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І. Загальні положення 

1.1. Олександрівська загальноосвітня школа І- III ступенів імені І.С.Буряка 

Валківської районної ради Харківської області (надалі - школа) у своїй 

діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", 

"Про загальну середню освіту", іншими нормативними актами України , 

наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад та власним статутом.  

1.2. Засновником школи є Валківська районна рада. Майно перебуває у спільній 

власності територіальних громад сіл, селищ міста Валківського району.  

1.З. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на 

загальну середню освіту.  

1.4. Головним завданням є: 

 забезпечення реалізації права громадян на загальну освіту; 

 формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення; 

 створення для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

 виховання шанобливого ставлення до родини; 

 поваги до Конституції України, державних символів України, до 

народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови; 

 виховання свідомого ставлення до здоров'я та здоров'я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування 

 гігієнічних навичок ,засад здорового способу життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів відповідно до 

положення Школи сприяння здоров’ю навчального закладу. 

1.5. Діяльність школи спрямована на забезпечення всебічного розвитку 

особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються на загально- 

людських принципах науковості, на засадах гуманізму, демократії, гро - 

мадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах 

людини, родини, суспільства і держави.  

1.6. До школи для здобуття освіти зараховуються громадяни України, 

незалежно від раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального положення, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак. 

1.7 .Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім 

закладом, школа має статус І-Ш ступенів і за своєю організаційно-правовою 

формою перебуває в комунальній власності. 

1.8 . Школа І-ІІІ ступенів є юридичною особою, має  штамп, печатку, може мати 

самостійний баланс, рахунки в установах банків. 

1.9 . Зміни до статуту затверджуються засновником. 
 

1.10. Повна назва школи: Олександрівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів 
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імені І.С.Буряка Валківської районної ради Харківської області; 

скорочена: Олександрівська ЗОШ І-Ш ступенів. 

1.11. Юридична адреса: 63054 Харківська область, Валківський район, село 

Олександрівка, вулиця Перемоги, будинок  №5. 

 

II. Організація навчально-виховного процесу 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного 

плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи 

навчального закладу. 

2.2 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий 

навчальний план, складений на основі типового навчального плану, 

затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України із 

конкретизацією варіативної частини. Навчальний план школи 

затверджується відділом освіти. 

2.3. Відповідно навчального плану школа працює за навчальними планами, 

підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства 

освіти і  науки, молоді та спорту України, й реалізує навчально-виховні 

завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей 

та природних здібностей дітей, обирає форми, засоби і методи навчання та 

виховання у межах, визначених Законами України "Про освіту", "Про 

загальну середню освіту" та статутом школи. 

2.4. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за денною формою 

  навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для 

  індивідуального навчання, прискореного закінчення школи, складання 

  іспитів екстерном. 

2.5. Школа  може створювати класи з поглибленим вивченням окремих      

предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з 

особливими   потребами      

2.6. Зарахування учнів до школи здійснюється, як правило, до початку 

навчального року за наказом директора школи, що видається на підставі 

особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх 

замінюють), а також свідоцтва про народження (копія), медичної довідки 

встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які 

вступають до першого класу). 

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. Прийом 

учнів до класу з поглибленим вивченням окремих предметів проводиться на 

підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України. 

Прийом учнів до всіх класів школи здійснюється на позаконкурсній 

основі відповідно до території обслуговування, закріпленої за школою 

органами місцевого самоврядування. Учні, які не проживають на території 

обслуговування, закріпленої за школою органами місцевого 

самоврядування, можуть бути зараховані до школи за наявності вільних 

місць у відповідному класі. 

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

до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального 
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закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого 

зразка. 

2.7. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у школі 

здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України. 

2.8. Школа може надавати платні послуги на договірній основі за переліком, 

затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

2.9. Навчальний рік у школі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 

липня. Тривалість навчального року становить: 

- для учнів 1 - 4 класів - 175 днів; 

- для учнів 5 - 11  класів - 190 днів. 

Навчальний рік для учнів 1 - 11  класів ділиться на два семестри. 

Закінчується навчальний рік відповідно до рішень Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України. Тривалість канікул протягом навчального 

року не повинна становити менше, ніж 30 днів. 

2.10. Тривалість уроків становить 35 хвилин у 1-му класі, 40 хвилин - у 2 –4х      

класах, 45 хвилин – у 5-11х  класах.  

