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1. зАгАльнI положЕння
1,1, Комуналъний заклаД "Запорiзька спецiЁlJIъна заг€LJIъноосвiтня школа-iHTepHaT м 2" Запорiзькоi обласноi ради (колишнс найменування - ''ЗапорiзькаСПеЦiаЛЬНа ЗаГаJIЬНООСВiТНЯ школа-iнЪ.р"u, J\b 2 для дiтей Й 

"uдur, розумового
|_:л':_1л1I" 

СТаТУТ ЯКОГО ЗаРееСТРований розпорядженнrIм голови запорiзъкогомlсъкого голови вiд 25.10.2001 j\b 41З12) - надалi Заклад, е спецiалънимНаВЧ€ШЬНИМ ЗаКJIаДОМ I-II СТУПеНiВ ДЛя дiтей, якi потр"бу.r"Йрекцii фiзичногота (або) розумового розвитку. 
'Y-"J rvlD 

^\

Вiдповiдно до рiшення Запорiзькоi обласноi Ради народних депутатiв вiд27,а7,2001 J\ъ б "Про змiни у складi спiльноi власностi територiальних ryомадсiл, селищ, MicT Запорiзъкоi' областi" Зuпrruд, з найменуванням ''Спецiальназагалъноосвiтrrя допомiжна школа-iнтерна, й'2", входиr" до складу об'ектiвспiльноi власностi територiальних громад сiл, селищ, MicT Запорiзькоi областi.

Скорочене найменуваншI Закладу: Запорiзька школа-iнтернат М2.

|.2. Юридична адреса Заклад\,: Юридична адреса Закладу: бg071,м.Запорiжжя, вул. Куйбишевq267.

1,3, Заклад € юридичною особою, мае вiдокремлене майно, самостiйнийба_гrанс, рахунки в установах банкiв, реестрацiйнi рахунки в органах Щержавногоказначейства УкраiЪи, печатку зi своiм^найменуванням та iдентифiкацiйнимкодом, штампи, формовi бланки. Права та обов'язки юридичноi особи Закладнабувае з дня його державноi реестрацii.

1,4 Заклад е пiдзвiтним, пiдконтролъним та пiдпорядкованим Запорiзъкiйобласнiй радi та, за гаJIузевою спрямованiстю, пiдвiдом;; 

';равлiнню 

освiти iнауки Запорiзькоi обласноТ державноi адмiнiстрацii.

1.5. Головною метою навчаJIъного ЗаклаДу забезпечення здобуття певногорiвня освiти, професiйна орiентацiя та пiдготовка, rтроведення корекцiйно-
розвитковоi роботи з дiтьми, якi потребують *ор.пцii фiзичного та (або)
розумового розвитку, умовами проживання та утримання за рахунок держави.

1.6. Головними завданшIми Закладу с:- забезпечення права дiтей, якi потребують корекцiт фiзичного та (або)
розумового розвитку (далi дiтей), на здобуття певного освiтнььго рiвня загальноiсереднъоi освiти шляхом спецiалъно органiзованого навчаJIъно-виховногопроцесу в комплексi з '"корекцiйно-розвитковою 

роботою, медиIIною
реабiлiтацiею;
- виховання |ромадянина УкраiНи;
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виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народЁи"
традицiй i звичаiЪ, державноТ та рiдноi мови, нацiона-гrъних цiнностей
украiЪсъкого народу та iнших народiв i нацiй;
виховання поваги до Конституцii Украiни, державних символiв УкраiЪи,прав i свободи людини i громадянина, почуття власноi гiдностi,
вiдповiдальностi перед законом за свот дii, свiдомого ставлення дообов'язкiв людини i громадянина;
забезпеченнrI реалiзацii права дiтей на належнi
рiзнобiчного розвитку, виховання, та пiдготовки до
працi;

ре€Lпlзацlя права вихованцiв на вiльне
свiтоглядних переконань;

умови проживання,
самостiйного життя та

мисленнrI
пiдготовки,

формування полiтичних i

створення безпечних i нешкiд-пивих умов навчання,
способу життя;

фopMyBaHHrI здорового

розвиток природних здiбностей i обдарувань, творчого
вихованцlв, здiйснення Тхвихованцlв, здtйснення Ix :опрофесiйноТ Tz

формування соцiально адаптов анот о собистостi :

та професiйноi

- сприяння засвоеннЮ \iчня}III норМ громадянськоi етики та
загальнолюдськот Mopa,ui. rtiя..особистiсного спiлкування. основ гiгiсни та
здорового способ1, життя. початковI,1х трудових умiнъ i навичок;- забезпечення всебiчного розвrlткr. фiзичного, соцiального та психiчногсl
здоров'я вихованцiв;

- забезпечення у процесi навчання li виховання системного ква,чiфiкованого
психолого-медико-педагогiчного с\iпровод\, з урахуванням стану здоров'я,
особливостей психофiзичного DозвIlтк\ вихованцiв;

- забезпечення соцiального за\Ilст\. NIедико-психолого-педагогичноi
реабiлiтацiт та соцiальнот а:апташiт вlтхованцiв;

- здiйснення соцiально-пе_fагогiчного паl,ронатy: надання психолого-
педагогiчноi Допомоги батькаrt (особаrt. якi Тх замiнюють) з метою
забезпечення ii активнот r частi в ко\Iплекснiй навчально-виховнiй.
корекцiйно-розвитковiй роботi: ]

- створення найсприятливiшrlх \,\IoB навчання, виховання, проживання
максимаIIъно наближених до Jo\IamHix. д;rя органiзацiТ життя , poau"rny
дiтей, оточення кожного вихованця тr,рботою i увагою.

1,7. Заклал у своiй дiяльностi керчсться Конституцiсю Украiни. Конвенцiсю
оон "Про права дитини", чиннI1\I законодавством УкраТни, ), To\I\ числi:
законами УкраТни "Про мiсцеве са}lовря.]\,вання в Украiнi", ''Про ocBir..''. ''Про
загаJIьну середню ocBiTlr", кПро :ошкl_-tьн1, ocBiTy>), "Про охорону дLIтинства''.
"про реабiлiтацiю iнвалiдiв в }'краiнi". Положенням про загальноосвiтнiй
навчалъний заклад, затвердженI,1\1 постановою Кабiнету N4iHicTpiB Украiнlт Bi:
14,06,2000 ]\ъ 964' ПоложеНня\1 прО спецiальНу загальНоосвiтнЮ школу-(шко.-тr,-
iHTepHaT) для дiтей, якi потребiють корекшii фiзичного та (або) po.y"ro"oio
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розвитку, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 15.09.2008 J\b

852, ПоложеннrIм про дитячi будинки i загальноосвiтнi школи-iнтернати для
дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa науки i освiти Украiни та MiHicTepcTBoM Украiни у
справах ciM'i, дiтей та молодi вiд 2|.09.2004 Nр 747l46a, нормативними актами
щодо захисту прав дiтей-iнвалiдiв, дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених
баТЬКiВСЬКоГо пiклцrвання, нормами rrодаткового законодавства Украiни, що
реryлюють дiяльнiсть неприбуткових органiзацiй, iншими дiючими
нормативними актами Украiни, рiшеннями Запорiзькоi обласноi ради, наказами
управлiння освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii та цим
Статутом, який затверджуеться Запорiзькою обласною радою.

1.8. Заклад самостiйно приймас рiшення i здiйснюс дiяльнiсть в межах свосi
компетенцii, передбаченоТ чинним законодавством Украiни та цим Статутом.

