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розлл I

зАгАльш полоя{ЕннrI

_.i,Поrтавський навчалъно - виховний комплекс Лозiвськоi районноТ ради
\apKiBcbKoT областi створений за розпорядженням голови ЛозiвськоТ
pat"toHHoi державноi адмiнiстрацiТ Харкiвськоi областi ЛЪ 03 вiд 10 сiчня
]007 рок.y шляхом перейменування загапьноосвiтнъоТ школи I - III ступенiв
с. По"rтавсъке в Полтавський навчапьЕо - виховний комплекс ЛозiвськоТ

раl:tонноi ради i с правонаступником цього навчаJIьного закладу. Навчально
виховний комплекс знаходитъся у спiльнiй власностi територiальних

гро}{ад сiл, селищ Лозiвського району.
.,i.IОрилична адреса навчально - виховного комплексу: XapKiвcbкa область,

-Iозiвський район, село Полтавське, вул. Шкiльна, 4, телефон бЗ-8-64.
, ,-], FIавчально - виховний комплекс е юридичною особою, ма€ печатку, штамп,

i:ентифiкацiйний номер.
,,-l. Засновником навчалъно виховного комплексу е Лозiвська районна

.]ержавна адмiнiстрачiя Харкiвськоi областi. Засновник або уповноважений
ним орган здiйснюе фiнансування закладу освiти, його матерiально
технiчне забезпечення, надае необхiднi будiвлi, iнженернi комунiкацiТ,
обладнання, встановлюс ix статус, органiзовус будiвництво i ремонт
примiщень, ik господарське обслуговування. сприяе органiзацiТ медичного
обслуговування i харчування учнiв.

,,-{. Головною метою навчаJIьно виховного комплексу € забезпечення

реалiзацii права громадян на здобуття дошкiльноТ та повноТ середньоТ освiти,
задоволення потреб громадян суспiльства i держави у здобуттi повноТ
загаJIьноТ середньоi освiти понад освiтнiй MiHiMyM, доглядi, оздоровленнi,
вихованнi пiдростаючого поколiння, забезпечення наступностi та
безперервностi навчально - Rиховного процесу.

'.6,Головними завданнями навчаJIьно - виховного комплексу е:

- створення умов для рiзнобiчного розвитку дитини дошкiльного BiKy
,га 

учня;
- форrування гармонiйноi особистостi, збереження та змiцнення

фiзичного i психiчного здоров'я;
- форrування основних норм загапьнолюдськоТ моралi;
- створення умов для здобуття дiтьми дошкiльного BiKy, учнями -

безперервноТ дошкiльноТ та загальноi середньоТ освiти в. обсязi
нацiональних цiнностей украТнського народу;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги ло народних
традицiЙ i звичаТв, державноi та рiд1-1оТ мови, нацiональних, цiнностей
украТнськог0 народу та iнших народiв i нацiй;

- форrування i розвиток соцiально - зрiлоl, творчоТ

усвiдомленою громадянською позицiею', почуттям
самосвiдомостi. особистостi, пiдготовленоТ до
самовизначення;

особист,остi з
нацiональноТ

професiйного
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BII\oBaHH;I В rrнiB (вихованцiв) поваги до Конститушii Украiни,
.]ер;кавних символiв Украiъи, прав i свобод людини i громадянина,

,rоr1.-rr" власноi гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за своТ дiТ,

свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;

реалiзачiя права учнiв (вихованцiв) на вiльне формування полiтичних
1 свlтоглядних IIереконань;

- виховання свiдомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я iнших
громадян як найвищоi соцiальноi цiнностi, формування засад

здорового способу життя;
- створення умов для оволодiння системою наукових знань про

природу, людину i суспiльство.
_.-.навчально - виховний комплекс в своiй дiяльностi керусться Конституцiсю

\-краТни, Законами УкраiЪи <Про дошкiльну ocBiTy>>, <Про ocBiTy>>, пПро

загалънУ середнЮ ocBiTy>>, Положенням про загаtrьноосвiтнiй навчальний

заклад, затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB Укратни вiд

]7.08.2010 р. J\Ъ 778,, Положенням про навч€tlrьно - виховний комплекс
заг€шъноосвiтнiй заклад>),

((загаJIьноосвiтнiй навча-пьний заклад - дошкiльний навчальний заклад>),

затвердЖениМ постановоЮ КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд |2 березня

]00З року J\Ъ з06, Положенням про дошкiльний навчальний заклад,

затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 12.03.2003 РОКУ
_rfs З05 iншими нормативно - правовими актами, власним статУТоМ.

,8. НавчаЛьно - виховниЙ комплекС складасТься З двоХ структурних пiдроздiлiв

- дошкiЛьного та шкiльного. Щошкiльний пiдроздiл забезпечуе належний
piBeHb дошкiльноi освiти дiтей вiдповiдно до вимог Базового коМПОНеНТа

:ошкiльнот освiти. Шкiльний пiдроздiл забезпечуе вiдповiдний piBeHb

загаJIьноосвiтньоТ пiдготовки учнiв згiдно з вимогами Щержавного стандарту
загаJIьноТ середньоi освiти. BiH складаеться iз школи I ступеня: 1-4 класи,

II ступеня 5-9 класи, III ступеня: 10-11 класи.
.9, Навчально - виховний комплекс самостiйно приймас рiшення i ЗДiЙСНЮе

:iяльнiсть в межах своеi компетенцii, передбаченоi законодавством УкраТни

та власним статутом.
_.l0. Навчалъно - виховний комплекс несе вiдповiдальнiстъ перед суспiльством
_ :ержавою за:
- безпечнi умови освiтньоi дiяльностi;
- :отримання !ержавних стандартiв освiти;
- ]отримання договiрних зобов'язань з iншими суб'ектами освiтНЬОi,

зltробничоТ, науковоТ дiялъностi, у тому числi зобов'язанъ за мiжнаРодниМи
,.aо-]ами;

- _]отримання фiнансовоi дисциплiни.
_ .1 1. У навчапьно - виховному комплексi визначена украiЪська мова НаВЧаННЯ.

.12. НавчагIьно - виховний комплекс мае право:
- проходити в установленому порядку державну атестацiю;
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- зIIзначатII фор\п,. методи i засоби органiзашiТ навча-rIьно ВИхОВНОГО

-] _ *з,-\, за пого.]я\енням iз вiддiлом освiти Лозiвсъкоi районноТ державноi'
.-'t".-_.-ТРаШiТ:

- ];{значати варiативну частину робочого навчаJIьного планy;
- ; \cTaHoBJeHoMy порядку розробляти i впроваджувати експериментаЛЬНi

*. 
._ -;:Bi:r a*rbHi робочi навчальнi плани;
- спi_-tъно з вищими навчаJIьними закладами, науково дослiДниМИ

-. _ ]1'., Ta\II,I та центрами проводити науково - дослiдну, експерименТаЛЬнУ,
- . ;._..t-]B\ роботу. що не суперечить законодавству Украiни;

- зIiкористовувати рiзнi форми морапъного i матерiального заохочеНня ДО

_ -,:.;,KiB навчально - виховного процесу'
_ ,ir Tl{ вJ-Iасником i розпорядником рухомого i нерухомого майна згiДнО З

.,;з"_ _-:с,_]звством УкраТни та власним статутом'
- оrрll\fyвати кошти i матерiальнi цiнностi вiд органiв виконавчоТ влади,

". :,. -.lчнrIх i фiзичних осiб;
- jf,_tltшаl,и у своему розпорядженнi i використовувати власнi надходження

_ _ _,:яfк\. визначеному законодавством УкраТни;
- розвивати власну соцiальну базу; мережу спортивно оздоровчих,

- "-.э:lьно - профiлактичних i культурних пiдроздiлiв.
_- }- навчаJIьно виховному комплексi створюються та функцiонуЮть

, : _,_,-,1чнi об'еднання вихователiв, вчителiв.

