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І. З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я 

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНЯ -ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МИРОЛЮБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
НОВОВОРОНЦОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є комунальним бюджетним 
навчальним закладом. 
1.2 Засновником НВК є Миролюбівська сільська рада (далі - Засновник). 
1.3. Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА * «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНЯ -
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МИРОЛЮБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
НОВОВОРОНЦОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

АСкорочена назва: КУ НВК «МИРОЛЮБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ». 
.5.Місце знаходження НВК: 74211, Херсонська область., Нововоронцовський район., 

с.Миролюбівка, вулиця Шевченка буд.26. 
1.6. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНЯ -ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МИРОЛЮБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
НОВОВОРОНЦОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - НВК) є юридичною 
хобою, мас печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, 
реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства. 

НВК в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", 
ро загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", „Положенням про навчально -

їнховний комплекс „Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", 
-ііїїими нормативно -правовими актами України та власним статуту. 

Головною метою діяльності НВК є : 
• задоволення потреб громадян у дошкільній та загально середній освіті; 

виховання громадянина України; 
• -• човання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 
:-ег г явної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і 
цілій: 
• формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, 

чуттям національної самосвідомості, особистості; 
• - гхсваяня в учнів та вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, 

>бол людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом 
за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 
• :• ги . * особистості учня та вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 
• : - зання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої 

- -» цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення 
фчїячного та психічного здоров'я учнів; 
• _ - рсння умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство. 
• . -ння "-езперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і 
V І.- -О.;:', навчання і виховання між дошкільною та загально середньою освітою, створення 

>ГТЮ<ІЗЬЕНХ умов для охорони і зміцнення здоров'я, інтелектуального, фізичного і психічного 
їаатху учнів (вихованців); 

.Щільність Н В К будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, 
в= — - віл політичних, релігійних і громадських об'єднань; взаємозв'язку розумового, 
-г •-ті"і н і : кчного і естетичного виховання; рівності умов кожної дитини для повної 

із-аІІ її ідібяостей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною 
- т - - -: к> тьту рою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого 

ЖаОйіг ср> навчання: гнучкості і прагматичності; єдності і наступності; безперервності і 
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- ж>манітності; поєднання державного і громадського самоврядування. 
НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, 

- гредбаченої чинним законодавством та власним статутом. 
НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

• реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про освіту", "Про загальну 
.^оелню освіту", "Про дошкільну освіту"; 
«сезпечніумовиосвітньої діяльності; 
• лотримання Державних стандартів загальної середньої освіти та Базового компоненту 
ллпкільної освіти; 
• л »тримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової 
лояльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; 

дотримання фінансової дисципліни. 
". 2.В НВК визначена українська мова навчання, 
і 3 .НВКмаєправо: 
зо ходити в установленому порядку державну атестацію; 

•визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу; 
•визначати варіативну частину робочого навчального плану, 
•- установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні 
>-бочі плани та програми з урахуванням державних стандартів та лікувально-реабілітаційних 
лроірам; 
• проводити спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-
дослідну, експериментальну, пошукову роботу; 
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-
внховного процесу; 
•отримувати кошти і матеріальні цінності від юридичних та фізичних осіб; 
•встановлювати форму одягу для учнів. 

.14. Мережа груп раннього віку, молодших, дошкільних груп, класів, груп подовженого дня, 
факультативів, гуртків тощо встановлюється на підставі нормативів їх натювнюваності, 
затверджених Міністерством освіти та науки України, за погодженням з Міністерством 
; нансів України відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно -
гігієнічних норм. 
1.15. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації 
: абезпечуються Засновником і здійснюються відповідними установами охорони здоров'я. 
Ледичний персонал НВК здійснює, профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, 
зі зичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартовування, дотримання 
санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування. 
1.16. Організація харчування в НВК здійснюється відповідно до чинного законодавства. 
Відповідальність за організацію харчування дітей в НВК несе керівник. 
1.17. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначається чинним 
законодавством. 

