I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської
ради Сумської області (скорочена назва Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8)
заснована в 1910 році. Форма власності: комунальна.
Тип закладу: середня загальноосвітня школа.
Освітній рівень: повна загальна середня освіта 1-11 класи.
Мова навчання – українська.
1.2. Юридична адреса загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8: вулиця
Гоголя 30а, м. Охтирка, Сумська область, 42700, телефон 2-31-24.
1.3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 є юридичною особою, має
печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою,
розрахунково-касове обслуговування навчального закладу здійснюється через
органи Державного казначейства, в якому відкриті реєстраційні рахунки на ім’я
головного розпорядника бюджетних коштів – відділу освіти Охтирської міської
ради.
1.4. Засновником (власником) Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 є Охтирська
мiська рада.
1.5. Головною метою Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 є забезпечення
реалiзацiї права громадян на здобуття повної загальної середньої освiти.
1.6.Головними завданнями Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 є:
забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освiту;
виховання громадянина України;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй i
звичаїв, державної та рiдної мови, нацiональних цiнностей українського народу
та iнших народiв i нацiй;
формування i розвиток соцiально зрiлої, творчої особистостi з усвiдомленою
громадянською позицiєю, почуттям нацiональної самосвiдомостi, особистостi,
пiдготовленої до професiйного самовизначення;
виховання в учнiв поваги до Конституцiї України, державних символiв України,
прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi
перед законом за свої дiї, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i
громадянина; розвиток особистостi учня, його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду;
реалiзацiя права учнiв на вiльне формування полiтичних i свiтоглядних
переконань;
виховання свiдомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я iнших громадян як
найвищої соцiальної цiнностi, формування засад здорового способу життя,
збереження i змiцнення фiзичного та психiчного здоров'я учнiв;
створення умов для оволодiння системою наукових знань про природу, людину
i суспiльство.
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1.7. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 у своїй дiяльностi керується
Конституцiєю України, Законами України "Про освiту", "Про загальну середню
освiту", Положенням про загальноосвiтнiй навчальний заклад, iншими
нормативно-правовими актами, цим статутом.
1.8. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 самостiйно приймає рiшення i здiйснює
дiяльнiсть у межах своєї компетенцiї, передбаченої законодавством України, та
власним статутом.
1.9. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 несе вiдповiдальнiсть перед особою,
суспiльством i державою за:
безпечнi умови освiтньої дiяльностi;
дотримання державних стандартiв освiти;
дотримання договiрних зобов'язань з iншими суб'єктами освiтньої, виробничої,
наукової дiяльностi, у тому числi зобов'язань за мiжнародними угодами;
дотримання фiнансової дисциплiни.
1.10. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 з урахуванням потреб населення,
кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази:
організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профілями;
приймає рішення про створення класів із поглибленим вивичення предметів,
спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми
за погодженням з місцевим органом управління освітою ;
організовує індивідуальне навчання та навчання за екстернатною формою
навчання відповідно до діючої нормативної бази.
1.11. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 має право:
проходити в установленому порядку державну атестацiю;
визначати форми, методи i засоби органiзацiї навчально-виховного процесу
за погодженням iз власником (засновником);
визначати варiативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти i впроваджувати експериментальнi та
iндивiдуальнi робочi навчальнi плани;
спiльно з вищими навчальними закладами, науково-дослiдними iнститутами
та центрами проводити науково-дослiдну, експериментальну, пошукову
роботу, що не суперечить законодавству України;
використовувати рiзнi форми морального i матерiального заохочення до
учасникiв навчально-виховного процесу;
бути власником i розпорядником рухомого i нерухомого майна згiдно з
законодавством України та власним статутом;
отримувати кошти i матерiальнi цiнностi вiд органiв виконавчої влади,
юридичних i фiзичних осiб;
залишати у своєму розпорядженнi i використовувати власнi надходження у
порядку, визначеному законодавством України.
1.12. В Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 створюються та функцiонують
методичнi об'єднання вчителів, класних керівників, психологічна служба.
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1.13 Медичне обслуговування учнiв та вiдповiднi умови для його органiзацiї
забезпечуються засновником, здiйснюється сестрою медичною закладу та
штатними працівниками КЗ «Охтирська центральна районна лікарня».
1.14. Взаємовiдносини Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 з юридичними i
фiзичними особами визначаються угодами, що укладенi мiж ними.
II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 планує свою роботу самостiйно
вiдповiдно до перспективного та рiчного плану.