: ,.aa:lIi\IiT особами визначаються угодами. що укладенi мiж ними.

роздIл п

ОРГАНIЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОШСУ

Навчально виховний комплекс планус свою роботу самостiйно
вi:повiдно до перспективного, рiчного,, мiсячного плану, а також плану
на сздоровчий перiод у дошкiльному пiдроздiлi. В планi роботи
вi:ображаються найголовнiшi питання дiяльностi комплексу,
вIlзначаютъся перспективи його розвитку. Рiчний план роботи
затверджу€ться педагогiчною радою закладу.
Навча-цьно виховний процес у дошкiльномч пiдроздiлi комплексу
з:itiснюсться за програмою розвитку, виховання, навчання дiтей
:ошкiльного BiKy, затвердженим lV[iHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та
спорту УкраТни, iз конкретизацiсю варiативноТ частини i визначенням
профiлю навчання. Робочий навчальний план комплексу погоджуеться

раfою навчально виховного комплексу i затверджуеться вiддiлом
освiти ЛозiвськоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ. У виглядi додаткiв
:о робочого навчаltьного плану додаються розклад ypoKiB (шоденний,
тIiжневий) та режим роботи (rцоденний. рiчний).
Вi:rrовiдно до робочого навчального плану педагогiчнi працiвники
ко\{плексу самостiйно добираютъ програми, пiдручники, навчальнi



5
rt-,,-_iбHrtKlI. шо маютъ гриф NliHicTepcTBa освiти i науки,
lro-To_1i та спорт,ч УкраiЪи, а також науково - методичну лiтературу,
:ir:актi,гчнi rtатерiали, форми, методи, засоби навчаJIьноТ роботи, що
}{аrоть забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освlти на

зiвнr -]еря(авних стандартiв.
Навча_-tьно - вlгховний комплекс здiйснюе навчzllrьно - виховний процес
за гр\повою формою навчання.

: J.l. Pe,t.l,irt роботи навчzlJIьно виховного комплексу (його пiдроздiлiв)
встановJюстъся засновником вiдповiдно до законодавства про ocBiTy.

:.j"]. Кi.тъкiсть дошкiльних груп, класiв, груп продовженого дня у навчаJIъно -
вIгiовному комплексi встановлюетъся вiддiлом освiти Лозiвсъкоi
_]ержавноi адмiнiстрацii на пiдставi нормативiв Тх HaпoBHIoBaHocTi,
затверджених MiHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та спорту УкраТни
за погодженнrIм з Мiнфiном вiдповiдно до поданихзаяв батькiв або осiб,
якi Тх замiняють, та caHiTapHo - гiгiенiчних норм.
Прийом дiтей дошкiлъного BiKy до навч€tпьно - виховного комплексу
з:iйснюетъся протягом календарного року за наказом директора на
пi:ставi заяви батькiв або осiб, якi ix замiнюють, медичноi довiдки про
стан здоров'я ди,гини) довiдки дiльничного лiкаря про епiдемiологiчне
оточення, свiдоцтва про народження.

l. ПрийманнrI дiтей дошкiльного BiKy до навчullrьно - виховного комплексу
з:iйснюеться на безконкурснiй ocHoBi. Як правило, вiдповiдно до
територii обслуговуваншI.
Розмiр плати за харчування вихованцiв визнача€ться вiдповiдно до
чинних нормативних aKTiB УкраТни.
Групи у лошкiлъному пiдроздiлi комплектуються за вiковими ознаками.
Переведення дiтей з однiеТ BiKoBoi групи до iншоТ, формування
новостворених груп здiйснюеться наприкiнцi навч€lJIьного року (KBiTeHb

- травень).
].-<.-i. За дитиною зберiгасться мiсце в закладi у разi ii хвороби, карантину,

санаторного лiкування, на час вiдпустки батькiв або осiб, якi
заlчriнюють, а також у лiтнiй оздоровчий перiод (75 днiв).

].-<.б. Вiлрахування дитини у дошкiльному пiдроздiлi може здiйснюватися:
за бажанням батькiв або осiб, якi ix замiнюють;
на пlдстав1 медичного висновку про стан щона пlдстав1 медичного висновку про стан здоров,я дитини,
виключае можливiсть iT под€Lпьшого перебування у закладi;

здоров'я

- у разi несплати без поважних причин батьками або особами, якi ix
замiнюють, плати за харчування ди^гини протягом двох мiсяцiв,
адмiнiстрацiя закладу зобов'язана письмово повiдомити батькiв або
осiб, якi ik замiнюють, про вiдрахування дитини не менш як за 10

капендарних днiв.
Зарахування yrHiB до шкiльного пiдроздiлу навчагIьно виховного
комплексу здiйснюеться за наказом директора на пiдставi особистоi
заяви (для неповнолiтнiх - заяви батькiв або осiб, rцо ix замiняють) або
направлень вiдповiдних органiв управлiння освiтою, о також свiдоцтва
про народження (копiТ), паспорта, медичноТ довiдки встановленого зразка