И. СТРУКТУРА ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ НВК 

2.1. Порядок комплектування НВК визначається Засновником відповідно до чинного 
законодавства України. 
2.2. Комплектування НВК здійснюється керівником за погодженням із Засновником або 
уповноваженим органом управління освітою. 
2.3. НВК має групи раннього віку; одновікові, різновікові дошкільні групи 
2.4. В НВК функціонують групи денного перебування. Структура навчального року та режим 
роботи встановлюється НВК у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за 
погодженням з відповідним органом управління освітою за наявністю заяв батьків. 
2.5. За дитиною дошкільного віку зберігається місце в НВК у разі її хвороби, карантину, 
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хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків, а також на період (до 75 днів) 
=с залежно від періоду і тривалості їх відпустки. 
1 - Із врахуванням місцевих умов Засновник може вносити необхідні зміни до встановленого 

радку зберігання за дитиною місця в НВК. 
1 " Порядок відрахування дітей визначається нормативно-правовими документами. 
1 - Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у НВК здійснюється практичним 
•;яхологом. 

ПІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

• НВК планує свою роботу- самостійно, відповідно до перспективного, річного планів. 
5 ланах роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються 
•грспективи його розвитку. 
Піїн роботи затверджується педагогічною радою та радою НВК. 

1 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний 
. -ч. складений на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених 

М п стерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини з урахуванням 
специфіки НВК. 
? -'очий навчальний план НВК погоджується радою НВК і затверджується відповідним 
:с- ІНОМ управління освітою. 
У зягляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, 
тижневий) та режим роботи навчального закладу (щоденний, річний). 
* : Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно 
- >ають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 
-- ш України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 

-"и навчальної роботи, що мають забезпечу ваги виконання статутних завдань га здобуття 
:<=гги на рівні державних стандартів. 

- НВК здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання у режимі 
: гтденного робочого тижня. 
" : V разі потреби та за бажанням батьків учень (вихованець) може перейти протягом будь-

року навчання до іншого навчального закладу. 
~=ведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи 

встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, на підставі заяви батьків, або 
«--:. які їх замінюють. 

" - В НВК для учнів шкільної ланки за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при 
• •• с належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого 

ясховалу створюються групи продовженого дня. 
: :г - г зання до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійсшоється за наказом 
:гиеіґгора НВК на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. 
? . * ч роботи груп продовженого дня на початок кожного навчального року розглядається 

школи та затверджується наказом директора НВК. 
" " Г груктура навчального року, тижневе навантаження учнів встановлюються НВК в межах 

передбаченого робочим навчальним планом, 
г - _ ь~ заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня 
£ЗС"Г>ТДОГО року. 

"-іи: заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку 
гт- - ізення НВК для роботи у новому навчальному році. 
Бйі^.7»ііий рік у шкільній ланці НВК поділяється на семестри. 
- 1 3 . т к а н н я учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім 

" д і м , передбачених законодавством України). 
5 " З - ~ >голженням з відповідним органом управління освітою з урахуванням місцевих умов, 
- «= - ~ ' - ІВК" щорічно встановлюється графік канікул, тривалість яких протягом навчального 
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становить не менше ЗО календарних днів. 
І Тривалість уроків в НВК становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих - 40 
• з-лжн Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами 
і 'с.г..ммя освітою та територіальними установами державної санігарно-енідеміологічної 
сіужби. 

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, 
ГЇЛЛЛ-ЄНИМ на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і 
•і «рдженим директором. 

Тзззевий режим роботи НВК фіксується у розкладі навчальних занять. 
1 : ч тісних форм обов'язкових навчальних занять, в НВК проводяться індивідуальні, групові, 
• н у льгативні, та інші позакласні заняття та заходи, передбачені окремим розкладом і 
. римовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей і 

увань. 
1 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем 

» в і д н о до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних 
інвостей учнів. 
У шкільній ланці НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється 

м г~ відно до діючої системи оцінювання досяг нень у навчанні учнів. 
У лершому класі дається вербальна оцінка досягнень учнів у навчанні. У другому класі за 

енням педагогічної ради навчальні досягнення учнів можуть оцінюватися, 
лкументі про освіту (табелі успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за 
»гетри, навчальний рік. 

РГР-тьгати семестрового, річного доводяться до відома учнів класним керівником. 
Порядок переведення учнів НВК визначається відповідно до чинного законодавства. 

З 5 Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, 
ї* - ам Державного стандарту загально середньої освіти здійснюється шляхом їх державної 
т л . мкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається 

відно до чинного законодавства. 
Учням, які отримали початкову освіту в НВК, видається табель успішності. 