1.9. Заклад несе вiдповiда_tlьнiсть перед особою, суспiльством i державою
за:

- безпечнi умови ocBiTHboi дiяльностi;
- дотримання державних стандартiв освiти;
- дотримання договiрних зобов'язань з iншими суб'ектами ocBiTHboT

виробничоi, науковоi дiяльностi, у тому числi зобов'язань за мiжнарод""r"
угодами;

- дотримання фiнансовоi дисциплiни.

i.10. У Закладi визначена украiнська мова навчання та запроваджено
поглlrблену допрофесiйну та професiйн1, пiдготовку за профiлями: столярна,
швейна, сiльськогосподарська справа,

1.11. Заклад мас право:
- проходити в установлено\I\ поря_]к} дер}кавну атестацiю;
- визначати форми, методи i засобlt органiзашiТ навчально-виховного процес},

за погодженням iз управлiнняrr освiти i науки Запорiзькоi обласноТ
державноi адмiнiстраuii;

- визначати варiативну частин\, робочого навчаJIьного плану;
- R установленому порядку розробrяти i впроваджувати експериментальнi та

iндлтвiдуа"тънi робочi навча.тьнi планлt:
- спiльно з вишими навчальними закладами, науково-дослiдними

iнститутами та центрами проводити начково-дослiдну, експери]\{ентапъну,
пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству YKpaiHrl:

- використовувати рiзнi форми Iиорального i матерiального заохочення до
.,,часникiв навчально-виховного процесу;

- самостiйно укладати договори (контакти) з юридичними та фiзltчнт.trtll
особами;

- отримувати кошти i MaTepia-TbHi цiнностi вiд органiв виконавчоТ B-lafli.
}rJридичних i фiзичних осiб:



5

зzLIIишатИ у сво€мУ розпоряДженнi i використовувати власнi надхсjдження упорядку, визначеному чинним законодавством Украiни;- розвивати власну соцiа;rьну базу: мережу спортивно-оздоровчих,
лiкувалъно-профiлактичних i культурних пiдроздiлiв;- приймати rIасть у дiяльностi асоцiацiй та iнших об'еднань юридичних осiб
за погодженням iз Запорiзькою обласною радою.

1.12. Заклад за наявнiстю матерiалъно-технiчноi бази та кадрового
забезпеченнjI може мати у своему складi дошкiлънi групи, пiдготовчi 

-класи,

кJIаси iнтенсивноi педагогiчноi корекцiт, класи з поглибленим вивченням
предметiв та класи ( групи) з вечiрнъою (заочною) формою навчаннrI.

1.1З. У Закладi створюються та функцiонуютъ:- методичнi об'сднання вчителiв початкових класiв, вчителiв старших класiв,
вчителiв трудового навчання, класних керiвникiв, вихователiв;

- творчi групи педагогiв з впровадженIUI HoBiTHix технологiй у навч€UIьно-
виховний процес;

- методична, психологiчна та соцiа-пьна служби, психолого-медико-
педагогiчна комiсiя тощо.

1.14. Медичне обслуговчвання вихованцiв та вiдповiднi умови для його
органiзацii забезпечуються вiдповi:но Jo кошторису Закладу i здiйсню€ться
його п,Iедичним персоналом та терIlторiаlьниlи закладом охорони здоров'я.

1.15. ХаРчуваннЯ вихованЦiв органiзов\rстьсЯ за нормами, затвердженими
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни. Вi:повi-rатьнiсть за органiзацiю *bpuy"u"r"
покладастъся на керiвника закла_]\ .

1,16. Взасмовiдносини Зак-та:1 з юрi{л]i{чними i фiзичними особами
визначаюТЬся )iгодами, що укла:енi rti,t H1.Irtlr.

2. оргАнIзАцIя нАвч,{льно-виховного процЕсу
2.1. Заклад плануе свою роботч сал,tостiйно вiдповiдно до перспективного

та рiчного плану.
В планi роботи вiдображаються найголовнiшi питання дiяльностi Заклац1,.

визначаються перспективи його розвитк\/.
П-цан роботи затверджуеться педагогiчною радою Закладу.

2.2. основним документом. шо регулюс навчально-виховниIi процес. с
робочий навчальний план, який скJадасться на ocHoBi типових навча.lьнIlх
планiв. розроблених та затверджених N4iHicTepcTBoM освiти i науки YKpaTHll. iз
конкретизацiею варiативнот частини i визначенням профiлю навчання,
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Робочий навчалъний план навчаJIьного закладу погоджустьея радою
закладу i затверджуеться управлiнням освiти i науки Запорiзькот обласнот
державноТ адмiнiстрацii.

2.З. ВiдПовiднО до робочого навчаJIьного плану педагогiчнi працiвники
Закладу працюють за про|рамами, пiдручниками, навч€lJIьними посiбнЙками, що
маютЬ гриф MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, а також за науково-
методичною лiтературою, дидактичними матерiалами. Форми, методи, засоби
навчальноi роботи мають забезпечувати виконання статутних завдань та
здобуття освiти на piBHi державних стандартiв.

2.4. Заклад здiйснюе навчапьно-виховний
навчаннrI i цiлодобовим перебуванням.

процес за денною форьлою

2.5. Зарахування yrHiB (вихованцiв) до Закладу здiйснюеться за нак€вом
директора на гliдставi таких документiв:

- НаПРаВЛеННЯ УпРавлiння освiти i науки Запорiзькоi обласно1 державноi
адмiнiстрацii;

- заяви батъкiв або осiб, якi ix замiнюють;
- копii свiдоцтва про народження дитини, паспорта;
- особовоТ справи (витягу з особовоТ справи) та документа про наявний

PiBeHb Освiти (KpiM дiтей, якi зараховуються до пiдготовчого та першого класу);
- ВИСНОВКУ Обласноi психолого-медико-педагогiчноТ консультацii;
- iндивiдуальноТ програми реабiлiтацiТ дитини-iнвалiда;
- довiдок про стан здоров'я дитини: "Медична карта дитини" (ф.М a26lo);

витяг з "IcTopii розвитку дитини" (ф.М 1|2lo) з даними про результати аналiзiв;
копii "Карти профiлактичних щеплень" (ф. Ns 063/о); довiдки закладу охорони
здоров'я про те, що дитина не перебувала в KoHTaKTi з хворими на iнфекцiйнi
хвороби або бактерiоносiями.

ЩЛЯ ЗарахУВання, переведення та випуску дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, oKpiM зазначених, подаються документи, передбаченi
Положенням про дитячi будинки i загалъноосвiтнi школи-iнтернати для дiтей-
сирiт i дiтей, позбавлених батькiвсъкого пiклування, затвердженого нак€вом
MiHicTepcTBa науки i освiти УкраТни та MiHicTepcTBoM Украiни у справах ciM'T,
дiтей та молодi вiд 21 .09.2004 Ns 7471460.

2.6. Що Закладу зараховуються розумово вiдсталi дiти та дiти з вiдповiдним
дiагнозом: до першого класу з 6-7 poKiB, пiдготовчого класу - з 5 poKiB, до
дошкiлънlгх груп з З-6 poKiB, з такими медичними пок€tзаннями:

- легка розумова вiдсталiсть;
- помiрна розумова вiдсталiсть;
- ОРГанiчна ДеМенцiя рiзного походження, яка вiдповiдае легкiй та помiрнiй

розумовiй вiдстал ocTi.

.ЩО Класiв iнтенсивноi педагогiчноi корекцiТ зараховуються дiти з такими
клiнiчними характеристиками: 

.
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- затримка розвитку за типом конституцiоналъного (гармонiйного)
психiчного i психофiзичного iнфантилiзму;

- затримка розвитку соматогенного походження з явищами стiйкоi
соматичноТ acTeHii, соматогенноi iнф антилiзацii;

- затримка розвитку психогенного походження у разi патологiчного
розвитку особистостi невротичного характеру з явищами психiчнот
заг€шъмованостi, психогенноi iнфантилiзацii.

УЧнi (вихованцi) iз затримкою психiчного розвитку, якi навчаються у I-4
КЛасах, У Mipy вiдновлення здоров'я, досягнення стабiльних успiхiв у навчаннi,
ПеРеВОДЯТЪСя До ЗаГ€LгIЬноосвiтньоТ школи за висновком психолого-медико-
педагогiчноi консулътацii.