- _т-

]ь
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докуN,rента про наявниLf рiвенъ освiти (Kpirr дiтей. якi BcTl пають
до першого клrасу). У разi потреби }ц{енъ може перейти протяго\r б1,:ь -
якого року навчання до iншого навчального закладу. Переведення r,чнiв
.fo iншого навчального закладу здiйснюсться за наявностi особовоТ
справи учня встановленого I\{iHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та
спорту УкраТни зразка.
У школi першого ступеня навчання для учнiв початкових класiв за
бажанням батькiв або осiб, якi ix замiнюють, при наявностi належноТ
навчально матерiальноТ бази, педагогiчних працiвникiв,
обслуговуючого персон€LIlу можуть створюватися групи продовженого
_]ня. Зарахування до груп продовженого дня i вiдрахування дiтей iз них,
здiйснюсться наказом директора НВК на пiдставi заяви батькiв або осiб,
шо jk замiняють.
Навчальний piK у шкiльному пiдроздiлi навчально виховного
комплексу почина€ться з вересня мiсяця i закiнчуеться в TpaBHi
наступного року, а оздоровчий перiод - з 01 червня по З1 серпня.
структура навчального року шкiльного пiдроздiлу, а також тижневе
навантаження учнiв встановлю€ться навчально - виховним комплексом в
\{ежах часу, що передбачений робочим навчальниим планом. Навчальнi
заняття розпочинаються 01 вересня у Щень знань i закiнчуються пiсля
проведення навчальних екскlrрсiй, навчаJIьноТ практики, пiдсумкового
оцiнювання i державноl' пiдсумковоТ атестацiТ учнiв. Навчальний piK
подiляеться на семестри" Протягом навчального року для учнiв
проводяться канiкули: ociHHi, зимовi, веснянi.
Вiдво;liкання учнiв вiд навчальних занять на iншi види дiяльностi
забороня€ться (KpiM випадкiв, передбачених законодавством УкраТни).
Тривалriсть ypoKiB у навч€Lльному закладi станOвить : у 1 класi - З5
\вилин., у 2- 4 класах - 40 хвилин, у 5-1 1 класах * 45 хвилин. Змiна
тривалостi ypoKiB допускасться за погодженням з вiддiлом освiти
-lозiвськоТ районноТ державноi адмiнiстрацii та районною державною
с aHiTapHo - епiдемiологiчною службою.
LI]оденна кiлькiсть i послiдовнiсть навчалъних занять визначасться
розкладом ypoKiB, шо склада€ться на кожен семестр вiдповiдно до
caHiTapHo гiгiснiчних та педагогiчних вимог, r]огоджу€ться радою
навчально - виховного комплексу i затверджу€ться директором.
Тlт,т..невий режим роботи навчально виховного комплексу
затверджусться у розкладi навчалъних занять.
Kpir,r рiзних форьл обов'язкових навчальних занять. у навчалъно
tsI1\oBHoMy комплексi проводяться iндивiдуальнi, грчповi, факультативнi
ТЗ iHrui ПоЗаКласнi заняття та заходи, що передба.lенi окремим розкладом
, СПРЯМОВанi на задоволення ocBiTHix iHTepeciB учнiв та на розвиток Тх
творчих здiбностей, нахилiв i обдарувань.
НаВЧаЛЬНО - Виховний комплекс вiдповiдно до статутних цiлерi i завдань
\IO/\e надават,и послуги, якi не визначенi Щержавною Базовою
]рограмою, лише на ocнoBi угоди мiж ба,гьками або особами, якi Тх
ззrtiнюють, та заклалом у межах гранично - допустимого навантаження



lxiTIlHIl. визначеного M{iHicTepcTBoM освiти i науки.
rto.-lo:i та спорту УкраiЪи рzLзом з NIiHicTepcTBoM охорони здоров'я.
ГL-lатнi посJ\ти не можуть надаватиQя замiсть або в рамках Щержавноi
Базовоi програми.
Зrriст. обсяг i характер домашнiх завдань з кожного предмету
зI{значаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i caHiTapHo
, iгiснiчних вимог з урахуванням iндивiдуальних особливостей учнiв.
\- шкirьному пiдроздiлi навчально - виховного комплексу визначеннlI

рiвня досягнень yrHiB у навчаннi здiйснюеться вiдповiдно до дiючоТ
!,I{сте}{и оцiнювання навчаJIьних досягнень учнiв, ведеться тематичний
об-тiк знань.
}- першому класi даеться словесна характеристика знань учнiв у
навчаннi, у другому за рiшенням педагогiчноТ ради навч€lJIьного
за}-]аду, словесне або бальне оцiнюваннrl.
\- документi про ocBiTy (табелi успiшностi, свiдоцтвi, aTecTaTi)
вi:ображаються досягнення учнiв у навчаннi за семестри, навчальний piK
та f,ержавну пiдсумкову атестацiю.
Результати семестрового, рiчного, пiдсумкового оцiнювання доводять до
Bi:oMa ylHiB класним керiвником.
Порядок переведення i випуск учнiв шкiльного пiдроздiлу навчально -
вI{ховного комплексу визнача€ться чинною Iнструкцiсю про переведення
та випуск yrHiB навчаIIьних закладiв системи загalпьноi середньоi освiти
r-cix типiв та форм власностi.
]о першого класу шкiльного пiдроздiлу комплексу приймаються дiти, як
правило, з шести рокiв.При переведеннi учнiв з початковоi до основноТ
школи передусiм беруться до уваги досягнення у навчаннi не нижче
середнього рiвня з украiЪськоТ мови, читання, математики.
Контроль за вiдповiднiстю освiтнъого рiвня учнiв, якi закiнчили певний
ступiнь навчання, вимогам Щержавного стандарту заг€IJIъноТ середньоТ
освiти здiйснюетъся шляхом iх державноТ пiдсумковоi атестацii. Порядок
проведення державноТ пiдсумковоi атестацii визначасться чинним
Подоженням про державну пiдсумкову атестацiю учнiв у системi
загапьноi середньоТ освiти.
Учням, якi закiнчили певний ступiнь навчаJIьного закладу, видаеться
вiдповiдний документ про ocBiTy:
- по закiнченнi навчального року у{ням 2-8,10 класiв табель

успiшностi;
- по закiнченнi основноi школи свiдоцтво про базову. заг€Lдьну

середню ocBiTy;
- по закiнченнi навча-шьного закладу - атестат про повну загальну

середню ocBiTy.
] ]t-). За успiхи у навчаннi для учнiв (вихованцiв)встановлюються TaKi форми

мор€Lпьного i матерiалъного заохочення: Почеснi |рамоти, цiннi
подарунки, лиQти подяки в трудовi колективи батъкiв, в ciM'T, занесення
прiзвищ в книгу Пошани закладу, Похвальнi грамоти <<За особливi
досягнення у вивченнi окремих предметiв>>. Учнi 1l класу, якi мають

- "9



з;iсокi .]осягнення (10-12 балiв) у вивченнi Bcix пре.lltетiв з:
,,J;зl:повi:ний навчальний piK, нагороджуються Похв€lJIьним листо1l

з;iсокi досягнення у навчаннi>>.

роздIл пI

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЪНО _ ВIД(ОВНОГО ПРОLЕСУ

_: _ }-часниками навчаJIьно - виховного процесу в навч€Lпьно - виховному
l , ,l.__._ii.ci с: дiти дошкiльного, шкiльного BiKy, керiвники, педагогiчнi та iншi
--: .з_-_;.кI1. батъки або особи, якi iх замiнюють.

] Права i обов'язки учнiв (вихованцiв), педагогiчних та 1нших
з-;iкiв визначаються чинним законодавством та цим статутом.

_: _1. \-чнi та дiти дошкiльного BiKy мають право:
r на захист вiд буд" - якоТ iнформацiТ, пропаганди та агiтацiТ, що

завдас шкоди ix здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
г на здоровиЙ спосiб життя;
r на вибiр форми навчання, факультативiв, спецкурсiв, позашкiльних

та позакласних занять;
/ на користування навчапьно - виробничою, науковою, матерiально -

технiчною, культурно - спортивною, корекцiйно - вiдновною та
;riкувально - оздоровчою базою навчального закладу;

г на доступ до iнформацiт з ycix галузей знань; брати участь у рiзних
видах науково - практичноi дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах,
виставках, конкурсах тоrцо.