2.11. Тривалість перерв між уроками установлена з урахуванням потреб в 

організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 

хвилин, а для двох  великих перерв - по 20 хвилин. 

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, який складається відповідно до робочого навчального 

плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, 

затверджується директором школи і погоджується з санітарно-

епідеміологічними органами. 

2.13. Тижневий режим школи - п'ятиденний. Мова навчання – українська. 

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем 

відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

2.15.  Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до 

діючої системи оцінювання досягнень учнів у навчанні. В 1-му класі 

словесна оцінка якості знань учнів, в 2-му класі питання оцінювання 

учнів за 12-бальною шкалою здійснюється за рішенням педагогічної 

ради школи. 

2.16. Основною структурною одиницею кожного навчального предмета є тема,     

         передбачена програмою. За тематичного оцінювання кожна оцінка, яку   

отримує учень, має бути результатом опанування ним конкретної теми.  

         Тематичне оцінювання є обов'язковим і результати його проведення 

фіксуються в журналі в окремій колонці. Воно проводиться у терміни,  

передбачені навчальною програмою, календарним плануванням, 

відповідними рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України. 

2.17. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається 

чинною Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, 

затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

2.18  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний 

ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої 
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освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням 

про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України.  

2.19. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається 
відповідний документ про освіту: 

- по закінченні початкової школи-табель успішності; 
- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну 
середню освіту; 
- по   закінченні   навчального   закладу-атестат   про   повну   
загальну середню освіту. 

2.20. Невстигаючі учні протягом двох років навчання у школі І ступеня за 
рішенням        психолого-медико-педагогічної   консультації   можуть 
продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому  
навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.21. Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх 
наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв, але не більше 30 
учнів. 

2.22. За відмінні успіхи в навчанні учні  3-8, 10 класів  можуть 
нагороджуватися Похвальним листом “ За високі досягнення у 
навчанні”, а випускники школи III ступеня - Похвальною грамотою 
"За особливі успіхи у вивченні окремих предметів", медалями : 
золотою - "За високі досягнення у навчанні" або срібною - "За 
досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускники 
школи II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню 
освіту з відзнакою. 

2.23.  Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у    
          загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів становить 11   
         років: 
                     у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня – 4 роки; 

               у  загальноосвітніх навчальних закладах ІІ ступеня – 5 років; 

               у загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ ступеня – 2 роки 

          відповідно до чинного законодавства  України. 

 

III. Учасники навчально-виховного процесу 
 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у школі є: учні, педагогічні   
          працівники,    психолог,    бібліотекар,    інші    спеціалісти    закладу,    
         адміністрація школи, 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", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, даним 
статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи. 

3.3. Виховання учнів у школі здійснюється під час проведення уроків, в 
процесі позаурочної та позашкільної роботи. Цілі виховного процесу 
визначаються на основі принципів , закладених у Конституції та 
законах України, інших нормативно-правових актах. 
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3.4. Забороняється утворювати організаційні структури політичних партій а 
також релігійні організації і воєнізовані формування. 

3.5. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх 
учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил 
внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. 

3.6. Учні школи мають право на: 
     -    на доступність і безоплатність освіти; 

 

- вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів позашкільних та 
позакласних занять; 

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-
технічною, культурно-спортивною базою навчально-виховного 
закладу; 

- переатестацію з навчальних предметів; 
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 
- участь в органах громадського самоврядування школи; 
- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо; 
- вільне вираження поглядів, переконань; 
- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, 

клубах, гуртках за інтересами тощо; 

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

дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність, та інші права. 

3.7. Учні школи зобов'язані: 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом; 

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи; 

- бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна; 

- носити шкільну форму, визначену згідно чинного законодавства; 

- дотримуватися правил особистої гігієни. 
 

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників 

та інших працівників й інші трудові відносини регулюються 

законодавством України про працю, Законом України ''Про загальну 

середню освіту" та іншими законодавчими актами. 

3.9. Права та обов'язки педагогічних працівників визначаються нормативно-

правовими документами Міністерства освіта і науки, молоді та спорту 

України, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цим статутом та 

посадовою інструкцією. 