" " За успіхи у навчанні для учнів встановлюються така форма морального заохочення: 
>: дження похвальним листом "За високі досягнення у навчанні". 

" ^ НВК може надавати населенню платні освітні послуги відповідно до чинного 
за;«одавства, 

Г- УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

- І з >часниківнавчально-виховногопроцесувідносяться: 
• учні, вихованці; 
• керівник; 
• с агогічні працівники; 

чічники вихователів, няні; 
• -с ,:чні працівники; 

• жххолог: 
• лгпсміжшій персонал; 
• .нлп спеціалісти; 
• :,чи або особи, які їх замінюють; 
• ::>. лставники громадськості. 
- 1 гаяа и обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов'язки 
и з начаються чинним законодавством та цим статутом, 
- " Учні вихованці) НВК мають право на: 
• 5е<печні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку', виховання і навчання; 
• -г'.р гу ртків, позашкільних та позакласних занять; 
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• ї -юстування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-
_ : «внсю та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу; 
• :- >. - т і до інформації з усіх галузей знань; 
• у - і . . різних виставках, конкурсах тощо; 
• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; 
• • и . ;ь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за 
Е-гггесами тощо; 
• «ІЛ - _ - -»ід будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права 
•б»: т и н и жують їх честь, гідність. 

- - Учні вихованці) НВК зобов'язані: 
«б - їі чати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний 

• _•. т - куватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; 
- -«->ежливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; 
^ . • - - чуватись законодавства, моральних, етичних норм; 
• 5сати носильну участь у різних видах суспільно-корисної праці, не заборонених чинним 
ЇШ . -_ давством; 
• : п>и рватись правил особистої гігієни, мати охайний зовнішній вигляд. 

~с а І огічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, 
£>: ч в і д п о в і д н у вишу педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, 
_ - . -гоють педагогічну діяльність, забезпечують результативність га якість своєї роботи, 
б- - чний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки. 

•іачення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші 
тт- і відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про 
і*. - ^п . середню освіту", „Про дошкільну освіту" та іншими законодавчими актами. 
- ~ Педагогічні працівники мають право на: 
• ЙЛ - _ професійної честі, гідності; 
• - стінний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; 
• • = в обговоренні га вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; 
• тг*>адеяня в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової 

- і^т-тення педагогічної ініціативи; 
• в> атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 
• ЗБ йти пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 
• * - ̂  - у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; 
• ' г -? _-.ня форм підвищення кваліфікації, перепідготовки; 

рпчання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством 
'* оаїни: 
• , т а.їьне. житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного 
з ю м ш к т в а ; 
• гс' слання у профспілки. 
5 -ЛЗ-; тікання педагогічних працівників від виконання професійна обов'язків не допускається, 
- - ЗЙЯЯТКОМ випадків, передбачених законодавством України. 
- 1 Педагогічні працівники зобов'язані: 
• ечити належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних 
ззхгр2м на рівні обов'язкових державних вимог; 
• . рйяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, 
ін£снх>вати пропаганду здорового способу життя; 
• с зростанню іміджу навчального закладу; 
• - і- ~оновленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, 

т- - шпів загальнолюдської моралі; 
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• иховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, 
л ч ьних та культурних надбань народу України; 
• • тузати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 

ІОМИ, етнічними, національними, релігійними групами; 
• л гримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 
• убезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь - яких форм експлуатації та дій, які 
в дять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства; захищати учнів від 
г ^яких форм фізичного або психічного насильства, впливу релігійних ідеологій, запобігати 
ї^лгьанню ними алкоголю, наркотиків, иотюну іншим шкідливим звичкам; 

. ійно підвищу вати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і 
элпгачну культуру; 

гримуватися положень статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку, 
у* 2 трудового договору; 
• ілглнувати накази і розпорядження директора навчального закладу, органів управління 
• п т м о ; 
• :сагн участь у роботі педагогічної ради та інших заходів, пов'язаних з підвищенням 
- -г-есійного рівня, педагогічної майстерності. 
- : В НВК обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація 
лл - : нюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про 
• г- ацію педагогічних працівників України. 

Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього 
р рядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умов колективного 
і- ^-зору, або за результатами атестації не відповідають посаді, яку займають, звільнюються з 
г< О 'гн ві;щовідно до чинного законодавства. 