г починаючи з навчання у школi II ступеня брати участь у роботi
органiв |ромадського самоврядування навч€lJIъно виховного
комплексу;

г брати участь в обговореннi i вносити власнi пропозиltiт щодо
органiзацiТ навчально - виховного процесу, дозвiлля учнiв;г брати участь у добровiльних самодiяльних об'еднаннях, творчих
студiях, клубах, гуртках, групах за iнтересами тощо;

г на захист вiд будь - яких фор, експлуатацii, психiчного i фiзичного
насилля, що порушують права або принижують ix честь, гiднiсть;

г на безпечнi i нешкiдливi умови розвитку, навчання, виховання,
прачi та утримання.

: :. }-чнi зобов'язанi:
. оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками,

пiдвищувати заг€Lпьнокультурний piBeHb;



. дотримуватися
розпорядку;
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вимог статуту, правил внутрiшшього

о бережливо ставитися
особистого майна;

до державного,громадського

дотримув атиQ я законодавства, мор€lJIъних, етичних норм ;браупосилъну участъ у рiзних видах трудовоi дiяльностi, щоне забороненi чинним законодавством;

",;;;;;"#ыНз -11Зl 
належний piBeHb професiйнот пiдготовки, ,о#;;,ffi,

ш дlяiБнlсть , забезпечують резулътативнiстъ та якiсть'своеi роботи.тп псrоriчний стан здоров'я яких дозволяе виконувати професiйнi

fфшзначенIirl на посаду та звiльнення з посади педагогiчних та iншlо<

}:#' Yj:: "1ý::":l р егулюються законодавством украiъи проlrmНаrШ УКРаiЪи пПро до-пir,""у ocBiTy,,, ;Й;;u"#;;;Ё;#
те iшllтпги законодавчими актами.

а7_ IЪшruюгi*li працiвники маютъ право на:} захист професiйноТ честi, гiдностi;} самостiйний вибiр форм, меrодi", засобiв навчалъноТ роботи,не rrrкiдливих для здоров'я учнiв (вихованцiв);} участь в обговореннi ,Ъ ""pi-"""i питань органiзаlriТ
навчсtJIьно - виховного процесу;} проведення в установленому порядку науково - дослiдноi,експеримент€lJIъноТ, пошуковоТ роботи;} позачергову атестацiю з 

^nЪrоrо 
отримання вiдповiдноТкатегорii, педагогiчного звання;} 5rчастъ у роботi органiв |ромадсъкого самоврядуван}UI

IIавч€Lпьного закладу;
} лiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовку;} отримання пенсii, у тому числi i за вислугу poKiB в порядку,визначеному законодавством Украiни;О 

:1Уl:еРiаЛЬНе, ЖИТЛово - побутове та соцiальне забезпеченнrIвrдповlдно до чинного законодавства.
ýпЕЕя педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйнюсre дошускастъся, за винятком випадкiв, передбачених законодавством

працlвники зобов'язанi :

a
о

' забезпечувати н€tJIежний рiвенъ викладання навчалъних дисциплiнвi,шовiдно до навчальних програм на piBHi обов'язковихдержавних ви^,Iог;
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, сприяти розвитку iнTepeciB, нахилiв та здiбностей дiтей, а також
збереженню ik здоров'я, здiйснювати прошаганду здорового
способу житгд-

. сприяти зростанню iмiджу навчЕlJIьного закJIаду;
, настаВленнrIМ i особистим прикладом утверджувати повагу до

державнот символiки, принципiв загальнолюдськот моралi;
о виховувати в ).,lHiB (вихованцiв) повагУ до батькiв, жiнки, старших

за BiKoM, народних традицiй та звичаiв, духовних та культурних
надбань народу УкраТни;

. готувати вихованцiв i учнiв до самостiйного життя в дусi
взасморозумiння, МиРУ, злагоди мiж yciMa народами, етнiчними,
нацiональними, релiгiйними |рупами;о доТРимуватися педагогiчноi етики, моралi, поважати гiднiстъ
учнiв, дiтей та ik батькiв;

. захищати дiтей i учнiв вiд буд" яких фор, фiзичного або
психiчного насильства, запобiгати вживанню ними аJIкоголю,
наркотикiв, тютюну, iнших шкiдливих звичок;. постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвенъ, педагогiчну
майстернiсть, загалъну i полiтичну культуру, виконувати статут
навчаJIьно виховного комплексу, правила внутрiшнього
розпорядку, умови контракту чи трудового договору;О виконувати нак€}зи i розпорядження керiвника комплексу, органiв
управлiння освiтою;

. брати участь у роботi педагогiчноiради.
з,9, У навч€lJIьнО виховному комплексi обов'язково проводиться

атестацiя педагогiчних працiвникiв. Атестацiя здiйснюсться, як
правило, один рaв на п'ять poKiB вiдповiдно до Типового положення
прО атестацiЮ педагогiчниХ працiвникiв УкраiЪи, затвердженого
MiHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та спорту УкраiЪи.

3,10, Права, обов'язки та соцiальнi гарантii iнших працiвникiв навчально -виховного комплексу реryлюються трудовим законодавством та
rтравилами внутрiшнього розпорядку комплексу.

З,1 1, ПРаЦiВНИКИ КОМПЛеКСУ Зобов'яЪанi прохо дити перiодично безоплатнi
медичнi огляди в установленому законодавством порядку.з,\2, Працiвники навч€шъно - виховного комплексу несуть вiдповiдальнiсть
за збереження життя, фiзичне i психiчне здоров'я вихованцiв згiдно iз
законодавством.

3.1з. Працiвники, якi систематично порушуютъ статут, правила
внУтрiшнъого розпорядку навчаJIьно виховного комплексу, невиконують посадових обов'язкiв, умови колективного договору(контракту) або за резулътатами атестацii не вiдповiдають займанiй
посадi, звiльняються З роботи вiдповiдно до чинного законодавства.з,14- БатькИ та особи, якi ik замiняютъ) мають право:
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- обирати i бути обраними до батькiвських KoMiTeTiB та органiВ

|ромадського самоврядуваЕня ;

- звертатися до органiв управлiння освiтою, керiвника навчапьно -
виховного комплексу i органiв громадського самоврядування З

питань навчання, виховання дiтей;
- брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацii

навчально - виховного процесу та змiцнення матерiалъно - технiчноi
бази навчаJIьно - виховного комплексу;

- на захист законних iHTepeciB cBoik дiтей в органах |ромадського
самоврядування навчаJIьно - виховного комплексу та вiдповiдних
державних, судових органах.

З. 15. Батьки та особи, якi ik замiнюють, несуть вiдповiдальнiсть за здобуття
дiтьми повноТ загальноТ середньоТ освiти i зобов'язанi:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повноТ загальноi
середньоТ освiти за будь - якою формою навчання;

- постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей,
створювати нzшежнi умови дпя розвитку ik природних здiбностей;

- поважати гiднiсть дитини, виховувати працелюбнiсть, почуття
доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, ciM'T,

державноi та рiдноТ мов, повагу до нацiональноТ icTopiT, культури,
цiнностей iнших народiв;

- виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.
З"16. У разi невиконання батьками або особами, якi iх замiнюють,

обов'язкiв, порушувати клопотання про вiдповiдалънiсть таких осiб, у
то1\4у числi позбавлення ix батькiвсъких прав.