3.10. Педагогічні працівники мають право на: 

   - захист професійної честі, гідності; 

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборі у школі та 

інших органів самоврядування закладу, заходах, пов'язаних з 

організацією навчально-виховної роботи; 

- обирати форми підвищення своєї кваліфікації; 

- вносити пропозиції керівництву школи і органам управління освітою 

щодо поліпшення навчально-виховної роботи: 

- соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства. 
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3.11.    Педагогічні працівники зобов'язані: 

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного 

стандарту загальної середньої освіти; 

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

збереженню їх здоров'я; 

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

- виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку; 

- 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. 

3.12. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором школи і затверджується відділом освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

лише за письмової згоди педагогічного працівника. 

3.13. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом року допускається 

лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається робочим планом, або за письмовою згодою педагогічного 

працівника з дотриманням законодавства про працю. 

3.14. Директор 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, цим статутом та посадовою інструкцією. 

3.15. Директор та педагогічні працівники школи підлягають атестації 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України. За результатами атестації педагогічних 

працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється 

категорія та може бути присвоєно педагогічне звання "старший вчитель", 

"учитель - методист" та інші. 

3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила 

внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов'язків або за 

результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи згідно з законодавством. 

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

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; 

- звертатись до органів управління освітою, директора школи і органів 

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 
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- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази 

школи; 

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського 

самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

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

здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані: 

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

- поважати гідність 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.  

 

IV. Управління загальноосвітнім навчальним закладом 

4.1  Вищим органом управління школою є Валківська районна рада. 

Безпосереднє керівництво школою здійснює директор. Директором може   

бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту, стаж 

педагогічної роботи не менше як 8 років та такий, що успішно пройшов 

атестацію.  

Директор школи закладу призначається на посаду на контрактній основі 

виключно на пленарному засіданні районної ради за поданням відділу 

Валківської районної державної адміністрації.  

Заступники призначаються та звільняються з посади відділом освіти. 

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням 

директора. 

4.2. Вищим органом громадського самоврядування у школі є загальні збори                       
учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше 
одного разу на рік. 

Делегати    загальних    зборів    з    правом    вирішального    голосу 

обираються від таких трьох категорій (по 15 чоловік): 

- працівників школи - зборами трудового колективу; 

- учнів школи - класними зборами; 

- батьків,   представників   громадськості   -   класними   батьківськими 

зборами. 

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини делегатів. 

Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості. Рішення 

приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.  

Загальні збори: 

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх 

повноважень; 

- заслуховують   звіт   директора   школи   про   здійснення   керівництва  
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школою; 

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово - 

господарської діяльності школи. 

4.3.     У період між загальними зборами діє рада школи.  

4.3.1.   Метою діяльності ради є: 

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; 

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-

виховного процесу; 

4.3.2.   Основними завданнями ради є: 

- організація виконання рішень загальних зборів; 

- затвердження роботи школи; 

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 
- підтримка    громадських    ініціатив    щодо    вдосконалення    системи 

навчання і виховання учнів; 

- стимулювання   морального      і   матеріального   заохочення   учасників 

навчально-виховного процесу. 

 

4.3.3. До складу ради школи обираються пропорційно представники (по З 

представника) від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, 

батьків і громадськості, строк повноваження яких становить три роки. 

4.3.4. Рада школи діє на засадах: 

- пріоритету  прав людини,  гармонійного  поєднання   інтересів особи, 

суспільства, держави; 

- дотримання вимог законодавства України; 

- добровільності і рівноправності членства; 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 

чотирьох разів на навчальний рік. 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

школи, а також її членами. 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

4.3.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. 

4.3.6. Рада школи: 

- організовує виконання рішень загальних зборів; 

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та 

здійснює контроль за його виконанням; 

- разом   з   адміністрацією   здійснює   контроль   за   виконання   Статуту 

школи; 

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з 

питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

- розподіляє   і   контролює   кошти   фонду   загального   обов'язкового 

навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; 
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4.4. Рада школи скликається її головою, засновником, а також членами ,      

ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором  

школи. Засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не  

менше двох третин її членів.  

4.5.    Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на  

засіданні її членів. 

4.6.      У   школі   за  рішенням   загальних  зборів   або   ради   школи можуть      

           створюватися    і    діяти    піклувальна    рада,    учнівський   комітет,       

          батьківський комітет, методичні об'єднання.  

4.7.    При    навчальному   закладі    за   рішенням    загальних   зборів може      

          створюватися і діяти піклувальна рада. 

4.8.    Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності  

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх 

потреб, залучення широкої громадськості до вирішення проблем 

навчання і виховання. 

