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І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1.    Руданська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Шаргородського   

          району Вінницької області знаходиться у комунальній власності. 

1.2.    Юридична адреса: 

    23515, Вінницька область, Шаргородський район, село Руданське , вулиця    

    Леніна, 52 А. тел. 2-57-21 

1.3.    Загальноосвітній навчальний заклад Руданської СЗШ І-ІІІ ступенів   (далі     

    – школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може 

мати самостійний баланс  та рахунок в установі банку. 

1.4.    Засновником   школи    є  Шаргородська  районна рада як орган місцевого    

    самоврядування згідно визначених прав та обов’язків, визначених у Законі України   

    «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.5.    Головним завданням школи є створення умов для повного виконання ст. 3 Закону   

    України «Про освіту»: забезпечення реалізації права громадян на загальну середню     

    освіту, формування і   розвиток соціально зрілої, творчої  особистості з усвідомленою   

    громадянською позицією, з почуттям національної самосвідомості, підготовленої до  

    професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою  

    наукових знань про природу, людину і суспільство. 

1.6.    Школа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного    

    законодавства, у тому числі Законів України “Про освіту” та “Про загальну середню   

    освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного статуту. 

1.7.    Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції,    

    передбаченої законодавством України та власним статутом. 

1.8.    Школа несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:  

● безпечні умови освітньої діяльності; 

● дотримання державних стандартів освіти; 

● дотримання фінансової дисципліни. 

1.9.    Мовою навчання, відповідно до Конституції України, Закону України “Про мови” для    

    учнів усіх класів є українська. 

1.10. Медичне обслуговування здійснюється медичним персоналом відповідно до законів   

    України «Основ законодавства про охорону здоров’я» та «Про охорону дитинства».   

1.11. Реорганізація та ліквідація школи проводиться засновником за згодою територіальної   

    громади. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 
 
2.1.     Навчально-виховний процес у  школі   здійснюється відповідно до робочих  

     навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених   

     Міністерством освіти і науки України, за індивідуальною та груповою формами 

навчання, у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять,  

диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо. . 

           Робочий навчальний план   школи затверджується  районним відділом освіти   

           Шаргородської райдержадміністрації. 

2.2.     Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають   

     відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні       

завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та       

природних здібностей дітей. 

2.3.     Індивідуалізація і диференціація навчання у школі  забезпечуються реалізацією  

     інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти.  

Варіативна частина формується школою  з урахуванням  спеціалізації та 

профілю навчання. 

2.4.     Школа  обирає форми , засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених   

     Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та статутом закладу.  
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2.5.     Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнення відповідно до  

      кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-  

      виховного процесу. 

2.6.      Прийом учнів до всіх класів   школи здійснюється на позаконкурсній основі  

      відповідно до території обслуговування, яка визначається засновниками.  Учні, які не   

      проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за  

      наявності вільних місць у відповідному класі. 

2.7.      Зарахування учнів  до школи здійснюється,  як правило, до початку навчального року   

      за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх –  

      заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлення органів управління освітою,  

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

      документа про наявний рівень освіти (крім дітей , які вступають до першого класу).    

            До першого класу зараховуються  діти з шести років.           

2.8.     Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у школі  здійснюється згідно з   

 нормативами, встановленими  Міністерством освіти і науки України.  

2.9.      Школа  може реалізовувати загальноосвітні програми і надавати платні послуги на   

      договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.   

2.10. Навчальний рік у школі   починається з першого вересня і закінчується не пізніше   

      першого липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за  

      наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітнього  

      навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального    

      року  встановлюється на основі нормативних вимог Міністерства освіти і науки 

України. 

              Структура навчального року ( семестри) та режим роботи встановлюються   

            школою у межах часу, передбаченого робочим  навчальним планом, за погодженням з   

            районним відділом освіти .  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види  

            діяльності забороняється (крім випадків,  передбачених законодавством). 

2.11. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30   

            календарних днів. 

Тривалість уроків у школі встановлюється на основі рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України, і, як правило,становить:   

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

            дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з     

           районним відділом  освіти та державною санітарно-епідеміологічною  службою. 

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в 

організації  активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як десять хвилин. 

Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з 

дотриманням  педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується 

директором  школи. 