У планi роботи вiдображаються найголовнiшi питання роботи навчального
закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи
затверджується радою школи.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий
навчальний план, що складається на основi типових навчальних планiв,
розроблених та затверджених Мiнiстерством освiти i науки України, iз
конкретизацiєю варiативної частини i визначенням профiлю навчання.
Робочий навчальний план школи погоджується радою школи i затверджується
місцевим органом управління освітою.
2.3. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 працює за навчальними програмами,
підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, і
забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені
навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
2.4. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 здiйснює навчально-виховний процес за
денною формою навчання та 5-денним робочим тижнем.
2.5. Зарахування учнiв до Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 здiйснюється за
наказом директора на пiдставi особистої заяви (для неповнолiтнiх – заяви
батькiв або осiб, якi їх замiнюють) або направлень вiдповiдних органiв
управлiння освiтою, а також свiдоцтва про народження (копiї), паспорта (для
повнолітніх), медичної довiдки встановленого зразка, документа про наявний
рiвень освiти (крiм дiтей, якi вступають до першого класу).
У разi потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до
iншого навчального закладу. Переведення учнiв до iншого навчального закладу
здiйснюється за наявностi особової справи учня встановленого Мiнiстерством
освiти i науки України зразка.
2.6. Для учнiв 1-4 класiв та, як виняток, для учнів 5-7 класів, за бажанням їхнiх
батькiв або осiб, якi їх замiнюють, при наявностi належної навчальноматерiальної бази, педагогiчних працiвникiв, обслуговуючого персоналу
можуть створюватися групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня i вiдрахування дiтей iз них
здiйснюється наказом директора навчального закладу на пiдставi заяви батькiв
(осiб, що їх замiнюють).
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2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнiв
встановлюються Охтирською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальнi заняття розпочинаються 1 вересня у День знань i закiнчуються у
1-4-х класах – 31 травня, 5-11-х класах не пiзнiше 1 липня наступного року.
Навчальний рiк подiляється на семестри.
2.8. Вiдволiкання учнiв вiд навчальних занять на iншi види дiяльностi
забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством України).
2.9. За погодженням із місцевим органом управління освітою запроваджується
графiк канiкул. Тривалiсть канiкул протягом навчального року не повинна
становити менше, ніж 30 календарних днiв.
2.10. Тривалiсть урокiв у Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 становить: у
перших класах –35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятиходинадцятих – 45 хвилин. Змiна тривалостi урокiв допускається за
погодженням з місцевим органом управління освітою та територiальною
установою Держпродспоживслужби.
2.11. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального
плану Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 з дотриманням педагогічних та
санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Охтирської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 8.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладi
навчальних занять.
Крiм рiзних форм обов'язкових навчальних занять, в Охтирській ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 8 проводяться курси за вибором, iндивiдуальнi, груповi,
факультативнi та iншi заняття та заходи, що передбаченi окремим розкладом i
спрямованi на задоволення освiтнiх iнтересiв учнiв та на розвиток їх творчих
здiбностей, нахилiв i обдаровань.
2.12. Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань з кожного предмету
визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних
вимог з урахуванням iндивiдуальних особливостей учнiв.
2.13. В Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 визначення рiвня досягнень учнiв у
навчаннi здiйснюється вiдповiдно до дiючої системи оцiнювання досягнень у
навчаннi учнiв, ведеться тематичний облiк знань.
У першому класi дається вербальна характеристика знань учнiв у навчанні. У
другому класі форма оцінювання учнів здійснюється за рішенням педагогічної
ради Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8.
У документi про освiту (табелi успiшностi, свiдоцтвi, атестатi) вiдображаються
досягнення учнiв у навчаннi за
семестри, навчальний рiк та державну
пiдсумкову атестацiю.
2.14. Результати семестрового, рiчного, оцiнювання ДПА доводяться до вiдома
учнiв класним керiвником.
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2.15. Порядок переведення i випуск учнiв Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8
визначається чинними нормативними документами МОН України.
2.16. Контроль за вiдповiднiстю освiтнього рiвня учнiв, якi закiнчили певний
ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освiти
здiйснюється шляхом їх державної пiдсумкової атестації. Порядок проведення
державної пiдсумкової атестацiї визначається чинними нормативними
документами МОН України
2.17. Учням, якi закiнчили певний ступінь Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8,
видається вiдповiдний документ про освiту:
по закiнченнi початкової школи – табель успiшностi,
по закiнченнi основної школи – свiдоцтво про базову загальну середню освiту;
по закiнченнi навчального закладу – атестат про повну загальну середню
освiту.
