортивні та ігрові  майданчики, зона відпочинку, 

господарські будівлі тощо. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його 

кошторису. 

6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є:  

- кошти державного і місцевого  бюджету та позабюджетні кошти 

- кошти фізичних, юридичних осіб; 

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші надходження не заборонені 

чинним законодавством. 

6.3.Порядок діловодства в закладі освіти визначається законодавством та нормативно-

правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 

виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти. Бухгалтерський облік здійснюється  

через централізовану бухгалтерію. 

6.4. Звітність про діяльність опорного закладу освіти встановлюється відповідно до 

законодавства. 

6.5. Заклад освіти  може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України. 

6.6. Вартість платних послуг встановлюються згідно з  чинним законодавством і 

розрахунків бухгалтерії відділу  освіти. 

 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

7.1. Опорний 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, встановлювати відповідно до 

законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Опорний заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати 

угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, 

організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. 

 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

8.1. Державний контроль за діяльністю опорного закладу освіти здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю опорного закладу є 

інституційний аудит, що проводиться центральним органом виконавчої влади не рідше одного 

разу на десять років у порядку, встановленому спеціальним законом. 

8.4. З метою визнання якості освітньої діяльності закладу освіти та формування його 

позитивного іміджу і репутації може здійснюватися громадська акредитація закладу на 

добровільних засадах за запитом закладу освіти. 

8.5. Громадська акредитація закладу освіти здійснюється акредитованими в 

установленому порядку фаховими громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими 



юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої 

діяльності. 

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу освіти, його філії 

приймає засновник. Реорганізація опорного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, 

поділу, виділу. 

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у 

випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною 

цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління навчальним закладом. 

9.3. Засновник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення зобов'язані 

протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення письмово повідомити 

про це рішення орган, що здійснює державну реєстрацію. 

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу освіти, виявляє його 

дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє 

його засновнику. 

9.5. У разі припинення опорного закладу освіти як юридичної особи внаслідок 

ліквідації, реорганізації передбачається передача активів одній чи кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду (визначених навчальних закладів-правонаступників 

відповідно до чинного законодавства) або зарахування до доходу бюджету. 

9.6. У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти засновник зобов’язаний 

забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на 

відповідному рівні освіти. 

9.7. Реорганізація і ліквідація закладу освіти у сільській місцевості допускаються лише 

після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника. 

 

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Покровської міської ради. 

10.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

10.3. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному 

чинним законодавством України. 

 

 

 
Підготовлений  

відділом освіти Покровської міської ради 

 

Начальник відділу освіти     Л. Воротинцева 

 

 

 

Секретар міської ради                                  Н. Іваньо 