2.12.    Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до    

    педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних   

    особливостей учнів. 

2.13.    У школі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів .  

2.14.   Система оцінювання навчальної праці учнів  повинна бути  стимулюючою, навчальні  

            досягнення учнів  оцінюються за 12-ти бальною системою,  згідно  критеріїв, які   

            розроблені Міністерством освіти і науки України.   

2.15.    Навчання у випускних  класах кожного ступеню школи завершується державною   

            підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а   

            також  переведення й випуску учнів школи встановлюються  Міністерством  освіти і    

            науки України. 

            За результатами навчання  учням, випускникам видається відповідний документ   

            (табель, свідоцтво, атестат, довідка). 

             Випускники, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову   

            середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного   
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            закладу, вузу І-ІІ рівнів акредитації. 

             Випускники, які закінчили школу ІІІ ступеня , одержують атестат про повну    

            загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих    

            навчальних закладів. 

             Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту 

затверджуються Кабінетом міністрів України. 

2.16.    За відмінні успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватися похвальним листом  

     «За високі досягнення у навчанні», срібною та золотою медалями на підставі    

            положення про ці нагороди, які розробляються Міністерством освіти і науки України.  

За успіхи в навчанні для учасників навчально-виховного процесу встановлюються різні  

форми морального і матеріального заохочення: премії, подяки, грамоти, цінні  подарунки, 

тощо. 

2.17. Установа надає професійно-технічну освіту ( в т.ч. проводить підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації учнів, слухачів та незайнятого населення ).  

      Видаються документи державного зразка про отримання професії.  

2.18. Виховання учнів здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та 

позашкільної роботи.  

2.19. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених в Конституції та 

законах України, інших нормативно-правових актах. 

2.20. В установі забороняється утворення та діяльність організаційних структур  політичних 

партій, а також релігійних організацій та воєнізованих формувань. 

      Примусове залучення учнів   школи до вступу у будь-які  об’єднання громадян, 

громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також 

до діяльності  в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях 

забороняється. 

2.21. Дисципліна в установі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-

виховного процесу, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та Статуту. 

      Забороняється застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів. 

 

  

ІІІ.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 
 

 

3.1.    Учасниками навчально-виховного процесу в  школі  є учні, педагогічні    

    працівники,  бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки,  або особи, які їх  

    замінюють. 

3.2.    Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються    

    Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законами   

    України, даним статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи. 

3.3.    Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка    

має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує  

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає  

змогу виконувати професійні обов’язки в установі.   

3.4.   До педагогічної діяльності в школі не допускаються особи, яким вона заборонена  за 

медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо  

         провадження педагогічної діяльності  встановлюється законодавством.  

3.5.    Учні  мають право на:                                                                                                                  

    - доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти  у загальноосвітньому  

    навчальному закладі;                                                                                                                                         

    - вибір певного загальнооосвітнього навчального закладу, форми навчання, предметів  

    варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних   

    занять;          

    - переатестацію з навчальних предметів; безпечні і нешкідливі умови навчання та  

    праці; користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною ,  
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    культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою  

    загальнооосвітнього навчального закладу;                                                                                                                                          

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

    олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

          - участь у органах громадського самоврядування загальноосвітнього навчального   

          закладу; 

          - вільне вираження поглядів, переконань;                                                                                                          

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

          групах за інтересами тощо;                                                                                                                                           

          - захист від дій  педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і  гідність та інші права. 

3.6.   Учні школи зобов’язані: 

         - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж   

         визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;                                                                      

         - підвищувати   загальний культурний рівень; 

         -  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

         - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 

         - бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна; 

          - дотримуватися  вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи; 

          -  дотримуватися правил особистої гігієни. 

3.7.    Учні школи  залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до 

самообслуговування, різних видів суспільно    

          корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням   

          віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони   

          здоров’я. 

3.8.   До учнів школи, які порушують статут, не виконують своїх обов’язків, можуть 

застосовуватися такі форми морального впливу, як колективне обговорення їхньої 

поведінки, постановка на облік,  оголошення догани та інші. 