2.18. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть
нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а
випускники закладів III ступеня – похвальною грамотою «За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі
досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні
успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про
базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за
відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.
III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 8 є:
учнi;
керiвники;
педагогiчнi працiвники;
психолог, бiблiотекарi;
iншi спецiалiсти;
батьки або особи, якi їх замiнюють.
3.2. Права i обов'язки учнiв, педагогiчних та iнших працiвникiв визначаються
чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учнi мають право:
на вибiр форми навчання, факультативiв, спецкурсiв, позашкiльних та
позакласних занять;
на користування навчально-виробничою, матерiально-технiчною, культурноспортивною базою школи;
на доcтуп до iнформацiї з усiх галузей знань;
брати участь у рiзних видах науково-практичної дiяльностi, конференцiях,
олiмпiадах, виставках, конкурсах тощо;
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брати участь у роботi органiв громадського самоврядування навчального
закладу;
брати участь в обговореннi i вносити власнi пропозицiї щодо органiзацiї
навчально-виховного процесу, дозвiлля учнiв;
брати участь у добровiльних самодiяльних об'єднаннях, творчих студiях,
клубах, гуртках, групах за iнтересами тощо;
на захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, психiчного i фiзичного насилля, що
порушують права або принижують їх честь, гiднiсть;
на безпечнi i нешкiдливi умови навчання, виховання та працi.
3.4. Учнi зобов'язанi:
оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками, пiдвищувати
загальнокультурний рiвень;
дотримуватися вимог статуту, правил внутрiшнього розпорядку;
бережливо ставитись до державного, громадського i особистого майна;
дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
брати посильну участь у рiзних видах трудової дiяльностi, що не забороненi
чинним законодавством;
дотримуватися правил особистої гiгiєни.
Учні Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 8 залучаються за їх згодою
та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, протягом навчального року та в
період підготовки до нового навчального року до самообслуговування, різних
видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних
можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.
3.5. Педагогiчними працiвниками Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 можуть
бути особи з високими моральними якостями, якi мають вiдповiдну
педагогiчну освiту, належний рiвень професiйної пiдготовки, здiйснюють педагогiчну дiяльнiсть, забезпечують результативнiсть та якiсть своєї роботи,
фiзичний та психiчний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професiйні
обов'язки.
3.6. Призначення на посаду та звiльнення з посади педагогiчних та iнших
працiвникiв та iншi трудовi вiдносини регулюються законодавством України
про працю, Законом України "Про загальну середню освiту" та iншими
законодавчими актами.
3.7. Педагогiчнi працiвники мають право на:
захист професiйної честi, гiдностi;
самостiйний вибiр форм, методiв, засобiв навчальної роботи, не шкiдливих для
здоров'я учнiв;
участь в обговореннi та вирiшеннi питань органiзацiї навчально-виховного
процесу;
проведення в установленому порядку науково-дослiдної, експериментальної,
пошукової роботи;
виявлення педагогiчної iнiцiативи;
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позачергову атестацiю з метою отримання вiдповiдної категорiї, педагогiчного
звання;
участь у роботi органiв громадського самоврядування школи;
пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовку;
отримання пенсiї, у тому числi i за вислугу рокiв у порядку, визначеному
законодавством України;
на матерiальне, житлово-побутове та соцiальне забезпечення вiдповiдно до
чинного законодавства. Вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання
професiйних обов'язкiв не допускається, за винятком випадкiв, передбачених
законодавством України.
3.8. Педагогiчнi працiвники зобов'язанi:
забезпечувати належний рiвень викладання навчальних дисциплiн вiдповiдно
до навчальних програм на рiвнi обов'язкових державних вимог;
сприяти розвитку iнтересiв, нахилiв та здiбностей дiтей, а також збереженню їх
здоров'я, здiйснювати пропаганду здорового способу життя;
сприяти зростанню iмiджу школи;
настановленням i особистим прикладом утверджувати повагу до державної
символiки, принципiв загальнолюдської моралi;
виховувати в учнiв повагу до батькiв, жiнки, старших за вiком, народних
традицiй та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
готувати учнiв до самостiйного життя в дусi взаєморозумiння, миру, злагоди
мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;
дотримуватися педагогічної етики, моралi, поважати гiднiсть учнiв;
захищати учнiв вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства,
запобiгати вживанню ними алкоголю, наркотикiв, тютюну, iншим шкiдливим
звичкам;
постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть,
загальну i полiтичну культуру; виконувати статут школи, правила
внутрiшнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
виконувати накази i розпорядження керiвника школи, органiв управлiння
освiтою;
брати участь у роботi педагогiчної ради, методичних об'єднань.