При зарахуваннi дiтей до Закладу догý/скаеться перевищення BiKy,
Установленого для заг€Lпьноосвiтнiх навчалъних закладiв, на |-2 роки. Порядок
ПеРеВеДеННя i ВиПУск yrHiB Закладу визначаеться Iнструкцiсю про переведення
Та ВИГý/СК yrHiB (вихованцiв) навчzшьних закладiв системи загальноi середньоi
освiти.

2.7. Мережа класiв формуеться на пiдставi нормативiв ix наповнюваностi,
затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 20.02.2а02 J\Ъ 128
вiДгrовiдно до санiтарно-гiгiенiчних умов, допустимоi площi на одного
ВихоВанця. Наповнюванiсть класiв, груп встановлюеться окремо для кожного з
ocBiTHix пiдроздiлiв, що входять до структури Закладу, у вiдповiдностi з чинним
законодавством Украiни та iнструктивно-нормативними документами.

2.8. Структура навчztпъного року, а також тижневе навантаження учнiв
встановJIюються Закладом в межах часу, що передбачений робочим
НаВЧaLЛЬниМ планом. НавчальниЙ piK розпочинаеться у Щенъ знань - 1 вересня i
закiнчуються не пiзнiше 1 липня наступного року.

Тривалiсть навч€LгIьного року обумовлюеться виконанням навчаJIьних
ПРОГРаМ З ycix предметiв, €LгIе не може бути менше I75 робочих днiв у
початковiй ланцi - I ступеня та 190 робочих днiв - II ступеня.

СтрУктура навчzlJIъного року (чвертi, пiврiччя, семестри) та режим роботи
ВСТаноВлюються Закладом у межах часу, передбаченого робочим навчаJIьним
ПЛаНОМ, За поГоДЖеннrIм з управлiнням освiти i науки ЗапорiзькоТ обласноi
державноi адмiнiстрацii.

Строк навчання в закладi 10 (11) poKiB. Учнi Закладу звiльняються вiд
СКЛаДеННя ДерЖаВноi пiдсумковоi атестацii згiдно iз Положенням про державну
пiдсУмкову атестацiю ylHiB (вихованцiв) у системi загальноi середньоТ освiти,
затвердженого нак€Lзом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 18.02.2008 J\b94.

Вiдволiкання улнiв вiд навчаIIьних занять на iншi види дiяльностi
заборонясться (KpiM випадкiв, нередбачених чинним законодавством УкраiЪи).

2.9. За погодженням з управлiнням освiти i науки ЗапорiзькоТ обласноi
ДерЖаВноi адмiнiстрацii з ypaxyBaITHrIM мiсцевих умов, специфiки та профiлю
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Закладу rцорiчно затверджуеться графiк канiкул, тривалiсть яких'" протягом
навч€Lльного року становить не менше З0 к€Lлендарних днiв.

пiд час канiкул адмiнiстрацiя Закладу сприяе органiзацii вiдпочинку та
оздоровленнrI вихованцiв у дитячих санаторiях, таборах вiдпочинку тощо.

За заявою батькiв або осiб, якi ik замiнюютъ, вихованцi Закладу на перiод
канiкул, у вихiднi та святковi днi, а з поважних причин i в iншi jHi, ,oiyr"
виiЪджати додому у супроводi дорослих.

на клопотання батъкiв або осiб, якi ix замiнюють, вихованцi, якi
перебувають на утриманнi у Закладi, можуть проживжиу cBoik сiм'ях, якшо цене шкодитиме фiзичному та психiчному здоров'ю дiтей i батьки дитини не
позбавленi батькiвських прав.

надання такоi можливостi на перiод вiд одного мiсяця до повного строку
навчання у Закладi оформляетъся наказом директора.

2.|0. Тривалiсть ypoKiB:

у пiдготовчих перших кJIасах - З5 хвилин;
у других - четвертих класах - 40 хвилин;
у гt'ятих - одинадцятих - 45 хвилин.
При цьому у пiдготовчIztх, перших-четвертих

у п'ятrх-одинадцятих класах пiсля 2а хвилин
внутрiшнi перерви (фiзкулътхвилинки).

Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюстъся з ypaxyBaHHrIM необхiдноi
органiзаЦii активНого вiдпОчинкУ i харчуваННЯ y"THiB, аJIе не менше 15 хвилин, i
великоi rтерерви пiсля Другого або третього уроку - не менше 30 хвилин.

Змiна трив€LIIостi ypoKiB допуска€ться за погодженням з управлiнням освiтиi науки Запорiзькот обласноi державнот адмiнiстрацii ,u територiальними
установами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi служби.

2.11. Щоденна кiлькiсть i послiдовнiсть навч€lJIьних занятъ визначаетъся
розкJIадом ypoKiB, Що складасться на кожен семестр вiдповiдно до caHiTapHo-
гiгiенiчних та педагогiчних вимог, погоджуеться радою Закладу i
затверджуетъся директором.

Тижневий режим роботи Закладу фiксуетъся у розкладi навч€Lлъних занять.
KpiM рiзних форм обов'язкових навчzlJIьних занять, у Закладi проводяться

iндивiдуальнi, груповi, факультативнi та iншi позакласнi заняття та заходи, що
передбаченi окремим розкладом i спрямованi на задоволення ocBiTHix iHTepeciB
учнiв та на розвиток ix творчих здiбностей, нахилiв i обдарувань.

У випадках, коли учнi мають ускладненi вади психофiзичного розвитку i не
можуть засвоi'ти програму з окремих предметiв, педагогiчна Рада Закладу за
поданнrtм шкiльноi психолого-медико-педагогiчноi koMicii за погодженням з
батьками (особами, якi ix замiнюють), приймае рiшення про переведення таких
учнiв на навчання за iндивiдуалъними навч€шъними програмами.

2.1z. Навчально-виховний процес у Закладi здiйснюеться з ypaXyBaHIUIM
структури дефекту, особливостей психiчного та фiзичного розвитку-за змiстом,

класах пiсля 15 хвилин уроку,
уроку проводяться рухливi
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формами i методами ix навчання. вiдповiдного режиму дня, що забезпечу€
систеп,tнiсть навчально-виховноi, корекцiйно-розвитковоi, лiкувально-
профiлактичноТ роботи, реабiлiтацiйних заходiв.

2.1з. Навчально-виховний процес у Закладi мае корекцiйну спрямованiсть.
завдяки iндивiдуальному та лиференшiйованому Пiдход1, створюються
IIередумови для подолання порrrшень психофiзичного розвиткy. засвосння
учнями (вихованцями) програмового матерiалу, розвитку iх здiбностей.
професiйно-трудовот пiдготовки, подальшоi соцiалiзацii.

ЕфектиВнiстЬ навчальНо-виховноi, корекцiЙно*розвИтковоi роботи
досягаеться через забезпечення учнiв (вихованцiв) вiдповiдними засобами
навчання та реабiлiтацii, NIедичними виробами.

2.|4. Заклад може реалiзовlrвати ocBiTHi програми i надавати платнi послуги
на договiрнiй ocHoBi за перелiком. затвердженим Кабiнетом N4iHicTpiB Украiни,

2.15. Змiст, обсяг i характер домашнiх завданъ з кожного предмету
визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiснiчних
вимог з yрахуванням iндивiлуальних особливостей учнiв.

2.16. Для надання iндивiлу,альноТ корекцiйноi допомоги та добору
вiдповi.rних програм навчання }, Закладi дiс шкiльна психолого-медi]ко-
педагогiчна комiсiя, метою якоi с:

- вивчення особливостей психофiзичного розвитку кожного yчня
(вихованця) у динамiцi;

- визначення адекватних vNlов, фор* i методiв навчаJIьцо-виховноi,
kopekrri йно-розвитковот роботи, про фесiлiноi реабiлiтацii;

- переведення учнiв (вихованцiв) до наступного класу Закладу одного i
того ж виду.