3.9.    Педагогічні працівники школи  мають право: 
   - самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, які є нешкідливими для  

здоров’я учнів; 

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

      самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної     

роботи; 

          - обирати форми підвищення своєї кваліфікації; 

          - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову   

          роботу; 

          -  вносити пропозиції керівництву загальноосвітнього закладу і органам управління   

          освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи; 

          - на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;                                        

          -  об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян,   

          діяльність яких не заборонена законодавством. 

3.10.    Педагогічні працівники школи зобов’язані: 

          - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до 

    навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої  

    освіти; 

          - контролювати рівень навчальних  досягнень учнів; 

          - нести відповідальність за  відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів   

            критеріям оцінювання , затвердженим Міністерство освіти і науки України, доводити 

результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх  

замінюють, керівника  навчального закладу; 

          - вести відповідну документацію; 

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

    здоров’я; 
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          -утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки,            

          принципів  загальнолюдської моралі; 

          - виконувати статут школи, правила внутрішнього  розпорядку, умови   трудового    

          договору; 

          - брати участь у роботі педагогічної ради; 

          -виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, 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; 

          - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і 

      політичну культуру; 

          - виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів  

     управління освітою. 

3.11.    Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства     

          директором школи і затверджується районним     

          відділом освіти.  Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки    

          (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

          Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається   

          лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим  

          навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з      

          дотриманням законодавства про працю. 

3.12.  Керівник школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами,   

          майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права і обов’язки визначаються   

          нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, правилами  внутрішнього розпорядку та статутом.   

3.13.   Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних   

           обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. 

3.14. Керівник і педагогічні працівники школи підлягають  атестації відповідно до порядку,  

встановленого Міністерством освіти і науки України. 

            За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх  

відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, 

спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 

«старший вчитель», «учитель  – методист», «організатор – методист» та інші. 

3.15.   Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників школи  

й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом 

України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. 

3.16.   Педагогічні працівники, які систематично грубо  порушують статут, правила 

внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, не виконують 

посадових обов’язків, умови трудового договору  або за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. До 

працівників школи можуть застосовуватися інші стягнення, визначені чинним 

законодавством. 

 

3.17.  Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: 

          -обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського   

          самоврядування з питань навчання, виховання  дітей; 

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

          процесу та зміцнення матеріально-технічної школи; 

          - на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування   

          школи  та у відповідних державних, судових органах. 

3.18.  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми    

повної  загальної середньої освіти і зобов’язані: 
         - обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей; 
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         - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення  організації навчально-виховного 

процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

        - забезпечувати  дотримання дітьми вимог статуту школи» 

         -забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної  середньої освіти за будь-  

         якою формою навчання.; 

         -постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати  належні   

         умови для розвитку їх природних  здібностей; 

         - поважати  честь і гідність працівників закладу, дитини, виховувати працелюбність, 

почуття доброти, милосердя,  

         шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до   

         національної історії, культури, цінностей інших народів; 

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

3.19.  У разі невиконання  батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених 

законодавством, загальноосвітній заклад може порушувати клопотання про 

відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

3.20.  За невиконання  учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, 

порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися 

стягнення відповідно до закону. 

3.21. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим  

         законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.         

 

 

ІV.  УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ. 

 
4.1.  Безпосереднє керівництво школою здійснює директор, який призначається і 

звільняється з посади відділом освіти Шаргородської райдержадміністрації згідно з 

законодавством. Заступники директора призначаються і звільняються з посади відділом 

освіти за поданням директора школи. Директором школи може бути тільки громадянин 

України, який має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менш як три 

роки. 

4.2.   Директор школи : 
- здійснює керівництво педколективом, забезпечує раціональний добір і розстановку  

кадрів, створює необхідні умови для підвищення і кваліфікаційного рівня працівників; 

- організовує навчально-виховний процес ; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм ; 

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і 

ефективність роботи педпрацівників ; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

- створює необхідні умови для навчально-виховного процесу. 

4.3.   Директор школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу    

управління школою. Робота педради проводиться відповідно до потреб школи. Кількість 

засідань визначається їх доцільністю, але не менше 4 рази на рік. 

Педрада розглядає такі питання : 

- планування та режиму  роботи школи ; 

- варіативної складової робочого навчального плану; 

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний   

        рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні ; 

- підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їхньої творчої ініціативи,  

       впровадження  у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду ; 

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх  

обов’язків ; 

- притягнення  до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за 

невиконання ними своїх обов’язків; 
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- морального і матеріального стимулювання учнів та педпрацівників школи, батьків та 

осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-

виховного процесу. 