3.9. В Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 обов'язково проводиться атестацiя
педагогiчних працiвникiв. Атестацiя здiйснюється, як правило, один раз на
п’ять рокiв вiдповiдно до Типового положення про атестацiю педагогiчних
працiвникiв України, затвердженого Мiнiстерством освiти i науки.
3.10. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушують статут, правила
внутрiшнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язкiв, умови
колективного договору (контракту) або за результатами атестацiї не
вiдповiдають займанiй посадi, звiльняються з роботи вiдповiдно до чинного
законодавства.
3.11. Батьки та особи, якi їх замiнюють, мають право:
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обирати i бути обраними до батькiвських комiтетiв та органiв громадського
самоврядування;
звертатись до органiв управлiння освiтою, керiвника навчального закладу i
органiв громадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;
брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацiї навчальновиховного процесу та змiцненнi матерiально-технiчної бази школи;
на захист законних iнтересiв своїх дiтей в органах громадського
самоврядування школи та у вiдповiдних державних, судових органах.
3.12. Батьки та особи, якi їх замiнюють, несуть вiдповiдальнiсть за здобуття
дiтьми повної загальної середньої освiти i зобов'язанi:
забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти
за будь-якою формою навчання;
постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi
умови для розвитку їх природних здiбностей;
поважати гiднiсть дитини, виховувати працелюбнiсть, почуття доброти,
милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, сiм'ї, державної та рiдної мов,
повагу до нацiональної iсторiї, культури, цiнностей iнших народiв;
виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.
У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків,
передбачених законодавством, школа може порушувати клопотання про
відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
IV. УПРАВЛІННЯ ОХТИРСЬКОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ
ШКОЛОЮ І-ІІІ СТУПЕНІВ №8
4.1. Управлiння Охтирською ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 здiйснюється засновником
(Охтирською міською радою) через його структурний підрозділ (відділ освіти
Охтирської міської ради).
Безпосереднє керiвництво школою здiйснює його директор. Директором може
бути тiльки громадянин України, який має вищу педагогiчну освiту на рiвнi
спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менш як 3 роки.
Директор школи призначається на посаду за результатами конкурсного відбору
шляхом укладання контракту відповідно Порядку призначення на посаду
керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Директор школи та його заступники призначаються i звiльняються з посади
відділом освіти Охтирської міської ради. Призначення та звiльнення заступникiв директора здiйснюється за поданням директора з дотриманням
чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування Охтирської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 8 є конференцiя (загальні збори) педагогічного колективу школи,
батьківського комітету, ради Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 та
громадськості, що скликаються не менш одного разу на рiк.
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Делегати конференцiї обираються вiд таких трьох категорiй: працiвникiв
навчального закладу – зборами трудового колективу; учнiв школи другоготретього ступеня – класними зборами; батькiв, представникiв громадськостi –
класними батькiвськими зборами.
Кожна категорiя обирає однакову кiлькiсть делегатiв. Визначається така
кiлькiсть делегатiв: вiд працiвникiв школи – 20, учнiв - 20, батькiв i
представникiв громадськостi – 20. Термiн їх повноважень становить 1 рiк.
Конференцiя правочинна, якщо в її роботi бере участь не менше половини
делегатiв кожної з трьох категорiй. Рiшення приймається простою бiльшiстю
голосiв присутнiх делегатiв.
Право скликати конференцiю мають голова ради навчального закладу,
учасники конференцiї, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної
кiлькостi, директор школи. Конференцiя: обирає раду школи, її голову,
встановлює термiн їх повноважень; заслуховує звiт директора i голови ради
школи; розглядає питання навчально-виховної, методичної i фiнансовогосподарської дiяльностi школи; затверджує основнi напрями вдосконалення
навчально-виховного процесу, розглядає iншi найважливiшi напрями
дiяльностi школи; приймає рiшення про стимулювання
працi керiвникiв
та iнших педагогiчних працiвникiв.
4.3. У перiод мiж конференцiями дiє рада Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8.