Батьки та особи, які їх замінюють, мають праве: 
• с-нрати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самовряду вання; 
• вертатись до органів управління освітою, директора НВК і органів громадського 

урядування з питань навчання, виховання дітей; 
• - аги участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу 
- . ч:г,нення матеріально-технічної бази НВК; 
• з. захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального 
ІІМС - і> та у відповідних державних, судових органах. 

1 Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної 
ГІ ;: : чаткової освіти і зобов'язані: 
• ззбезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної та початкової освіти за будь-якою 
о» г м счо навчання; 
• ллстійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для 

ійгку їх природних здібностей; 
• зажати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

- л иве ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної 
ет -т::. культури, цінностей інших народів; 
• ІЙХ ьувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 
• - гз і невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених 
а» лавством, НВК може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб. 

Представники громадськості мають право: 
• обрати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК; 
• : гг ияти покращанню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК; 
• г- -V. • іити консультації для педагогічних працівників; 
• "" г ІГИ участь в організації навчально-виховного процесу. 
- - Представники громадськості зобов'язані: 
• л: гримуватись статуту НВК; 
• - - • >ыу ваги накази та розпорядження директора НВК, рішення органів громадського 
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Ешоврядуваяня; 
• згхнщати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства; 
• : то датувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну 
К І Л О . 

^ УПРАВЛІННЯ НВК 

5 > правління НВК здійснюється його Засновником - Миролюбівською сільською радою, 
іс " середнє керівництво НВК здійснює його директор. 

тутором НВК може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на 
Гі̂ --- спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки. 
І5т«еітор НВК та його заступники призначаються і звільнюються з посади відповідно до 
« - законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за 
•в _ - - ям директора з дотриманням чинного законодавства, 
5-І У . ординацію діяльності НВК здійснює відділ освіти Нововоронцовської районної 

азної адміністрації. 
І " -. аном громадського самоврядування НВК є загальні збори колективу НВК та батьків або 
вс £ югі їх замінюють, що скликаються не менше одного разу на рік. 

. ати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких категорій: 
• — ед вників НВК - зборами трудового колективу; 
• У - представників громадськості - класними та груповими батьківськими зборами. 
І . жча категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від 
зр* зяиків навчального закладу - 45 осіб, батьків і працівників громадськості - 45 осіб. 
Т із х повноважень становить 2 роки. 
Зк~ гл н бор и правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної 
•агїг хнї. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів. 
У . .стикати загальні збори мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це 
•в*-." вилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, Засновник. 
Зига&ні збори: 
• «Г-т ають раду НВК, її голову, встановлює термін їх повноважень; 
• кіс головують звіт директора і голови ради НВК; 
• " вдають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності 

• нгэердхус основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші 
НЕ^ажлквіші напрями діяльності НВК; 
- — - - чають рішення про стимулювання праці керівників та працівників. 
5 - V —еріс>д між загальними зборами діє рада НВК. 
: - Метою діяльності ради є: 
- . : - яння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; 
- - гнання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості для 
тю г- •• НВК та удосконалення навчально-виховного процесу; 
• »Х'чуваяня позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК; 
• т> _ - т>ення колегіальних форм управління НВК; 
• г т ішення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-
•Г- -ДЕОГО процесу. 
і - С Основним завданням ради є: 
• —шення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, 
ЖГЖ55ННМИ та приватними інституціями; 
• ї - аачення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння 
тсгзнгта^ійно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 
• : т ч~> • _-: ня навичок здорового способу життя; 
• . належного психологічного клімату в НВК; 
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.г лаяння духовному, фізичному' розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; 
л римка громадських ініціатив з вдосконалення навчання та виховання учнів (вихованців), 

ж?л-чих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 
. р няння організації дозвілля та оздоровлення учнів та вихованців; підтримка громадських 

е ~ ігив зі створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання; 
_.ювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства про 

і& з язковість дошкільної та початкової освіти; 
< . - к лювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, 
витримки обдарованих дітей; 
1 «іднення матеріально - технічної бази НВК, поповнення та використання бюджету закладу; 
« - лнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) НВК з метою забезпечення 
і - ^. і навчально-виховного процесу; 
•Ёлл функції, що не суперечить чинному законодавству. 
І - 5 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і 
и» ^лдськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними 
*'« с-амя НВК. 
: _глня про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається 
а* Е. -очно загальними зборами. 
еа чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. 