З.17. Представники |ромадськостi мають право:
- обирати i бути обраними до органiв громадського самоврядування у

навчапьно - виховному компл_ексi;
- керуtsати учнiвськими об'сднаннями за iнтересами i гуртками,

секцiями;
- сприяти покращенню матерiально технiчноi бази, фiнансовому

забезпеченню.
3.18. Представники громадсъкостi зобов'язанi:

- дотримуватися стаryту навч€lJIьно - виховного комплексу, виконувати
накази та розпорядження керiвника навчЕtJIьно виховного
комплексу, рiшення органiв громадсъкого самоврядування;

- захищати учнiв вiд усiляких фор, фiзичного та психiчного
насильства;

- пропагувати здоровий спосiб життя, шкiдливiсть вживання апкогоJIю,
наркотикiв, тютюну тощо.
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роздIл ry
ОРГАНIЗЩIЯ ХАРЧУВ AHH,I

4.1. Навч€Lпьно-виховний комплекс забезпечуе збалансоване харчування дiтей i
у+{Ь, необхiдне для ix норм€IJIьного росту i розвитку iз дотриманням
натурсtJIЬного набору продуктiв, визначених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
спiльно з MiHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та спорту УкраТни та
погодженнrIм з MiHicTepcTBoM фiнансiв.
4.2. ХарЧуваннЯ дiтеЙ у дошкiльному пiдроздiлi та його KpaTHicTb залежитъ вiд
режиму роботи навчаIIьно-виховного комплексу та трив€ulостi перебування в
ньому дiтей.
4.з. Щtlя дiтей, якi перебувають у дошкiльному пiдроздiлi менше шести годин
органiзацiя харчування, його форми i кратнiстъ визначаються за домовленiстю з
батьками або особами, якi ix замiнюють.
4.4. Забезпечення продовольчими товарами, овочами,
комплексу для органiзацiТ гарячого харчування дiтей
шкiльного буфету здiйснюе вiддiл органiзацiТ дитячого
освiти ЛозiвськоТ районноТ державноi адмiнiстрацii.

фруктами
1 учнlв та
харчування

1д€Lлень

роботи
вiддiлу

роздIл V
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАНFUI

5.1. }rIедичне обслуговування дiтей i учнiв у навчаJIьно-виховному комплексi
здiйснюсться на безоплатнiй ocHoBi у навч€lJIьно - виховцому комплексi -
медичними працiвниками дитячоТ полiклiнiки ЩентральноТ районноi
лiкарнi та фельдшером Полтавського ФАПу.
5-2. Медичне обслуговування передбачае проведення обов'язкових медичних
оглядiв, у тому числi медичних оглядiв перед профiлактичними щепленнями,
проведення профiлактичних щеплень згiдно з к€шендарем щеплень, надання
невiдкладноТ медичноi допомоги на догоспiталъному 

"ru.ri. 
Органiзацiю заходiв

для госПiталiзацiТ (у разi показань) та iнформування про це батькiв або осiб, якi
ik замiнюють.

роздл и
УПРАВЛIННЯ НАВЧАЛЬНО - ВIД(ОВНИМ КОМПЛЕКСОМ

б.1. Управлiння навчально-виховним комплексом здiйснюстъся його
засновником та вiддiлом освiти Лозiвсъкоi районноТ державноТ адмiнiстрацii.
Безпосередне керiвництво навчаJIьно-виховним комплексом здiйснюс його
директор. Щиректором мояtе бути тiльки громадянин Укратни, який мае вищу
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педагогiЧну ocвiry на piBHi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчноТ роботи
не менш як 3 роки.

!иректор навч€tпьно-виховного комплексу та його заступники
цризначаються 1 звlльняються з посади вiддiлом освiти Лозiвсъкоi
районноi державноi адмiнiстрацiT. Призначення та звiльнення заступникiв
директора здiйснюсться за поданням директора з дотриманням чинного
законодавства. Заступник директора, який вiдповiдас за дiяльнiсть дошкiльного
пiдроздiлу, повинен мати вiдповiдну вишу педагогiчну ocBiTy.
б.2.ВищИм органОм громаДськогО самовряДуваннЯ навчаJIъНого закладу освiти е
загальнi збори колективу, що скликаеться не менше одного разу на pik.
.Щелегати заг€Llrьних зборiв з правом вирiшального голосу обираютiся вiд ,un""
трюх категорiй:

навчапъно-виховного зборами

Кожна категорiЯ обирас однакову кiлькiсть делегатiв.
TepMiH ix повноважень становить один piK., Загальнi збори правочиннi, якщо в iхнiй роботi бере участь не менше
половини делегатiв кожноi з трьох категорiй. Рiшення приймаеться простою
бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв.

право скликати загалънi збори мають голова Ради навч.lJIьного закладу,
учасники зборiв, якщо за це висловилосъ не менше третини ix загальнот
кlлькост1, директор
Загальнi збори:

навч€Lпьно-виховного комплексу, засновник.

формування цозитивного iмiджу та демократичного стилю управлiннянавчЕUIьним закладом;



створення н€lJIежного педагогiчного клiмату
сприяння духовному, фiзичному розвитку
ними соцiального досвiду;
пiдтримка громадських iнiцiатив щодо

в навч€lJIьному закладi;

учнiв (вихованцiв) та набуття

вдоскон€шення навчання та
ВИХОВаННЯ 1^rHiB, творчих пошукiв i дослiдно-експериментагIьноТ роботи
ПеДаГогlв створення напежних умов вдоскон€Lлення навчання та виховання
вдосконапення процесу навча та виховання учнiв, творчих пошукiв, i
дослlдно-експериментальноТ оти цедагогlв створення наJIежних
умов вдоскон€Lлення процесу навчання та виховаНня 1^rHiB (вихованцiв);
сприяннrI органlзац1l дозвlлля ровлення учнiв (вихованцiв);
iнiцiювання дiй, що сп не}хильному виконанню положень
чинного законодавства в'язковостi загалъноТ середньоi освiти;
стимулЮваннЯ морuLльногО та матерiального заохочення учнiв
(вихованцiв), сприяння пошуку, пiдтримцi обдарованих дiтей;
змiцнення партнерських зв'язкiв мiж родинами учнiв (вихованцiв)
та заг€шьноосвiтнiм навчztгIьно-виховним комплексом з метою
забезпечення едностi навчzlJIьно-виховного процесу.

6.З.З. Що ради обираються пропорцlино представники вiд

lежних умов I

навчання та
гlьноТ роботл
)цесу навчанF
звiлля та оздо

щодо обов'я
ьного та

педагогlчного колективу, учнiв II-ш ступенiв навчання, батькiв i громадськостi.
ПредстаВниlIтв0 в радi й заг€шьна iT чисельнiсть визначаються заг€шьними
зборами навчzUIьно-виховного комплексу.

РiшеннЯ про досТрокове припинеНня роботи члена Ради з будь-яких
причин приймаеться виключно заг€Lпъними зборами.

на чергових виборах склад Ради оновлюсться не менше нiж на третину.
6.З-4. Рада навч€lJIьно-виховного комплексУ дiе на засадах:

поеднання iHTepeciB

меншою

-прiоритету прав людини, гармонiйного
особи, суспiльства, держави;

-дотримання вимог законодавства УкраiЪи;
- колегiальностi ухв€Lлення рiшень;
-добровiльностi рiвноправностi членства;
-гласностi.