4.3.1. Метою дiяльностi ради є:
сприяння демократизацiї i гуманiзацiї навчально-виховного процесу;
об'єднання зусиль педагогiчного i учнiвського колективiв, батькiв,
громадськостi щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного
процесу;
формування позитивного iмiджу та демократичного стилю управлiння школою;
розширення колегiальних форм управлiння школою;
пiдвищення ролi громадськостi у вирiшеннi питань, пов'язаних з органiзацiєю
навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основними завданнями ради є:
пiдвищення ефективностi навчально-виховного процесу у взаємодiї з сiм'єю,
громадськiстю, державними та приватними iнституцiями;
визначення стратегiчних завдань, прiоритетних напрямiв розвитку школи та
сприяння органiзацiйно-педагогiчному забезпеченню навчально-виховного
процесу;
формування навичок здорового способу життя;
створення належного психологічного клiмату в школi;
сприяння духовному, фiзичному розвитку учнiв та набуття ними соцiального
досвiду;
пiдтримка громадських iнiцiатив щодо вдосконалення навчання та виховання
учнiв, творчих пошукiв i дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;
сприяння органiзацiї дозвiлля та оздоровлення учнiв;
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пiдтримка громадських iнiцiатив щодо створення належних умов i
вдосконалення процесу навчання та виховання учнiв;
iнiцiювання дiй, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного
законодавства щодо обов'язковостi загальної середньої освiти;
стимулювання морального та матерiального заохочення учнiв, сприяння
пошуку, пiдтримки обдарованих дiтей;
змiцнення партнерських зв'язкiв мiж родинами учнiв та школою з метою
забезпечення єдностi навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються пропорцiйно представники вiд педагогiчного
колективу, учнiв II-III ступенiв навчання, батькiв i громадськостi.
Представництво в радi й загальна її чисельнiсть визначаються конференцiєю
школи.
Рiшення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин
приймається виключно конференцiєю.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, нiж на третину.
4.3.4. Рада школи дiє на засадах:
прiоритету прав людини, гармонiйного поєднання iнтересiв особи, суспiльства,
держави;
дотримання вимог законодавства України;
колегiальностi ухвалення рiшень;
добровiльностi i рiвноправностi членства;
гласностi.
рада працює за планом, що затверджується конференцiєю.
Кiлькiсть засiдань визначається їх доцiльнiстю, але має бути не меншою
чотирьох разiв на навчальний рiк.
Засiдання ради може скликатися її головою або з iнiцiативи директора школи, а
також членами ради.
Рiшення ради приймається простою бiльшiстю голосiв за наявностi на засiданнi
не менше двох третин її членiв.
У разi рiвної кiлькостi голосiв вирiшальним є голос голови ради.
Рiшення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту школи,
доводяться в 7-денний термiн до вiдома педагогiчного колективу, учнiв,
батькiв, або осiб якi їх замiняють, та громадськостi.
У разi незгоди адмiнiстрацiї школи з рiшенням ради створюється
узгоджувальна комiсiя, яка розглядає спiрне питання.
До складу комiсii входять представники органiв громадського самоврядування,
адмiнiстрацiї, уповноважений представник трудового колективу.
4.3.5. Очолює раду школи голова, який обирається iз складу ради.
Голова ради може бути членом педагогiчної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
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Для вирiшення поточних питань рада може створювати постiйнi або тимчасовi
комiсiї з окремих напрямiв роботи. Склад комiсiй i змiст їх роботи
визначаються радою.
Члени ради мають право вносити на розгляд усi питання, що стосуються
дiяльностi школи, пов'язаної з органiзацiєю навчально-виховного процесу,
проведення оздоровчих та культурно-масових заходiв.
4.3.6. Рада школи:
органiзовує виконання рiшень загальних зборiв;
вносить пропозицiї щодо змiни типу, статусу, профiльностi навчання, вивчення
iноземних мов та мов нацiональних меншин;
спiльно з адмiнiстрацiєю розглядає i затверджує план роботи школи та
здiйснює контроль за його виконанням;
разом з адмiнiстрацiєю здiйснює контроль за виконанням статуту школи;
затверджує режим роботи школи;
сприяє формуванню мережi класiв школи, обгрунтовуючи її доцiльнiсть в
органах мiсцевого самоврядування;
приймає рiшення спiльно з педагогiчною радою про представлення до
нагородження випускникiв школи золотою медаллю «За високi досягнення у
навчанні» або срiбною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження
учнiв похвальними листами «За високi досягнення у навчанні» та похвальними
грамотами «За особливi досягнення у вивченнi окремих предметів»;
разом iз педагогiчною радою визначає доцiльнiсть вибору навчальних