2,17. У Закладi визначення рiвня досягнень )rчнiв ,v навчаннi здiйснюеться
вiдповi:нО дО дiючоТ системИ оцiнюваннЯ досягненЪ У навчаннi учнiв(вихованuiв), ведеться тематtтчний облiк знань.

У пiдготовчому та перших класах здiйснюсться вербальне оцiнювання.
}' _]oKyMeHTi про ocBiTy (табелi успiшностi, свiдоцтвi) вiдобр31каються

_]осягнення учнiв У навчаннi за семестри. навчальний pik та державну
пiдсуirrк ову атесташiю.

2.18, Результати семестрового, рiчного, пiдсумкового оцiнювання
_fоводяться до вiдома учнiв класниNl керiвником, вихователе]\,I (го-lовою
aTecTaшiitHoi KoMiciT).

2.19. Порядок переведення i випvск 1rчнiв навчаJIьного закладу визцачасться
Iнстрvкшiсю про переведення та випчск учнiв (вихованцiв) навчаJiьних зак_rа:iв
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системи загаJIьноТ середньоТ освiти. затвердженою наказом N4iHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 14.04.2008 .]'ф З 19.

2.20. ВипускНики ЗакЛаду, якi закiнчили школу II ступеня за програмою
iнтенсивнот педагогiчнот корекцiт одержують свiдоцтво про базовr,- ,u.un""y
середню ocBiTy державного зразка. що дас право на ВСтlrл до професiйно-
технiчногО навчальногО закладу, Витr{огО навчального закладу i-If piBHiB
акредитацii. На бажання випускники можуть продовжувати здобуват" .rou"y
загапьн\, середню ocBiTl,B школi (школi-iнтернатi) III ступеня.

Випчскники, якi закiнчили Заклад за програмою спецiальних
загагIьноосвiтнiх навчальних заклалiв (II ступiнь) для розумово вiдсталих дiтей
отримують свiдоцтво про закiнчення спецiальноi загальноосвiтньот школи, що
дае право на вступ до професiйно-технiчного навчального закладу з
урахуванням рекомендацiй лiкарiв.

2.21, Щiти, якi потребують корекшii фiзичного або розумового розвитку i не
можуть навчатися В масових навчально*виховних закладах, утримуються за
рахунок .1ержави.

2.22. Учнi (вихованui) Закrад), з числа дiтей-сирiт i дiтей, шозбавлених
батькiвського пiклування, перебr,вають на повному державному утриманнi та
корист\iються пiльгами, установ--]енIi}{и законодавством для цiеi категорii дiтей.

3. УЧАСНИКИ НЛВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

З.1. \'часниками навчально-виховного процесу у Закладi с:
- r,чнi (вихованцi);
- керiвники;
- педагогiчнi та медичнi праuiвники;
- психологи, бiблiотекарi:
- iншi спечiалiсти;
- батьки або особи, якi Тх зал,tiнюють.

З.2. Права i обов'язки }'чнiв (вихованПiв), педагогiчних та iнших
працiвнtrкiв визначаються 

"""r"no 
законодавством Украiни Тз цим Статl,том,

З.З. }'чнi мають право:
- на вrlбiр форми навчання, факультативiв, спецкурсiв, позашкi,rьних та

позакласних занять;
- на користування навчально-виробничою, науковою, I,1атерiа-rъно-

технiчною, культурно-сцортивною, корекцiйно-вiдновною та -riKr.BaTbHo-
озJоровчою базою навчапьного закладу;

- на .]оступ до iнформацii з ycix гацr,зей знань;
- братrт участь у рiзних видах на},ково-практичноТ дiялъностi, конференliiях.

олirrпiадах:, виставках, конкурсах, тоrцо;
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- брати )пIастъ у роботi органiв |ромадського самоврядування Закftаду;- брати уIастъ в обговореннi i вносити власнi .rроrrо."цii lцодо органiзацii
навч€Lлъно-виховного процесу, дозвiЛля 1^rHiB (вихованцiв);

- братИ участЬ у доброВiльних самодiяльних об'еднаннях, творчих студiях,
кrц.бах, ryртках, групах за iнтересами тощо;_ на захист вiд будь-яких фор, експлуатацii, психiчного i фiзичного насилля,
що порушують права або принижують ix честь, гiднiсть;- на безпечнi i нешкiдЛивi умови навчання, виховання та працi;- на забезпечення предметами гардеробу, постiльноi бiли."" ,u предметами
першоi потреби вiдповiдно до Норм матерiального та нормативiв
фiнансового забезпечення дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
пiкrгування) а також вихованцiв школи-iнтернату, затверджених накЕвом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 17.|1.200i р. Jt 7бЗ;- на безоплатний комплект лiтнього одяry i взуття, що був у користуваннi
пiд час навчання, пiсля закiнченнЯ вигý/скниками Закладу. За потреби, з
урахуванням матерiального становища родини, безоплатно може
видаватися також комплект зимового одяry i взуття, шо був у користуваннi
дитини пiд час навчання в цьому закладi;

- на безоплатниЙ комплекТ сезонного одягу та взуття, вихованцям, якi
вибули iз Закладу з iнших причин, Що був у ikHboMy користуваннi на
момент вибчття.

3.4. Учнi зобов'язанi:
- оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками, пiдвищувати

загалънокультурний рiвенъ;
- дотримуватися вимог статуту, правил внутрiшнього розIIорядку,

викоЕувати Правила поведiнки для учнiв;
- бережлlиво ставитисъ до державного, комунаJIъного i оообистого майна;
- дотримуватися законодавства, морZLJIьних, етичних норм;- брати посильну участь у рiзних видах ,рудо"от дiялъностi, що не

забороненi чинним законодавством Украiни;- дотримуватися правил особистоi гiгiсни.

з.5. Педагогiчними працiвниками Закладу можуть бути особи з високими
мор€шьними якостями, якi мають вiдповiдну педагогiчну ocBiTy, належний
piBeHb професiйноi пiдготовки, здiйснюють педагогiчну дiяльнiсть,
забезпечують результативнiстъ та якiсть своеi роботи, фiзичний та психiчний
стан здоров'я яких дозволяе виконувати професiйнi обов'язки,

з.6. Прltзначення на Посад)/ та звiльнення з посади педагогiчних
працiвнrлкiв й iншi трlrдовi вiдносини Регулюrоться законодавство]\1
про працю, Законом УкраТни "Про загальну середню ocBiTy'' та
законодавчими актами.

З.7. Педагогiчнi працiвники N{аютъ право на:

та iншrтх
УкраТни
iнrшгми



12

- захист професiйноi честi, гiдностi;
- самостiйний вибiр форм, методiв, засобiв навчаJIьноi роботи, не шкiдливих

ДЛЯ ЗДоров'я 5r,Iцi, (вихованцiв);
- участь в обговореннi та вирiшеннi питань органiзацiТ навчально-виховного

процесу;
- проведення в установлено\.{у порядку науково-дослiдноТ,

експериментапьноi, пошуковоi роботи;
- вияв-цення педагогiчноl iнiцiативи;
- позачергову атестацiю з метою отримання вiдповiдноТ категорii,

педагогiчного звання;
- }п-Iасть i, роботi органiв громадського самоврядування Заклад5r;
- пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовку;
- отрIi\lання пенсiТ. у тому числi i за вислl.гу poKiB в порядк)/, визначеному

чиннIlм законодавством УкраТни;
- на Iчtатерiальне, яtитлово-побyтове та соцiальне забезпечення вiдповiдно до

чинного законодавства Украiни:
- iншi права, що не суперечать чинному законодавству Украiни.

Вiдво.riкання педагогiчних прачiвникiв вiд виконання професiйних
обов'язкiв не допускасться, за винятком випадкiв, передбачених чинним
законодавством Украiни.