Рада працю€ за планом, що затверджусться загаJIьними
Кiлькiстъ засiданъ визнача€ться ix доцiлънiстю, €lJIe ма€ бути не
чотиръох разiв на навчаJIьний piK.

зборами.

засiдання ради може скликатися iT головою або з iнiцiативи директора
навчаIIъно-виховного комплексу' засновника, а також члена ради. Рiшення Ради
приймаеться, що не суперечить чинному законодавству та Статуту навч€Lльно-
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виховного комплексу, доводяться в 7- денний TepMiH до вiдома педагогiчного
колективу, yTHiB (вихованШiв), батькiв або осiб, якi ik замiнюють, та
громадськостi.

ГОЛОВОЮ Ради не можуть бути директор та його заступники. fuя
вирiшення поточних питань рада може створювати постiйнi або тимчасовi koMicii
з окремих напрямiв роботи. Склад комiсiй i змiст ik роботи визначаються радою.
ЧЛеНИ РаДи МаЮтъ право виносити на розгляд yci питання, що стосуються
дiяльностi навчально-виховного комплексу, пов'язанот з органiзацiею навчzшьно-
виховногО процесу, проведенняМ оздоровчиМ та культурно-масових заходiв,
змiцненням навч.tJIьно-матерiальноТ бази, здiйсненням фiнансово-господарськоТ
дiялъностi.
б.3,5. Рада навч€Lпьно-виховного комплексу:

органiзовуе виконання рiшень загаJIьних зборiв;
вноситЬ пропозицii rцодо змiни ТИП}э статусу, профiльностi навчання,
вивчення iноземних мов та мов нацiональних меншин;

р€воМ з адмiнiСтрацiею розглядас i затверджуе план роботи навч€tJIьно-
виховного комплексу та здiйснюе контроль зайого виконанням;

- р€воМ з адмiНiстрацiеЮ здiйснюе контролЬ за виконанням Статуту
навчаJIьно-виховного комплексу;
затверджуе режим роботи навч€Lпьного закладу;

- сприяе формуванню мережi класiв навч€lJIъно-виховного комплексу,
обrрунтовуючи ii доцiльнiсть в органах виконавчоТ влади та мiсцевого
самоврядування;

- приймас рiшення спiльно з педагогiчною радою про представлення до
нагородження випускникiв навчаJIьно-виховного комплексу "За високi
досягнення у навчаннi";

- разом iз педагогiчною радою визначае доцiльнiсть вибору навч;lJIьних
предметiв варiативноi частини робочих навч;lJIьних планiв, враховуючи
можливостi, потреби учнiв (вихованцiв), а також тенденцii розвитку p"iio.ry,
суспiльства i держави;

- погоджуе робочий навчалъний план на кожний навчальний piK;
- заслуховуе звiт голови ради, iнформацiею директора та його заступникiв з

питань навч€lJIьно-виховноi та фiнансово-господарськоi дiялъностi;- бере участь у засiданнях атестацiйноi koMiciТ з метою обговорення питанъ про
присвоення квалiфiкацiйних категорiй вчителям;

- ви}Iосить на розгляд педагогiчноi ради пропозицii щодо полiпшення
органiзаЦii позакЛасноТ та позаШкiльноi роботИ з учнями (вихованцями);- виступас iнiцiатором проведення добродiйних акцiй;
вносить на розгляд педагогiчноТ ради та вiдповiдного органу управлiння
освiтоЮ пропозиЦiТ щодО морzLльного i матерiалъного заохочення учасникiв
навч€tIIьцо-виховного процесу;
iнiцiюС розгляД кадровиХ питанЬ та бере участЬ у ik вирiшеннi;
сприяс створенню та дiялъностi центрiв дозвiлля, а також залучае
громадсЬкiсть, батькiв або осiб, якi ix замiнюють, до участi в керiвництвi
гуртками. iншими видами позакласнот та позашкiльноi роботи, до проведення
оздоровчих та культурно-масових заходiв з учнями (вихованцями);
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- розподiляс i контролюе кошти фопrду загалъного обов'язкового

навчання, приймае рiшення про надання матерiальноi допомоги у]ня},f
(вихованцям);

розглядае питання родинного виховання;
бере участь за згодою батъкiв або осiб, якi Тх замiнюють, в обстеженнi
житлово-побутових умов учнiв (вихованuiв), якi перебувають в
несприятливих соцiально-економiчних умовах;
сприя€ педагогiчнiй ocBiTi батькiв;
сприяе поповненню бiблiотечного фо"ду та передплатi перiодичних видань;

розглядас питання здобуття обов'язковоТ загапьноi середнъоi освiти учнями;
органiзовуе громадський контроль за харчуванням i медичним
обслуговуванням учнiв (вихованцiв);

- розглядас звернення учасникiв навчапьно-виховного процесу з питань роботи
навчапьно-виховного комплексу;

- вноситъ пропозицiТ щодо мор€lJIъного i матерiального заохочення учасникiв
навчапьно-виховного процесу;

- може створювати постiйнi або тимчасовi KoMiciT з окремих напрямiв роботи;
Склад комiсiй та змiст iх роботи визначаються радою.
6.5. Щиректор навчапьно-виховного комплексу:
- здiйснюс керiвниuтво педагогiчним колективом,

добiр i розстановку кадрiв, створюе необхiднi
фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;

- органiзову€ навчально-виховний процес;
- забезпечус контролъ за виконанням навчаJIьних

досягнень учнiв у навчаннi;
- вiдповiдас за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;
- створюе необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй

роботi, проведення виховноi роботи;
- забезпечус дотримання вимог охорони дитинства, санiтарно-гiгiснiчних,га

протипожежних норм, технiки безпеки;
- пiдтримуе iнiцiативи щодо вдоскон€LIIення системи навчання та виховання,

ЗаоХочення творчих пошукiв, дослiдно-експеримент€Lllьноi роботи педагогiв;
- забезпечу€ права yrHiB (вихованцiв) та захист Тх вiд будь-яких фор*

фiзичного або психiчного насилъства;
- призначае класних керiвникiв, вихователiв, завiдуючих

НаВЧаЛЬними кабiнетами, маЙстернями, навчаJIьно-дослiдними дiлянками,
* КОНТРОлЮе органiзацiю харчування i медичного обслуговування учнiв i

лiтей;
- ЗдiЙснюс контроль за проходження працiвниками у встановленi термiни

обов'язкових медичних оглядiв i несе за це вiдповiдальнiсть;
- роЗПОряджасться в установленому порядку майном i коштами комплексу;

ВиДае У межах своеi компетенцiТ накази та розпорядження i контролюе ix
ВИКОнаннЯ За погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM затверджус правила
ВНУТРiшнього розпорядку, посадовi обов'язки працiвникiв навчально-
виховного комплексу;

забезпечуе рацiональний
умови для пiдвищення

планlв 1 програм, рlвнем
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створю€ ).мови дJIя творчого зростання педагогlчних працlвникlв,

пошуку та заст(rcування ними ефективних фор* i методiв навчанIuI та

виховання; несе вiдповiдалънiстъ ,u a"оо дiяльнiсть перед уIнями, батьками,

педагогiшrrпчrи працiвниками та загаJIьними зборами, засновником,

мiсцевиtпл оргаЕами державноi виконавчот влади тощо.