- - Рада НВК діє на засадах: 
• — гятету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; 
• римання вимог законодавства України; 
• с: -егіальності ухвалення рішень; 
• оровільності і рівноправності членства; 
• ' - ясності. 
: — рацює за планом, затвердженим загальними зборами. Кількість засідань визначається їх 
ІГЛЛТЬЯІСТЮ. 

іння ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, Засновника, а 
~и ж членами ради. 

ллія ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох 
ще гжн її членів. 

. рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. 
? _ т :ля ради, що не суперечать законодавству України та статуту НВК, доводяться в 
«аз» - ленний термін до відома педагогічного колективу, батьків, або осіб, які їх замінюють, та 
-то^здськості. 

незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що 
резг іялає спірне питання. 
Ш - «ліаду комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, 
іГ' С-; лілкового комітету НВК. 

Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради. 
Г: зова ради може бути членом педагогічної ради. 
Г . - ю ради не може бути директор та його заступники. 
Хта вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з 
- «г чих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. 

: л : ея ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, 
: : . -ані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурио-
юсаекх заходів. 

- і Рада НВК: 
• л-глчізовує виконання рішень загальних зборів; 
• 2 - _ а ть пропозиції про зміну типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних 
•сиііінн; 
• л л: іо з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за 
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кэсо виконанням; 
• з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту НВК; 
• чатверджує режим роботи НВК; 
<. рияс формуванню мережі класів та груп НВК, обґрунтовуючи її доцільність в органах влади 
в ч сцевого самоврядування; 
• р-з. м із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної 
«стнни робочих начальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції 
і» --тку регіону, суспільства і держави; 
• : : зджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 
• ~_.туховує зві г голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-
і»г зної та фінансово-господарської діяльності; 
• У с участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння 
о^.::фікаційних категорій вчителям; 
• т восить на розгляд педагогічної ради пропозиції про поліігшення орг анізації позакласної та 
к злжільної, гурткової роботи з учнями та вихованцями; 
• - .;ює проведення добродійних акцій; 
• »носить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції 
іг. чоральне і матеріальне заохочення учасників навчально-виховного процесу; 
• :: глядає питання родинного виховання; 
• " —е участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових 
< - І учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 
• . ГГІЯЄ педагогічній освіті батьків; 
• . - - няє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 
• і лядає питання здобуття обов'язкової початкової освіти учнями; 
• с анізовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; 
• > лядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК; 
• *:-же створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та 
і - . їх роботи визначаються радою. 
5 5 При НВК за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада 

БІДНО до чинного законодавства. 
5 - Директор НВК: 
• яснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку 
«ирчв. створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня 
ІГЧ вників; 
• -- ганізовує навчально-виховний процес; 
• - Умпечує контроль за виконанням навчальних планів і про) рам, рівнем досягнень учнів у 
ваечаяні, знань, умінь та навичок вихованців; 
• з-_:;овідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 
• . тзорює необхідні умови для участі дітей у позакласній роботі, проведення виховної роботи; 
• 5 печу є дотримання вимог- охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних 
і технікибезпеки; 
• - римує ініціативи з вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих 
•гснутів, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 
• Зб_"с ісчує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного 
•а-чльства; 
• і : нтролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); 
• лзйснює контроль за проходженням працівниками у встановленому терміну обов'язкових 

• С _ І І -ЇНЙХ оглядів і несе за це відповідальність; 
• т» Г: вряджається в установленому порядку майном і коштами, відповідає за дотримання 
и - псової дисципліни та збереженням матеріально - технічної бази НВК; 
• у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 
- і* одженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, 
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салові обов'язки працівників навчального закладу'; 
. іорює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошук та застосування 

• ч и ефективних форм і методів навчання і виховання; 
. »року звітує про свою роботу на загальних зборах; 

- т:е відповідальність засвою діяльність перед учнями (вихованцями), батьками, 
с л ІГОГІЧНИМИ працівниками та загальними зборами, Засновником. 

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства 
> :«ектором НВК і затверджується відповідним органом управління освітою. 
>хшг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) 
иліе за письмовою згодою педагогічного працівника. 
"--грозноділ педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у 
«л »мі ни кількості годин з окремих предметів, передбаченої робочим планом, або за 
в : змовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю, 

і В НВК створюється постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада. 
звою педагогічної ради є директор НВК. 