предметiв варiативної частини робочих навчальних планiв, враховуючи
можливостi, потреби учнiв, а також тенденцiї розвитку регiону, суспiльства
i держави;
погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рiк;
заслуховує звiт голови ради, iнформацiю директора та його заступникiв з
питань навчально-виховної та фiнансово-господарської дiяльностi;
може брати участь у засiданнях атестацiйної комiсiї школи;
виносить на розгляд педагогiчної ради пропозицiї щодо полiпшення органiзацiї
позакласної та позашкiльної роботи з учнями;
виступає iнiцiатором проведення добродiйних акцiй;
вносить на розгляд педагогiчної ради та вiдповiдного органу управлiння
освiтою пропозицiї щодо морального i матерiального заохочення учасникiв
навчально-виховного процесу;
iнiцiює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирiшеннi;
сприяє створенню та дiяльностi центрiв дозвiлля, а також залучає
громадськiсть, батькiв до участi в роботі гуртків, iнших видів позакласної та
позашкiльної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходiв
з учнями;
приймає рiшення про надання матерiальної допомоги учасникам навчальновиховного процесу;
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розглядає питання родинного виховання;
бере участь за згодою батькiв, або осiб, якi їх замiнюють, в обстеженнi
житлово-побутових умов учнiв, якi перебувають у несприятливих соцiальноекономiчних умовах;
сприяє педагогiчнiй освiтi батькiв;
сприяє поповненню бiблiотечного фонду та передплатi перiодичних видань;
розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освiти учнями;
органiзовує громадський контроль за харчуванням i
медичним
обслуговуванням учнiв;
розглядає звернення учасникiв навчально-виховного процесу з питань роботи
школи;
вносить пропозицiї щодо морального i матерiального заохочення учасникiв
навчально-виховного процесу;
може створювати постiйнi або тимчасовi комiсiї з окремих напрямiв роботи.
Склад комiсiй та змiст їх роботи визначаються радою.
4.4. При школi за рiшенням конференцiї може створюватися i дiяти пiклувальна
рада та батькiвський комiтет.
4.5. Метою дiяльностi
пiклувальної ради є забезпечення доступностi
загальної середньої освiти для всiх громадян, задоволення освiтнiх потреб
особи, залучення широкої громадськостi до вирiшення проблем навчання i
виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
сприяння виконання законодавства України щодо обов'язковостi повної
загальної середньої освiти;
спiвпраця з органами виконавчої влади, органiзацiями, пiдприємствами,
установами, навчальними
закладами,
окремими
громадянами,
спрямована на полiпшення умов навчання i виховання учнiв у школi;
змiцнення навчально-виробничої, матерiально-технiчної, культурно-спортивної
бази школи;
органiзацiя змiстовного дозвiлля та оздоровлення учнiв, педагогiчних
працiвникiв;
запобiгання дитячiй бездоглядностi;
сприяння працевлаштуванню випускникiв школи;
стимулювання творчої працi педагогiчних працiвникiв та учнiв;
всебiчне змiцнення зв'язкiв мiж родинами учнiв та школою.
4.5.2. Пiклувальна рада формується з представникiв органiв місцевого
самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, навчальних закладiв,
окремих громадян, у тому числi iноземних.
Члени пiклувальної ради обираються на конференцiї школи шляхом
голосування простою бiльшiстю голосiв. Члени пiклувальної ради працюють на
громадських засадах. Не допускається втручання членiв пiклувальної ради в
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навчально-виховний процес (вiдвiдування урокiв тощо) без згоди керiвника
загальноосвiтньої школи.
У випадках, коли хтось iз членiв пiклувальної ради вибуває, на загальних
зборах на його мiсце обирається iнша особа.
4.5.3. Пiклувальна рада дiє на засадах:
прiоритету прав людини, гармонiйного поєднання iнтересiв особи, суспiльства,
держави;
дотримання вимог законодавства України;
самоврядування;
колегiальностi ухвалення рiшень;
добровiльностi i рiвноправностi членства;
гласностi.
Робота пiклувальної ради планується довiльно. Кiлькiсть засiдань визначається
їх доцiльнiстю, але, як правило, не менше нiж чотири рази на рiк. Позачерговi
засiдання можуть проводитись також на вимогу третини i бiльше її членiв.
Засiдання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше
двох третин її членiв.
Рiшення пiклувальної ради приймається простою бiльшiстю голосiв.
Пiклувальна рада iнформує про свою дiяльнiсть у доступнiй формi на зборах, у
засобах масовоi iнформацiї, через спецiальнi стенди тощо.
Рiшення пiклувальної ради в 7-денний термiн доводяться до вiдома колективу
загальноосвiтньої школи, батькiв, громадськостi. Їх виконання органiзовується
членами пiклувальної ради.
4.5.4. Очолює пiклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування
на її засiданнi з числа членiв пiклувальної ради.