3.8. Педагогiчнi працiвникlr зобов'язанi:
- забезпечувати належний piBeHb викладання навчальних дисциплiн

вiдповiдно до навчаJIьних програ}{ на piBHi обов'язкових державних
вимог:

- спрI.Iяти розвитку iHTepeciB. нахилiв та здiбностей дiтей, а також
збере,ь.енню ik здоров'я, злiйснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню iмiдж}i навча--Iьного закладу;
- HecTIl вiдповiдальнiстъ за збереrt.ення яiиття вихованцiв, iх фiзичне i

псtтхiчне здоров'я;
- настановленням i особистиN{ прикладо]\.{ чтверджувати повагу до лержавноi

сип,tво,-tiки, принципiв загальноJюдс ькоi моралi ;

- вихов\ вати в yrHiB (вихованчiв) поваг}, до батькiв, жiнки, старших за
BiKort. народних традишiй та звичаТв. д\/ховних та культурних надбань
наро.]}, УкраТни;

- гот\/вати учнiв до самостiйного життя в дусi взасморозуплiння. N{ир,у,

злаго-]L{ мiж yciMa народами, етнiчними, нацiональними. ре.-тiгiйнимll
гр}/па\lи;

- дотрII\Iyватися педагогiчноТ етики. моралi, пова}кати гiднiсть r,чнiв:
- захI{шати учнiв вiд будь-яких форпл фiзичного або психiчного Hacli.-1bcTBa.

запобiгати вживанню ними а*цкоголю, наркотикiв, тютюн\. iншtlrt
шкi:--lltвим звичкам:
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- постiйно пiдвищувати свiй професiйний piBeHb, педагогiч"у *uhcrepHicTb.
загапьну i полiтичЕу кулътуру;

- дотримуватися Статуту Закладу, правил внутрiшнього розпорядку, умов
контракту чи трудового договору;

- ВиконУвати накzц}и i розпорядження керiвника Закладу, управлiння освiти i
науки ЗапорiзькоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii;

- брати )частъ у роботi педагогiчноi ради;
- використовувати у навчЕuIьно-виховному процесi

педагогiчнi технологii.
здоров'язберiгаючi

З.9. У Закладi обов'язково проводиться атестацiя педагогiчних
працiвникiв. Атестацiя здiйснюеться, як правило, один раз на п'ять poKiB
вiдповiдно до Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв
Украiни, затвердженого MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни.

3.10. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушують Статут,
правила вкутрiшнього розпорядку Закладу, не виконуютъ посадових обов'язкiв,
умови колективного договору (контракту) або за результатами атестацiI не
вiдповiдають займанiй посадi, звiлъняються з роботи вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

З.11. Батьки та особи, якi ix замiнюють, мають право:
- обирати i бути обраними до батькiвських KoMiTeTiB та органiв

громадсъкого самоврядування ;

- звертатись до органiв управлiння освiтою, керiвника Закладу i органiв
|ромадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;

- брати )лIасть у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацii навчально-
виховного процесу та змiцненнJI матерiально-технiчноi бази Закладу;

- на Захист законних iHTepeciB cBoik дiтеЙ в органах громадського
самоврядування Закладу та у вiдповiдних державних, судових органах.

З.|2. Батьки та особи, якi iх замiнюють, несуть вiдповiдальнiстъ за
здобуття дiтьми освiти i зобов'язанi:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною освiти за будь-якою формою

навчання;
- постiI"rно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати

налеrъ.нi умови для розвитку iх природних здiбностей;
- поважати гiднiстъ дитини, виховувати працелюбнiсть, почуття лоброти,

милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, ciM'T, державноТ та рiлноТ
мов, повагу до нацiональноТ icTopii. культури, цiнностей iнших Hapo:iB:

- вихов\,вати у дiтей поваГу до законiв, прав. основних свобод людинI.1.

З. 13. Представники громадськостi мають право:
- обиратlт i бути обраними до органiв громадського самоврядування в

Закла.ri:
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- керувати ).чнiвськими об'сднаннями за iнтересами i гуртками, секцiямлt;- сприятИ полiпшеннЮ матерiалЬно-технiчноi бази, фiнансовом1,
забезпеченню Закладу;

- проводити консулътацiТ для педагогiчних працiвникiв;
- брати участь в органiзацiт навчально-виховного процесу.

3.1.i. Представники громадськостi зобов'язанi:
- дотри\,tуватисяСтатl.туЗаклад1,;
- викон\,вати накази та розпорядження керiвника Закладу, рiшення органiв

громадсъкого самоврядування;
- захиLцати учнiв вiд всiляких форм фiзичного та психiчного насильства;
- пропагvвати здоровий спосiб життя, шкiдливiсть вживання алкоголю.

наркотикiв, тютюну, тошо.

4. упрАвлIння зАклАдом

4.1. Управлiння Закладом здiйснюсться Запорiзькою обласною радою.
Безпосередне керiвництво Закладом здiйснюс його дирекl.ор.

!ИРеКТОРОМ Може бути тiльки громадянин Украiни, який мас вищу
шедагогiчнl, ocBiTy на piBHi спецiалiста або магiстра за фахом "ffефектологiя",
стаж педагогiчноi роботи у спецiальнiй школi (школi-iнтернатi) не менш як З

роки, успiшно пройшов атестацiю педагогiчних працiвникiв.
!иректор призначастъся на посаду i звiльнясться з посади рiшенням

Запорiзькоi обласноТ ради.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування Заклад1, с загальнi
збори ТР\'fового колектиВУ, Що скликаються не менше одного разу на piK.

fiелегатИ загальнИх зборiВ з правоМ вирiшалЬногО голосу обираються вiд
таких трьо\ категорiй:
- праuiвникiв Закладу - зборами трудового колективу;
- учнiв Закладудругого ступеня - класними зборами;
- батькiв. представникiв громадсъкостi - класними батькiвськими зборами.

Кожна категорiя обирас однакову кiлькiсть делегатiв.
TeprriH Тх повноважень становить 1 (один) piK.
зага-:rьнi збори правочиннi, яктт{о в iхнiй роботi бере участь не l,Iенше

половинtI _]елегатiв кожноi з трьох категорiй. Рiшення прийма€ться простою
бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв.

право скликати збори мають голова Ради Закладу, ччасники зборrв. якшо
за це вис.lовилось не менше третини iх загальноi кiлъкостi, директор Зек--iа:r.
засновнLIк.

Зага--lьнi збори:
- обирають радУ Закладу, iT головl', встаноВлюютЬ TepMiH ix повнова/hень:
- засл\\овyють звiт директора i голови ради Закладу;
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, розглядають питання навчаJIьно-виховноТ, методичноТ i фiнансово-

господарсъкот дiяльностi Закладу;
- затвердж}ють ocHoBHi напрями вдосконzLлення навчально-виховного

процесу, розглядають iншi найважливiшi напрями дiяльностi Закладу;

- приймають рiшення про стимупювання працi керiвникiв та iнших

педагогiчних працiвникiв.

4.з. У перiод мiж загальними зборами дiе рада навчаJIьного ЗакJIаду,

4.3.i. Метою дiяльностi ради е:

- сприrIння демократизацii i гуманiзацii навчЕLпьно-виховного процесу;

- об'еднання зусилъ педагогiчного i учнiвського колективiв, батъкiв,

громадськостi щодо розвитку Закладу та удосконалення навчалъно-

виховItого процесу;
- форп,ryвання позитивного iмiджу та демократичного стилю управлlння

Закладом;
- розширеннrI колегiыIьних форм управлiння_Закладом;
- ,riд""щення ролi громадськостi у вирiшеннi питань, пов'язаних з

органiзацiею навчаIIьно-виховного процесу,

4.3.2. Основними завданнrIми ради с:

- пiдвищення ефективностi навч€шьно-виховного процесу у взасмодiт з

ciM' ею, громадс;кiстю, державними та приватними iнституцiями;

- визначеннlI стратегiчних iавдань, прiоритетних напрямiв розвитку Закладу

та сприяння органiзацiйно-педагогiчному забезпеченню навчаJIьно-

виховного процесу;
- форшrування навичок здорового способу життя;

- створення н€tJIежного педагогiчного клiмату в Закладi;