: Педагогічна рада розглядає питання: 
• : эсконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та 
іс #. • й> роботи НВК; 
> .^ведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень 
л. - и, нагородження за досягнення у навчанні; 
• г лвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 
ь :•: вадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного 
•хвіду; 
• - рального та матеріального заохочення учнів га працівників НВК. 

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. 
І _ ь кість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж 
* ліри рази на рік. 
- С ГІН педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-
•ЕХ иного процесу, 
: У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські об'єднання, що діють відповідно до 
т - аого законодавства України. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, 
матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі НВК. 

- 1 4 ай но НВК є комунальною власністю територіальної громади с, Миролюбівки і належить 
* •-> на праві оперативного управління. 
- : НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними 

. рсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. 
- - Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише в 
і* адках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані НВК внаслідок порушення 

майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно 
чинного законодавства. 

- і Списання майна та передача його в оренду здійснюється згідно з 
»ним законодавством. 

- - Основні фонди НВК не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, 
•б-еском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в 
ожду , передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника. 
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ПІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НВК 

І Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису. 
Джерелами формування кошторису НВК є: 

І ігти бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної, початкової 
І загально середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних 
-зядартів освіти; 

доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
• добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, 
с-ганізацій, окремих громадян; 

інші кошти, не заборонені чинним законодавством. 
І" В НВК може створюватися фонд загального обов'язкового навчання, який формується з 
- ахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів Засновника та бюджету в 
К мірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, 
в. ~учених з інших джерел. 
£ ти фонду загального обов'язкового навчання витрачаються відповідно до кошторису, 
їі~зсрдженому директором навчального закладу. 
>~дік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються 
ьїзчальним закладом згідно з наказом директора, виданим на підставі рішення ради 
і_зчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством. 
Е нтроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання 
ІІ_ЙСНЮЮТЬ органи місцевого самоврядування. 
" - Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших 

[еріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації 
аго фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

ііпшенню соціально-побутових умов колективу. 
75. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством та 
*• рмативно-гіравовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних 
гсганів виконавчої влади, яким підпорядкований НВК. За рішенням Засновника НВК 
§ сгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію. 
16. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до чинного 
*ілОнодавства. 

ЧИ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

1.1. НВК за наявністю належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних 
-идходжень має право, за погодженням з уповноваженим органом управління освітою, 
:ооводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 
встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та 
хвітніми асоціаціями за погодженням з уповноваженим Засновником органом управління 
«.вітою. 

І2. НВК має право відповідно до чинного законодавства, за погодженням з уповноваженим 
рганом управління освітою, укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, 

науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 
. раїн за погодженням з уповноваженим Засновником органом управління освітою. 

К. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК 

5.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації 
диної державної політики в сфері загальної середньої та дошкільної освіти. 

•2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція 
-авчальних закладів, контроль за діяльністю здійснює Засновник або уповноважений ним орган 
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Г- ЛІННЯ освітою. 

. овною формою контролю за діяльністю закладу є атестація, яка проводиться не рідше 
газу на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України. 

14. г г под між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов'язаних з 
• -чаїьно-виховною діяльністю. Зміст, види, періодичність перевірок визначається 
_ . - від стану навчально-виховної роботи але не частіше 2 разів на рік. Перевірки з питань, 
с з -даних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до 
с - - : го законодавства. 

: : і н и ТА ДОПОВНЕННЯ 

|_ • ни та доповнення до статуту НВК погоджуються з координатором діяльності закладу 
:- і значено в п 5.2 розділу V даного Статуту та затверджуються Засновником і 

гають державній реєстрації у встановленому порядку. 

Е ОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

г ідення про реорганізацію НВК приймає Засновник, 
г " апія НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, 

галізація навчального закладу проводиться у разі зміни його типу або форми власності. 
: ішення про ліквідацію НВК приймає Засновник або суд. 

проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках 
г а рішенням суду, господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим 

:ачення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління НВК. 
даційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів, 

г;.-:ться з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його на затвердження 

І - ' - :гадку реорганізації права та зобов'язання НВК переходять до правонаступників 
к - до чинного законодавства. 
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