З числа членiв пiклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова пiклувальної ради:
скликає i координує роботу пiклувальної ради;
готує i проводить засiдання, затверджує рiшення пiклувальної ради;
визначає функцiї заступника, секретаря та iнших членiв;
представляє пiклувальну раду в установах, пiдприємствах та органiзацiях з
питань, вiднесених до її повноважень.
Голова пiклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам
пiклувальної ради.
4.5.5. Пiклувальна рада має право:
вносити на розгляд органiв виконавчої влади, директора школи, конференцiї
пропозицiї щодо змiцнення матерiально-технiчної, навчально-виробничої,
культурно-спортивної бази школи; залучати додатковi джерела фiнансування
школи;
вживати заходи щодо змiцнення матерiально-технiчної i навчально-методичної
бази школи;
стимулювати творчу працю педагогiчних працiвникiв, учнiв;
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брати участь у розглядi звернень громадян з питань, що стосуються роботи
школи, з метою сприяння їх вирiшенню у встановленому порядку;
створювати комiсiї, iнiцiативнi групи, до складу яких входять представники
громадськостi, педагогiчного колективу, батьки або особи, якi їх замiнюють,
представники учнiвського самоврядування.
4.6. Директор Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів№ 8:
здiйснює керiвництво педагогiчним колективом, забезпечує рацiональний добiр
i розстановку кадрiв, створює необхiднi умови для пiдвищення фахового i
квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;
органiзовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планiв i програм, рiвнем
досягнень учнiв у навчаннi;
вiдповiдає за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;
створює необхiднi умови для участi у позакласнiй i позашкiльнiй роботi,
проведення виховної роботи;
забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та
протипожежних норм, технiки безпеки;
пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,
заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;
забезпечує права учнiв на захист їх вiд будь-яких форм фiзичного або
психiчного насильства;
призначає класних керiвникiв, завiдуючих навчальними кабiнетами,
майстернями;
контролює органiзацiю харчування i медичного обслуговування учнiв;
здiйснює контроль за проходженням працiвниками у встановленi термiни
обов'язкових медичних оглядiв i несе за це вiдповiдальнiсть;
розпоряджається в установленому порядку шкiльним майном i коштами;
видає у межах своєї компетентностi накази та розпорядження i контролює їх
виконання;
за погодженням iз уповноваженим представником від колективу затверджує
правила внутрiшнього розпорядку, посадовi обов'язки працiвникiв школи;
створює умови для творчого зростання педагогiчних працiвникiв, пошуку та
застосування ними ефективних форм i методiв навчання та виховання;
несе вiдповiдальнiсть за свою дiяльнiсть перед учнями, батьками,
педагогiчними працiвниками та конференцiєю, засновником тощо.
4.7. Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв визначається на пiдставi
законодавства директором Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів№8 i затверджується
вiдповiдним органом управлiння освiтою.
Обсяг педагогiчного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за
письмовою згодою педагогiчгого працiвника.
Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року
допускається лише у разi змiни кiлькостi годин з окремих предметiв, що
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передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою
педагогiчного працiвника з дотриманням законодавства про працю.
Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними
кабінетами, майстернями. Їхні права і обов’язки визначаються нормативноправовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами
внутрішнього розпорядку та статутом загальноосвітнього навчального закладу,
організовує роботу зі зверненнями громадян відповідно до чинного
законодавства.
4.8. У Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 створюється постiйно дiючий
дорадчий колегiальний орган – педагогiчна рада.
Головою педагогiчної ради є директор Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8.
4.9. Педагогiчна рада розглядає питання: удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
планування та режиму роботи закладу;
варіативної складової робочого навчального плану;
переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі
документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з
вищими навчальними закладами та науковими установами;
морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;
морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських
діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;
педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.
4.10. Робота педагогiчної ради планується в довiльнiй формi вiдповiдно до
потреб школи. Кiлькiсть засiдань педагогiчної ради визначається їх
доцiльнiстю, але не може бути менше чотирьох разiв на рiк.
Члени педагогiчної ради мають право виносити на її розгляд актуальнi питання
навчально-виховного процесу.
4.11. В Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 можуть створюватись учнiвськi та
вчительськi громадськi органiзацiї, що дiють вiдповiдно до чинного
законодавства України.
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V. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА
5.1. Матерiально-технiчна база Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 включає
будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання iншi матерiальнi цiнностi,
вартiсть яких вiдображено у балансi установ і закладів відділу освіти
Охтирської міської ради.
5.2. Майно Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 належить їй на правах
власностi, повного господарського вiдання або оперативного управлiння
вiдповiдно до чинного законодавства, рiшення про заснування i статуту школи
та укладених нею угод.