- сприяння духовноМу, фiзичному розвитку учнiв (вихованцiв) та набуття

нимLI соцiалпъного досвlд),,
- пiдтриrrка громадсъких iнiцiатив

виховання учнiв, творчих пошукiв
щодо вдосконалення навчання та

i дослiдно-експериментыIьноi роботи

педагогiв:
- спрIrЯння органiзацii дозвiлля та оздоровлення 1zчнiв (вихованчiв); 

1

- пiдтрllrtка громадських iнiцiатив шодо створення налех{них },\,IoB 1

вдосконалення процесу навчання та виховання учнiв;
_ iнiцiювання iдей, що сприяли б неухильному виконанню по,-Iожень

чинного законодавства УкраТни lцодо обов'язковостi загальноТ сере:ньоТ

ocBiTit:
- сти]\1\,--lювання моралъного та матерiального заохочення учнiв (BtTxoBaHi-tiB ),

сприяння пошуку, пiдтримки обдарованих дiтей;

- змiцнення партнерських зв'язкiв мiж родинами учнiв (BtTxoBaHшrB i та

закла:оr1 з метою забезпечення едностi навчально-виховного процес\,

4.з.з. Jo ради обираюТься пропорцiйно предстаВники вiД педагогiч,i"-о

колектив\. .ar"iB (вихоuuнцiв) II ступеня навчання, батькiв i грома:СЬКt1-'],
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Представництво в ралi й загальна fi чисельнiсть визнача€ться загfuтьними
зборами Закладу.

Рiшення про дострокове припинення роботи членiв ради з будь-яких
причин приймаетъся виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлю€ться не менше нiж на третину.

4.З.4. Рада Закладу дiс на засадах:
- прiоритету прав людини, гармонiйного посднання iHTepeciB особи,

суспirьства, держави;
- дотриN{ання вимог законодавства УкраТни;
- колегiапьностiухваленнярiшень;
- добровiльностi i рiвноправностi членства;
- гласностi.

Рада працюе за планом, що затверджуеться загальними зборами.
Кiлькiсть засiдань визначастъся Тх доцiльнiстю, aJle мас бути не меншою

чотирьох разiв на навчальний piK.
Засi:ання ради може скликатися iJ головою або з iнiцiативи директора

Закладу, засновника, а також членами ради.
Рiшення ради приймастъся простою бiльшiстю голосiв за наявностi на

засiданнi не \{енше двох третин iT членiв.
У разi рiвноi кiлькостi голосiв вирiшальним е голос голови ради.
Рiшення ради, lцо не с.yперечать законодавству УкраТни та Статуту

Закладу, .]оводяться в 7-денний TepMiH до вiдома педагогiчного колективу.

1,чнiв (вихованцiв), батькiв, або осiб, якi Тх замiнюють, та громадськостi.
У разi незгоди адмiнiстрачii Закладу з рiшенням ради створюеться

\,згоджув&-Iьна комiсiя, lцо розглядае спiрне питання.

Що складу KoMiciT входять представники органiв громадського
самовряд\,вання, адмiнi страцii, про фспiлкового KoMiTeTy Закладу.

4.З.5, Очолюс раду Закладl,голова, який обираеться iз складу ради.
Голова ради може бути членом педагогiчноТ ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для в1.Iрiшення поточних питань рада може створювати постiйнi або
тимчасовi KoMicii з окремих напрямiв роботи. Склад комiсiй i змiст iх роботи
визначаються радою.

Членlл ради мають право виносити на розгляд yci питання, що стос},ються
:iяльностi Закладу, пов'язанi з реорганiзацiею навчально-виховного процесy,
проведення\I оздоровчих та культурно-масових заходiв.

4.З.6. Рада Закладу:
- органiзовчс виконання рiшень загальних зборiв;
- BHoci{Tb пропозицii щодо змiни типу, статусу, профiльностi навчання.

вивчення iноземних мОв та мов нацiональних меншин;
- спiльно з адмiнiстрашiсю розглядас i затверджус план роботи Заю-iа-l} та

здiйснюс контроль за його виконанням;
- разоN{ з а:мiнiстрацiею здiйснюе,контроль за виконанням Статуту Зак-lа:r,:
- затвер.],r.ус режим роботи Закладу;

l
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- сприяе формуванню мережi класiв Закладу, обцрунтовуючи fiцоцiльнiсть в
органах виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування;

- разом iз педагогiчною радою визначае доцiльнiстъ вибору навч€шънI4х
предметiв варiативноi частини робочих навч€шьних планiв, враховуючи
можливостi, потреби уrнiв (вихованцiв), а також тенденцii розвитку
регiону, суспiльства i держави;

- погоджуе робочий навчальний план на кожний навчальний pik;
- ЗаСJIУХОВУС звiт голови ради, iнформацiю директора та його застугIникiв з

ПиТанъ навч€Llrьно-виховноТ та фiнансово-господарськоi дiяльностi;
- бере )ласть у засiданнях атестацiйноi KoMicii з метою обговорення питань

про присвоення кваrriфiкацiйних категорiй вчителям;
- виносить на розгляд педагогiчноi ради пропозицii щодо полiпшення

ОРГаНiЗацii позакласноТ та позашкiльноi роботи з учнями (вихованцями);
- вистуtIае iнiцiатором проведення добродiйних акцiй;
- ВНОСиТЬ на розгляд педагогiчноi ради та управлiння освiти i науки

ЗапорiзькоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii rrропозицii шодо морального i,
матерiшrЬного заохочення учасникiв навчаJIьно-виховного процесу;

- iнiцiюе розгляд кадрових питань та бере участь у ik вирiшеннi;
- СПРИlIе СТВоренню та дiяльностi центрiв дозвiлля, а також залу{ае

ГроМаДсЬкiсть, батькiв (осiб, якi ik замiнюють) до yTacTi в керiвнйцтвi
ryрТкzlми, iншими видами позакласноi та позашкiльноi роботи, до
проведення оздоровчих та культурно*масових заходiв з учнями
(вихованцями);

- РОЗПОДiляс i контролюе кошти фо"ду загzLльного обов'язкового навчання,
приймас рiшення про наданнrI матерiальнот допомоги r{ням (вихованцям);

- розглядае питання родинного вихованнrI;
- бере )пIасть за згодою батькiв або осiб, якi iх замiнюють, в обстеженнi

ЖИТЛОВО-ПОбУтових умов 1^rHiB, якi перебувають в несприrIтливих
соцiально-економiчних умовах;

- сприlIс педагогiчнiй ocBiTi батькiв;
- СПРИ[€ ПОПОВнеНню бiблiотечного фо"ду та передплатi перiодшIних

видань:
- РОЗГЛЯfаС ПиТання здобуття обов'язковоi загапьноi середньоi освiти \,чнями

(вихованirями);
- ОРГаНiЗОВУС громадськиЙ контроль за харчуванням i l1едичним

обслугов\,ванням учнiв (вихованцiв);
- роЗГляJас звернення уrасникiв навчально-виховного процесч з питань

роботll Закладу;
- ВНОСИТЬ ПРОПозицii Lцодо морального i матерiального заохочення r,часнllкiв

навча_ц ь но- виховного процесу;
- МоЖе сТВорювати постiйнi або тимчасовi KoMicii з окреIчIих нап:яrtiв

роботrI. Склад комiсiй та змiст iх роботи визначаються радою,

4.4. }- Закладi за рiшенням загальних зборiв, або Ради Заклац1 \{ol,,\;b
СТВОРЮВаТIlся i дiяти пiклувальна рада, учнiвськиЙ KoMiTeT, батькiвсьл;;lй
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KoMiTeT, реабiлiтацiйна KoMicii, асоцiацiТ тощо вiдповiдно до , чинного
законодавства УкраiЪи.