6.6. Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв, вихователiв та iнших

педагогiчних працiвникiв визначаеться на пiдставi законодавства директором

навчаJIьно-виховного комплексУ i затверджустъся вiддiлом освiти ЛозiвськоТ

районноi державнот адмiнiстрацii. обсяг педагогiчного навантаження може

Ъуr" менше тарифноi ставки (посадового окладу) лише за писъмовою згодою

педагогiчного працiвЕика.
Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчаJIьного року

допускасться лише у разi змiни кiлъкостi годин з окремих предметiв, що

перЬдбачаетъся робочим навч€tJIъним планом, або за письмовою згодою

педагогiчного працiвника з дотриманням законодавства про працю,

6.7. У навчаJIьНо-виховномУ комплекСi створюетъся постiйно дiючий

колегiалъний оргаЕ - педагогiчна Рада. Головою педагогiчноi ради е директор

навчаIIъно-виховного комплексу.
6.8. Педагогiчна рада розглядае питання:

- УдосконаJIення i методичного забезпеченнrI навчаJIьно-виховного процесу,

плануваНня та режимУ роботИ навчulJIьно-виховного комплексу;

- переведення y"rri" до *пu.rупЕих класiв i Тх випуску, видачi документiв про

вiдповiдний piBeH" освiти, нагородження за досягнення у навчаннi;

- пiдвищення къалiфiкацiт педагоii.r""" працiвникiв, розвитку Тхнъот творчот

iнiцiативи, впровадження у навч€шъно-виховний процес досягнень науки i

передового педагогiчного досвiду;
- мораJIьне та MaTepiaJIbHe заохочення учнiв (вихованцiв) та працiвникiв

навчаJIьно-виховного комплексу.

6.9. Робота педагогiчнот ради плануетьоя в довiльнiй формi вiдповiдно до

потреб навчаJIьно-виховного комплексу. Кiлькiсть засiдань педагогiчноi ради

визЕачаетъся ix доцiльнiстю, €UIe не може бути менше чотирьох разiв на piK,

Члени педаOгiIшоi рад4 маютъ право вносити на Ti розгляд aKTyaJIbHi питання

щодо органiзацiт навчально-виховного процесу,

6.10. У навчЕlJIьно-виховному компJIексi можутъ створюватись учнiвськi та

вчительськi громадськi органiзацiт, що дiють вiдповiдно до чинного

законодавства Украiъи.

РОЗДIЛ VII

МАТЕРIАЛЬНО - ТЕХНIЧНА БАЗА

7.1. Матерiально-технiчна
булiвлi, споруди, комунiкацiТ,

база навчzlJIьно-виховного комrтлексу вкJIюча€

обладнання, iншi матерi€tлънi цiнностi, вартiстъ

яких вiдображено у балансi навч€Lпьно-виховного комппексу.

7.2. Майно навчаJIьного закладУ наiIежитЬ йомУ на правах оперативного

управлiння вiдповiдно до чинного законодавства.
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створю€ ).мови дJIя творчого зростання педагогlчних працlвникlв,

пошуку та заст(rcування ними ефективних фор* i методiв навчанIuI та

виховання; несе вiдповiдалънiстъ ,u a"оо дiяльнiсть перед уIнями, батьками,

педагогiшrrпчrи працiвниками та загаJIьними зборами, засновником,

мiсцевиtпл оргаЕами державноi виконавчот влади тощо.

6.6. Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв, вихователiв та iнших

педагогiчних працiвникiв визначаеться на пiдставi законодавства директором

навчаJIьно-виховного комплексУ i затверджустъся вiддiлом освiти ЛозiвськоТ

районноi державнот адмiнiстрацii. обсяг педагогiчного навантаження може

Ъуr" менше тарифноi ставки (посадового окладу) лише за писъмовою згодою

педагогiчного працiвЕика.
Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчаJIьного року

допускасться лише у разi змiни кiлъкостi годин з окремих предметiв, що

перЬдбачаетъся робочим навч€tJIъним планом, або за письмовою згодою

педагогiчного працiвника з дотриманням законодавства про працю,

6.7. У навчаJIьНо-виховномУ комплекСi створюетъся постiйно дiючий

колегiалъний оргаЕ - педагогiчна Рада. Головою педагогiчноi ради е директор

навчаIIъно-виховного комплексу.
6.8. Педагогiчна рада розглядае питання:

- УдосконаJIення i методичного забезпеченнrI навчаJIьно-виховного процесу,

плануваНня та режимУ роботИ навчulJIьно-виховного комплексу;

- переведення y"rri" до *пu.rупЕих класiв i Тх випуску, видачi документiв про

вiдповiдний piBeH" освiти, нагородження за досягнення у навчаннi;

- пiдвищення къалiфiкацiт педагоii.r""" працiвникiв, розвитку Тхнъот творчот

iнiцiативи, впровадження у навч€шъно-виховний процес досягнень науки i

передового педагогiчного досвiду;
- мораJIьне та MaTepiaJIbHe заохочення учнiв (вихованцiв) та працiвникiв

навчаJIьно-виховного комплексу.

6.9. Робота педагогiчнот ради плануетьоя в довiльнiй формi вiдповiдно до

потреб навчаJIьно-виховного комплексу. Кiлькiсть засiдань педагогiчноi ради

визЕачаетъся ix доцiльнiстю, €UIe не може бути менше чотирьох разiв на piK,

Члени педаOгiIшоi рад4 маютъ право вносити на Ti розгляд aKTyaJIbHi питання

щодо органiзацiт навчально-виховного процесу,

6.10. У навчЕlJIьно-виховному компJIексi можутъ створюватись учнiвськi та

вчительськi громадськi органiзацiт, що дiють вiдповiдно до чинного

законодавства Украiъи.

РОЗДIЛ VII

МАТЕРIАЛЬНО - ТЕХНIЧНА БАЗА

7.1. Матерiально-технiчна
булiвлi, споруди, комунiкацiТ,

база навчzlJIьно-виховного комrтлексу вкJIюча€

обладнання, iншi матерi€tлънi цiнностi, вартiстъ

яких вiдображено у балансi навч€Lпьно-виховного комппексу.

7.2. Майно навчаJIьного закладУ наiIежитЬ йомУ на правах оперативного

управлiння вiдповiдно до чинного законодавства.
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7.з. Вилучення основних фондiв, оборотних коштiв та iншого майна

навчаJIьно-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених

чинним законодавством. Збитки, завданi навчапьно-виховному комплексу

внаслiдок порушення його майнових прав iншими юридичними i фiзичними
особами, вiдшкодовусться вiдповiдно до чинного законодавства.

7.4. Для забезпечення навч€шьно-виховного гrроцесу база навч€IJIьно-

виховного комплексу складаетъся iз навчальних кабiнетiв, а також спортивного

залу, бiблiотеки, комп'ютерного кабiнету, iдалънi, групових KiMHaT для дiтей в

дошкiлъному пiдроздiлi тощо.