4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи є конференція   

       (загальні збори), яка скликається не менше одного разу на рік. 

       На конференцію обираються делегати від учнів (на класних зборах), від батьківської   

       громадськості (на класних батьківських зборах), весь педагогічний колектив. 

       Повноваження конференції (загальних зборів) визначаються Положенням про   

       загальноосвітній навчальний заклад. 

 4.5. У період між конференціями діє рада школи. яка обирається на конференції. До складу  

        ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків   

        і громадськості. 

        Повноваження ради школи визначаються Положенням про раду школи. 

4.6.   Рішенням конференції в школі може бути створена піклувальна рада. Повноваження   

         піклувальної ради визначені Положенням про піклувальну раду. 

 4.7. Рішенням конференції можуть створюватися учнівський комітет (парламент), 

батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які 

розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України       

4.7.   У школі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють   

         відповідно до чинного законодавства України. 

 

V.  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
5.1.  Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації,  

           обладнання школи, службове житло, вартість яких відображена у балансі. 

5.2.  Фінансування школи здійснюється Шаргородською районною радою (через відділ    

           освіти райдержадміністрації) та місцевою  сільською радою. 

5.3.  Фінінсово-господарська діяльність школи здійснюється на основі кошторису. 

           Джерелами кошторису є : 

-     кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування  

           школи для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної   

           середньої освіти ; 

-     кошти, отримані за надання платних послуг ; 

-     благодійні внески юридичних і фізичних осіб ; 

-     доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-   

           дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщення, споруд, збору вторинної сировини . 

5.4. Діловодство  в школі ведеться згідно законодавства, інструкції “Про ведення ділової   

          документації в навчально-освітніх закладах” 

5.5.  Бухгалтерський облік в школі ведеться згідно чинного законодавства та діючих   

           нормативних вимог, порядок його ведення визначається засновником. 

5.6.    Школа має право згідно із законодавством придбати і орендувати необхідне 

обладнання та інші матеріальні ресурси,  користуватися послугами будь-якого 

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

рахунок  заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу. 

5.7.   Звітність про свою діяльність школа здійснює відповідно до чинного законодавства. 

 

 

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ. 

 
6.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснює інспекція навчальних закладів при 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, органи управління освітою 
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вищого рівня, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і 

підпорядковані їм органи управління освітою. 

6.2.  Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна атестація, 

яка проводиться раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і 

науки України. 

6.3. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної 

середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного 

зразка. 

6.4. Заклад, результати діяльності якого та/або умови організації навчально-виховного 

процесу не відповідають установленим державним стандартам, вважається не 

атестованим. Щодо нього приймається рішення про проведення повторної атестації 

через один-два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до 

законодавства. 

6.5.  У період між атестацією проводяться перевірки, інспектування навчально-виховного 

процесу не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки, не пов’язані  з навчально-виховним 

процесом, проводяться засновниками школи відповідно до законодавства. 

 

 

VІІ.  РЕОРГАНІ3АЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ 

7.1.   Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник. 

   Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання , поділу, виділення. 

   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у   

   випадку ліквідації за рішення господарського суду – ліквідаційною комісією,   

   призначеною цим органом. 

   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо   

    управління школою. 

7.2. Ліквідаційна комісія оцінює майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і 

розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику. 

7.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників 

відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

  

VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

8.1.Школа працює і дотримується Законів України та інших нормативно-правових    

актів, які   охоплюють сферу її діяльності. 

8.2.Цей Статут дійсний в рамках прав посадових осіб, їх відповідності перед Законами 

України. 

8.3 Школа має право на власні стандарти, які не суперечать чинному законодавству, має 

право на власний церемоніал (традиції). 

8.4.Поряд із Статутом школи окремими документами, що не суперечать йому, діють: 

 

* Правила внутрішнього розпорядку 

* Положення про педагогічну раду 

* Положення про раду школи та опікунську раду 

* Регламент учнівського самоврядування.  

 

8.5.Спірні питання (непорозуміння) між школою, учнями і їх батьками розглядають 

органи управління освіти та громадського самоврядування. 
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