5.3. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 вiдповiдно до чинного законодавства
користується земельною ділянкою, iншими природними ресурсами i несе
вiдповiдальнiсть за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондiв, оборотних коштiв та iншого майна школи
проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки,
завданi школi внаслiдок порушення її майнових прав iншими юридичними та
фiзичними особами, вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Охтирської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 8 складається iз навчальних кабiнетiв, майстерень, а також
бiблiотеки, медичного i комп'ютерного кабiнетiв, їдальнi та буфету, котельні
тощо.
VI. ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8
здiйснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових
актів. Фінанасування закладу здійснюється його засновником або
уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
6.2. Джерелами формування кошторису Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 є:
кошти мiсцевого бюджету у розмiрi, передбаченому нормативами фiнансування загальної середньої освiти, та освітньої субвенції державного бюджету
для забезпечення вивчення предметiв в обсязi Державних стандартiв освiти;
благодійні внески фiзичних, юридичних осiб;
кошти, отриманi за надання платних послуг;
доходи від реалізації продукції навчальних майстерень, від здачі в оренду
приміщень, обладнання;
інші джерела, не заборонені законодавством.
6.3. Школа має право на придбання та оренду необхiдного обладнання та iншi
матерiальнi ресурси, користуватися послугами будь-якого пiдприємства,
установи, органiзацiї або фізичної особи, фiнансувати за рахунок власних
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надходжень заходи, що сприяють полiпшенню соцiально-побутових умов
колективу.
6.4. Порядок ведення діловодства в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8
визначається законодавством, чинними нормативно-правовими актами МОН
України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління
яких належить заклад.
6.5. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Охтирської міської ради.
6.6. Звiтнiсть про дiяльнiсть
Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8
встановлюється вдповiдно до законодавства.
VІІ. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО
7.1. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 за наявностi належної матерiальнотехнiчної та соцiально-культурної бази, власних фiнансових коштiв має право
проводити мiжнародний учнiвський та педагогiчний обмiн у рамках освiтнiх
програм, проектiв, встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi зв'язки з
мiжнародними органiзацiями та освiтнiми асоцiацiями.
7.2. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 має право вiдповiдно до законодавства
укладати угоди про спiвробiтництво з навчальними закладами, науковими
установами, пiдприємствами, органiзацiями, громадськими об'єднаннями
iнших країн.
7.3. Участь Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 у мiжнародних програмах,
проектах, учнiвських та педагогiчних обмiнах здiйснюється вiдповiдно до
законодавства.
VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ШКОЛИ
8.1. Державний нагляд (контроль) за дiяльнiстю Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 8 здiйснюється з метою забезпечення реалiзацiї єдиної державної полiтики в
сферi загальної середньої освiти.
8.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 8 здійснюється ДІНЗ та місцевим органом управління освітою.
8.3. Основною формою державного контролю за дiяльнiстю Охтирської ЗОШ ІІІІ ступенів №8 є державна атестацiя закладу, яка проводиться не рiдше одного
разу на десять рокiв у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти i науки
України.
Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН
України за поданням органу громадського самоврядування закладу або
відповідного органу управління освітою.
Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної
загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту
18

державного зразка. Якщо результати діяльності закладу та умови організації
навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним
стандартам, то заклад вважається не атестованим. Щодо нього приймається
рішення про проведення повторної атестації через один-два роки або зміни
типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.
8.4. У перiод мiж атестацiєю проводяться перевiрки (iнспектування) школи з
питань, пов'язаних з
її
навчально-виховною дiяльнiстю. Змiст, види i
перiодичнiсть цих перевiрок визначаються залежно вiд стану навчальновиховної роботи, але не частiше 2 рази на рiк. Перевiрки з питань, не пов'язаних
з навчально-виховною дiяльнiстю закладу, проводяться його засновником
вiдповiдно до законодавства.
ІХ. РЕОРГАНIЗАЦIЯ АБО ЛIКВIДАЦIЯ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8
9.1. Рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 8 приймає Охтирська мiська рада відповідно до чинного законодавства.
9.2. У випадку реорганiзацiї або ліквідації права та зобов'язання Охтирської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 переходять до правонаступникiв вiдповiдно до
чинного законодавства.
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У ЦЬОМУ СТАТУТІ ПРОНУМЕРОВАНО І ПРОШНУРОВАНО
19 (ДЕВ`ЯТНАДЦЯТЬ) СТОРІНОК
СЕКРЕТАР ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
______________________В.І. ПОПОВИЧ
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