7.5" Навчально-виховний комплекс ма€ земельну дiлянку, де розмiщуютъся
спортивнi та iгровi майдаrтчики, зона вiдпочинку, господарськi будiвлi, квiтники
тощо.
7.6. Пiдроздiли навчаJIьно-виховного комплексу розмiщенi таким чином: 1-11

кJIаси - В одномУ примiщеннi, а дошкiльнi групи - в окремiй будiвлi. Bci
примiIцення вiдповiдають будiвельним та санiтарно-гiгiснiчним нормам i

правилаМ, забезпечуютЬ належнi умовИ длЯ рiзниХ видiВ дiяльностi дiтей

дЬшкiльного BiKy та yrHiB, а також вiдповiдають вимогам Типових перелiкiв

обов'язкового обладнання дошкiльних та загаJIъноосвiтнiх закладiв.

РОЗДIЛ VПI
ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА Дt IЛЬНIСТЬ

8.1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть навчаJIьно-виховного комплексу
проводиться вiдповiдно до законодавчих та iнших нормативно-правових aKTiB.

8.2. Щжерелами формуваннrI кошторису навчаJIьно-виховного коМПЛеКСУ е:

- кошти засновника у розмiрi, передбаченому нормативами фiнанСУВаННЯ
дошкiльноi освiти та загальноТ

утримання, розвитку i виховання
Щержавних стандартiв освiти;

- кошти фiзичних, юридичних осiб;
- благодiйнi внески юридичних i фiзичних осiб та iншi надходження, не

забороненi законодавством.
8.3. У навчапьно-виховному комплексi створюеться

середньоТ освiти для забезпечення

дiтей, вивчення предметiв в обсязi

фоrrд загаJIьного
обов'язкового навчання, який формуеться з урахуванням матерiально-побУТОВих
потреб уrнiв за рахунок коштiв засновникiв та бюджету. Кошти фоrrдУ
загаJIьного обов'язкового навчання витрачаються вiдповiдно до кошторисУ, щО
затверджуються начапьником вiддiлу освiти ЛозiвськоТ районноi державноi
адмlнlстрац11.

Облiк i використання коштiв фо"ду заг€шьного обов'язкового навчання
здiйснюеться цим навчапьно-виховним комплексом згiдно з наказом директора,
що видасться на пlдстав1 рlшення ради навчаJIьно-виховного
комплексу, вiдповiдно до порядку, передбаченого чинниN{ законодавстВоМ.

Контроль за правильним використаннjIм коштiв фоrду загаlrьноГо
обов'язкового навчання здiйснюють оргаЕи виконавчоi влади, органи

управлiння освiтою.



\а.2- fiepxeBr*Ta контрОль здiйснюють MiHicTepcTBo освiти i науки, молодi та
спорту УкраrЪи, fiержавна iнспекцiя навчальних закладiв, Головне управлiнняосвiти i науки Харкiвсъкоi облдержадмiнiстрацii, засновник та вiддiл освiти
Лозiвськоi районноI державноi адмiнiстрацii.
10З. Основною формою державного
вlтховного комrтлексу е атестацiя, що
десять poKiB у порядку, встановленому
спорry УкраТни.
10,4 У перiод мiж атестацiею проводяться перевiрки (iнспектування) навчально-
виховного комплексу з питанъ, пов'язаних з його навччlJIьного виховною
дiяльнiстю. Змiст, види i перiодичнiсть цих церевiрок визначаються залежно вiл
стаЕУ навч;tпъно-виховноi роботи. Перевiрки з питань, не пов'язаних з
НаВЧаJ-IЪЕО-ВИХОВНОЮ ДiЯЛЬНiСТЮ, ПРоводяться його засновником вiдповiдно до
законодавства.

виховному комплекс1 визначастъся законодавством та нормативно-правовими
актами MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту УкраТни та iнших
центраJIьних органiв виконавчоТ влаци, яким пiдпорядкований навчаJIьно-
виховний комплекс. Бу<галтерський облiк здiйснюеться через центра_гliзовану
бlо<галтерiю.
8.5. Звiтнiсть про дiялънiсть загаJIьноосвiтнього навчаJIьно-виховного
комплексу встановJIюеться вiдповiдно до законодавства.

роздIл ж
МIЖНАРОДFШ СШВРОБIТНИЦТВО

9.1. Навчалъно-виховний комплекс за наявностi належноТ матерiаJIъно-технiчноТ
та соцiально-кульryрнот бази,, власних надходжень мас право проводити
мiжнародний учнiвський та педагогiчний обмiн у рамках ocBiTHix про|рам,
проектiв, встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi a*'"r*й з
мiжнароДнимИ органiзацiями та освiтнiми асоцiацiями.
9-2- Навчально-виховний комплекс мае право вiдповiдно до чинного
законодавства укjIадати угоди про спiвробiтництво з навч€LтIьними закладами,
науковими установами, пlдприемствами, органiзацiями, громадськими
об'еднаннями iнших краТн.

8.4. Порядок дlловодства
l9
i бухгалтерського облiку в навчаJIьно-

комплексу
полiтики в

розлIл х
КОНТРОЛЬ ЗА ЛIЯЛЬНIСТЮ НАВЧАЛЬНО -

ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
10.1. Щерхавrптi контроль за дiяльнiстю навчально-виховного
здiйснюсться з метою забезпечення реалiзацii сдиноi державнот
сферi загаьноr сердъоi освiти.

контролю за дiяльнiстю навчzlJIьно-
проводиться не рiдше одного разу на
MiHicTepcTBoM освiти i науки, молодi та
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розлIл xI

РЕОРГАНIЗЛIШ АБО ЛlКВIДАЦIЯ НАВЧАЛЬНО _ ВIД(ОВНОГО
КОМПЛЕКСУ

l1.1. Рiшеrдrя trро реорганiзацiю або лiквiдацiю
ко\шL-Iекс.l прrйrrас т}сновник.

навчаJIьно-виховного

О.Кибкало

Рюрганiзацiя навча]ъно-виховного комплексу вiдбуваеться шляхом
зJиття- прЕ€днанЕrI. по.f LTt-. видlлення, перетворення.

Jirвiдацiя прOводиться лiквiдацiйною комiсiсю, призначеною
заснOвнЕком, а }, вип2.:1ках лiквiдацiТ за рiшенням господарського суду
лiквiдацiйною комiсigю" призначеною цим органом.

З часу призначення лiквiдацiйноi KoMicii до неТ переходятъ повноваженIuI
щодо утrравл iHHrI навча] ь но- виховним ком плексом.
l|2. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюе наявне майно навчаJIьно-виховного
комплексу, виявJI;Iе його дебiторiв i кредиторiв i розрахову€ться з ними.
Складае лiквiдацiiтний баланс i представля€ його засновнику.
11.3. У випадку реорганiзацiТ права та. зобов'язання навчально-виховного
комплексу ilереходятъ до правонаступникiв вiдповiдно до чинного
законодавства.

Керiвник апа.ратч

райлержадмiнiсiрацiТ

Музика В.М"
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