4.5. Щиректор Закладу:
- без дорr{ення дiе вiд iMeHi Закладу, представляе його iнтереси в органах

державноi влади i органах мiсцевого самоврядування, судових iнстанцiях,
iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами,
укJIадае договори, видас довiреностi, вiдкривае в установах банкiв рахунки;- керуе дiяльнiстю Закладу, здiйснюе керiвництво педагогiчним колективом,
ЗабеЗПечУе рацiональний добiр i розстановку кадрiв, створюе необхiднi
УМОВИ ДЛЯ Пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;

- органiзовуе навчаJIьно-виховний процес, координуе дiяльнiсть
педагогiчних i медичних працiвникiв для забезпечення едностi навчалъно-
виховноТ та корекцiйно-розвитковоi роботи, медичноТ реабiлiтацii,
вiдповiдас за iT якiсть та ефективнiсть, сприяе забезпеченню учнiв
(вихованцiв) засобалrи iндивiдуальноi корекцii;

- ЗабезпетУс контроль за виконанням навчuшьних планiв i програм, piBHeM
досягнень yTHiB (вихованцiв) у навчаннi;

- розробляе структуру i штатний розклад Закладу;
- РОЗподiляс обов'язки мiж своТми заступниками, затверджус положення про

cTpyкTypHi пiдроздiли та посадовi iнструкцii працiвникiв;
- ПРИЗНаЧае КЛаСниХ керiвникiв, вихователiв, завiдуючих навчаJIьними

кабiнетами, майстернями, навч€tJIьно-дослiдними дiдянками;
- РОЗПОряДЖаеться в установленому порядку майном Закладу та коштами;
- вiдповiдас за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;
- УКJIаДа€ КОЛеКтивниЙ договiр з профспiлковим KoMiTeToM i несе

вiдповiдальнiстъ за його виконанIuI в межах cBoik повноважень;
- За ПОГОДЖеННЯМ iз профспiлковим KoMiTeToM затверджуе правила

внутрiшнього розпорядку, посадовi обов'язки працiвникiв Закладу;
- ПiДТРиМУе та створюе уN{ови для професiйного зростаннrI педагогiчних

ПРаЦiВНикiв, творчого пошуку та застосуваннrI ними ефективних форм i
методiв навчаннrI та виховання;

- ЗДiЙСнЮе контроль за проходженням працiвниками у встановленi термiни
обов'язкових медичних оглядiв i несе за це вiдповiдальнiсть;

- забезпечу€ дотримання вимог з охорони дитинства, санiтарно-гiгiснiчних
та протипожежних норм, технiки безпеки;

- забезпечуе права yrHiB (вихованцiв) на захист iх вiд будь-яких форшr
фiзичного або психiчного насильства;
контролюе дотримання режиму роботи Закладу, органiзацiю харчування,i
МеДИчного обслуговування вихованцiв, органiзовус оздоровлення дiтей;
СТВОРЮе необхiднi умови дJuI участi вихованцiв у позакласнiй та
позашкiльнiй роботi, проведеннlI виховноТ роботи;
ПiдтримУе iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та вихованнrI,
ЗаОХОЧеЕНЯ ТВОрчих пошукiв, дослiдно-експерименталъноi роботи
педагогiв та yrHiB (вихованцiв)
видае у межах своеi компетенцii накази i контролюе ix виконання;
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- ВiДПОВiДае За реалiзацiю f,ержавного стандарту спецiальноi освiти для
ДiТеЙ, ЯКi ПОТРебУють корекцii фiзичного та (або) розумового розвитку,
якiсть знанъ, yMiHb та навичок yTHiB (вихованцiв);

- вживас заходiв щодо утвердження здорового способу життя, запобiгання
вживанню )чнями (вихованцями) аJIкоголю, наркотикiв;

- Защrqag дiячiв науки, культури, членiв творчих спiлок, працiвникiв
пiдприеМств, установ, органiзацiЙ до навчаJIьно-виХовного процесу, участi
в уrнiвських об'сднаннjIх за iнтересами;

- КООРДИНУе РОбОтУ з органiзацii соцiально-педагогiчного патронату батькiв
(Осiб, якi ik замiнюють), родин, що мають дiтей, якi потребуютъ корекцii
фiзичного та (або) розумового розвитку;

- ЩОРОКУ ЗвiтУе про свою роботу на загаJIьних зборах трудового колективу;
- ЗаХИЩае осОбистi, житловi та маЙновi права та iнтереси вихованцiв;
- створюе необхiднi умови для органiзацii безпечноТ життедiяльностi

вихованцiв, ix медичного забезпечення.
- ЗабезпеТуе органiзованиiт випуск i сприяе под€lJIьшому влаштуванню

вихованцiв;
- пiдтримуе iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,

Заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальноi роботи
педагогiв;

- СIIРИЯС СВОеЧаСноМу оформленню та отриманню вихованцями з числа
дiтей-сирiт та дiтей позбавлених батькiвського пiклування паспорта,
пенсiйноТ справи;

- НеСе вiдповiдальнiсть за свою дiяльнiсть перед r{нями, батьками,
ПеДагогiчниМи працiвниками та загzшьними зборами, засновником,
мiсцевими органами державноi виконавчоi влади тощо.

4.6. ОбсяГ ПеДагогiчного навантаження вчителiв визначаеться на пiдставi
ЧИННОГО ЗаКОНОДаВСТВа УкраiЪи директором Закладу i затверджуеться
управлiнням освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

4.7. Обсяг педагогiчного навантаження може бути менше тарифноТ ставки
(ПОСадовоГо окладу) лише за письмовою згодою педагогiчного працiвника.

перерозподiл педагогiчного навантаження rтротягом навчального року
ДОПУСКаеТЬСЯ ЛИШе У раЗi змiни кiлькостi годин з окремих предметiв, що
ПеРеДбачаеться робочим навчальним планом, або за письмовою згодою
педагогiчного працiвника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У ЗаклаДi створюеться постiйно дiючий дорадчий колегiальний
орган - педагогiчнарада.

Головою педагогiчноi ради € директор Закладу.

4.9. Педагогiчна рада розгJuIдае питання:
- удосконаJIення методичного забезпечення навчаJIьно-виховного процесу,

планування та режиму роботи навч€tJIъного закладу;
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- переведення }'tlнiв до наступних класiв i ix випуску, видачi документiв про
вiдловiдний рiвенъ освiти, нагородженнrI за досягнення у навчаннi;

- ПiДвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв, розвитку iхньоi творчоi
iнiцiативи, впровадження у навчаJIьно-виховний процес досягнень науки i
передового педагогiчного досвiду;

- мор€Lльного та матерi€шьного заохочення учнiв (вихованцiв) та працiвникiв
навч€Lпьного закладу.

4.10. Робота педагогiчноi ради rlлануеться в довiльнiй формi вiдповiдно до
ПОтреб Закладу. Кiлькiстъ засiдань педагогiчноТ ради визначастъся ik
доцiльнiстю, €lJIe не може бути менше чотирьох разiв на piK.

Що скJIаду педагогiчноi ради входять педагогiчнi, медичнi працiвники
Школи-iнтернату, бiблiотекар. У засiданнях педагогiчноi ради можуть брати
ЩасТЬ iз дорадчим голосом rrредставники органiв управлiння освiтою,
пiдприемств, органiзацiй, батьки (або особи, якi iх замiняють).

Члени педагогiчноi ради мають право виносити на iT розгляд актуальнi
IIитання навчаJIьно-виховного процесу.

5. мАтЕрIАльно - тЕхнIчнА БАзА

5.1. Матерiально-технiчна база Закладr, включас будiвлi, споруди, землю.
комунiкацii, обладнання, транспортнi засоби, службове житло, iншi матерiальнi
цiнностi, BapTicTb яких вiдобра;кено \ ба-lансi Закладу.