4.8.1.   Основними завданнями піклувальної ради є: 

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 
загальної освіти; 

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

окремим громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і 

виховання учнів у школі; 

- зміцнення матеріально-технічної, спортивної бази школи; 

- запобігання дитячої бездоглядності; 

- сприяння працевлаштуванню випускників школи; 

4.8.2. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів 

виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, окремих 

громадян. 

          Члени  піклувальної ради обираються на загальних зборах школи     

          шляхом голосування простою більшістю голосів. 

 4.8.3.     Піклувальна рада діє на засадах: 

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

 -  дотримання вимог законодавства України; 

- самоврядування; 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило не менше ніж чотири рази 

на рік. Засідання піклувальної ради є правомочними, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин її членів. 

4.8.4.  Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом     

           голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа    

           членів піклувальної ради обираються заступник і секретар. Голова     

          піклувальної ради: 

- скликає і координує роботу піклувальної ради; 

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

4.8.5.     Піклувальна рада має право: 

- зносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, 
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загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної і 

навчально-виробничої, культурно-спортивної бази школи; 

-    брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються  

роботи школи 

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів; 

 4.9.    Директор школи: 

     -  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує      

        раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для      

        підвищення фахового і кваліфікаційного рівня; 

      - організовує навчально-виховний процес; 

- забезпечує   контроль  за  виконанням   навчальних   планів   і   програм, 

         якістю знань, умінь і навичок учнів; 

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, 

за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, порядок 

використання державної символіки у навчальному закладі; 

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи; 

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; 

- розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із школи і 

за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах 

неповнолітніх питання про їх подальше навчання; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу. 

4.10. Директор школи є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління навчальним закладом. 

4.11. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб школи. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не 

може бути менше чотирьох на рік. 

4.12.  Педагогічна рада розглядає питання: 

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; 

- планування та режиму роботи школи; 

- Переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про 

освіту, про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої 

ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес передового 

педагогічного досвіду; 

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи. 
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V. Матеріально-технічна база та 

фінансово-господарська діяльність школи 

5.1. Матеріально-технічну базу школи складають основні фонди (будівлі, 

споруди, земля, обладнання, інші матеріальні цінності), вартість яких 

відображено у балансі. 

5.2. Майно школи є спільною власністю територіальної громади села 

Олександрівка Валківського району і знаходиться в оперативному 

управлінні загальноосвітньої школи, використовується виключно для 

виконання статутних цілей і завдань. Операції по оренді, відчуженню 

майна школи проводяться виключно за рішенням сесіі районної ради. 

5.3. Фінансування школи здійснюється його засновником відповідно до 

встановленого законодавством порядку. 

5.4. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його 

кошторису. Джерелами формування кошторису школи є: 

- кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального 

процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти; 

- кошти районного бюджету; 

- кошти, отримані за надання платних послуг; 

- доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, підсобних 

господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб. 
 

5.5. Кошти школи, які повністю або частково фінансуються із бюджету, 

одержані від здійснення або на здійснення діяльності, не вважаються 

прибутком і не оподатковуються. 

5.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої 

влади, яким підпорядкований заклад. 

5.7.   Бухгалтерський облік ведеться через централізовану бухгалтерію відділу 

освіти. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до 

законодавства. 

5.8.  Школа має право згідно з законодавством придбавати і орендувати 

необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, фінансувати за 

рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу. 

5.9.  У школі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за 

рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на 

його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших 

джерел. 
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VI. Контроль за діяльністю школи 

6.1. Відносини школи із засновником будуються на засадах його 

підпорядкованості, підзвітності і підконтрольності. 

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

що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

6.3.  Контроль за окремими сторонами діяльності школи здійснюють контролюючі 

органи у відповідності до законодавства України. 
 

VII. Міжнародне співробітництво 

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально- 

культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх 

програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі 

зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2.  Школа може відповідно до законодавства укладати угоди про 

співробітництво з навчальними заклади, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. 

7.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та    

педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства. 

 

VIII. Реорганізація і припинення діяльності школи 

8.1. Припинення діяльності та реорганізація школи відбувається за 
рішенням засновника та в інших випадках, передбачених чинним 
законодавством. 

8.2. При реорганізації школи вся сукупність прав та обов'язків переходить 
до його правонаступника. 

8.3. Школа вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту 
виключення її з державного реєстру. 

8.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї 
переходять повноваження щодо управління школою. 
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