5.2. ]\4айно Закладу с спiльною в--Iаснiстю територiальних громад сiл, селищ,
MicT Запорiзькоi областi i закрiп-rю€ться за ним на правi оперативного
Управлiння. ЗдiЙснюючи право оперативного управлiння, Заклад володiе,
КОРИСТУеТЪСЯ Та РОЗПоряД}{\а€ться плаЙном, з обмеженням правомочностi
розпорядження щодо ocHoBHIl\ фонлiв вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни та цього Стац,тr,, Основними фондами Заклад мае право
роЗпоряджатися лише з дозво-т\ ЗапорiзькоТ обласноi ради вiдповiдно до
встановленого порядку.

5.З. Заклад вiдповiдно до
iншими природними ресурсами
норм з iх охорони.

чинного законодавства користуеться землею,
i несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог та

5.4. Виr5.qення майна Закладу можливе лише у випадках, передбачених
ЧИННИМ ЗаКОНОДаВСТВоМ Украiни. Збитки, завданi Закладу внаслiдок lrорушення
його майнових прав iншими юридичними та фiзичними особами, органами
ДерЖавноi влади чи органами мiсцевого самоврядування вiдшкодовуються
вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

5.5. Вiдчуженнrl майна, що закрiплене за Закладом на правi оперативного
Управлiння, здiЙсню€ться за попередньою згодою Запорiзькоi обласноi ради
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вiдповiдно до чинного законодавства Украiни i у порядку, затвердженому
рiшенням Запорiзькоi обласноi ради. Кошти, одержанi вiд вiдчуження об'сктiв
(майна) спiльноТ власностi територiальних |ромад сiл, селищ, MicT областi,
зараховуються до обласного бюджету"

5.6. Заклад мае право надавати в оренду майно, що закрiплене за ним на
правi оперативного управлiння, юридичним та фiзичним особам вiдповiдно до
чинного законодавства УкраiЪи i в порядку, визначеному рiшенням Запорiзькоi
обласноi ради.

5.7. Для забезпечення навчапъно-виховного процесу база Закладу
скJIадаеться iз навчапьних кабiнетiв, майстеренъ, а також спортивного, актовогоi читалъного за_rriв, бiблiотеки, apxiBy, медичного блоку, комп'ютерного та
логопедичного кабiнетiв, кабiнетiв психолога, соцiального педагога, спо, лФк,
ритмiки, сенсорноi кiмнати, iдалънi, примiщення для iнженерно-технiчного та
навчыIьно-допомiжного персонаirу, кiмнати психологiчного розвантаження,
тощо.

5.8. Заклад мае земельну дiлянку, де розмiщуються спортивнi та
географiчний майданчики, навчuшьно-дослiдна дiлянка, зона вiдпочинку,
господарськi будiвлi, КТП тощо.

5,9, ЗаклаД зобов'язаний погоfж\,вати iз Запорiзькою обласною радою
питання вiдмови вiд права постiiytного користування (оренди) земельними
дiлянками або змiни ix меж.

6. ФIНАНСОВО _ ГОСПОДАРСЬКА ДUIЛЬНIСТЬ

6.1.Заклад не е прибутковим.

6.2. Фiнансово-господарська дiяльнiсть Закладу здiйснюеться на ocHoBi
його кошторису.

6.3. Щхсерелами формування кошторису Закладу с:
- кошти обласного бюджеry;
- кошти, одержанi як благодiйнi внески, або пожертвування вiд,фiзичних,

юридичних осiб;
- власнi надходЖення, отриманi згiдно з чинним законодавством Украiни,

вiд здачi в оренду майна;
- iншi кошти, набутi на пiдставах, не заборонених законодавством Украiни.

6.4. Кошти спецiального фо"ду, не використанi Закладом у поточному роцi
не вилутаютъся i використовуються у наступному роцi.

власнi надходження Закладу використовуються вiдповiдно до чинного
законодавства УкраiЪи.
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6,5, Заклад мае право на придбання та оренду необхiдного обладнання таiншi матерiальнi ресурси, користуватися послугами будь-якого пiдприсмства,
установи, органiзацii або фiзичноI особи, фiнансувати за рахунок власних
надходжень заходи' що сприяють полiпшенню соцiально-побутових умовколективу.

6,6, Заклад здiйснюе оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своет
дiяльностi, складае статистичну iнформацia, u також нада€ згiдно з вимогами
чинного законодавства Украiни до вiдповiдних органiв фiнансову звiтнiсть та
статистичну iнфоРМацiю щодо свосi дiялъностi. .

.:

6,7, ПОРЯДОК ДiЛОВОДСТВа i бР<галтерсъкого облiку в Закладi визначаеться
законодавством та нормативно-правовими актами MiHicTepcTBa освiти i науки

6.8. .Щиректор та головний бlхгалтер Закладу несуть персон€шьну
вiдповiдальнiсть за додержаннrI порядку веденшI та достовiрнiстъ'облiку та
статистичнот звiтностi.

7. MIжH.{POJHE спIвроБIтництво

7 ,I. ЗаклаД за наявносТi Hare;,HoT r,татерiалъно*технiчноТ та соцiально-
культl,рноТ бази, власних Ha-]\Of/nteнb N{ac право проводити мiжнародний
учнiвський та педагогiчнlrй обrriн }, paN4KaK ocBiTHix програм, проектiв,
встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi зв'язки з 

-мiжнфдними
органiзацiями та освiтнiми асоцiа1_1iями.

7,2, Заклад мас право вi:повiдно до чинного законодавства Украiни
укладати угоди про спiвробiтнIIцтво з навчальними закладами, науковими
установами. пiдприсмствами. органiзацiями, громадсъкими об'сднаннями iнших
KpaiH.

8. контроль зА дIr{льнIстю зжлАду

_ 8,i, !ержавний _контроль за дiяльнiстю Закладу здiйснюеться з метою
:iТ:_Т."еННЯ РеаЛiЗаЦiТ едЙноi державноi полiтик" 

" 
.6.pi загальноi середньоi

освlти.

8,2. Щержавний контроль'здiйснюютъ MiHicTepcTBo освiти i науки УкраiЪи,
[ержавна iнспекцiя навчалъних..закJIадiв, управлiння освiти i наукЙ ЗапорiзькоТ
обласноi державноi адмiнiстрацii.



-а

8.б. Контроль за ефективним використанням майна,1&, що с
Запорiзькоiвласнiстю територiалъних гро\,Iад сiл. селищ, MicT

здiйснюсться Запорiзькою обласною радою,
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8.з. основною формою державного контролю за дiяльнiстю Зькладу с
атестацiя, Що проводитъся не Рiлше одного разу на десять poKiB у порйку,
встановленому MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни.

л 8.4. у перiод мiж атестацiею проводяться перевiрки (iнспектування)
Закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною дiялънiстю. Змiст,
види i перiодичнiсть цих перевiрок визначаютъся заJIежно вiд стану навчально-
виховноi роботи, апе не частiше 1-2 разiв на piK.

8.5. Контроль за статутною, фiнансовою та гаJIузевою дiялънiстю Закладу
здiйснюетъся управлiнням освiти i науки Запорiзькоi обласноТ д"р*u""оi
адмiнiстрацii та iншими вiдповiдними органами в межах iх компетенцii Ъгiдно з
чинним законодавством Украiни.

спiльною
областi

9. припинЕння зАклАду

9.i. Припинення Зак-ца;r зriiiснюсться за рiшенням Запорiзъrrот обласноi
Ради або сулу згiдно з чинни}1 законо.]авством Украiни.

9.2, Заклад втрачас право юриличноТ особи i визнасться таким. rцо
ПРllПИНИВСЯ, З ДНЯ ВНеСеННЯ :С С:l,ТНОГО Державного реестру запису про йогсr
припинення.

1 0. зАключнI полоItЕння
10.1. Цей Статут набирас чинностi з моменту його державноi peecTpalri1

ВiДПОВiДНО ДО ЧИННОГо ЗаконоJавства Украiни. Змiни ,u допоЪнення лЪ сruЪirrу.
вносяться В порядк)/. визначеноN4\' чинниМ законодавствоМ УкраТни, та
набувають юридичноi сили з N,loMeHTу ix державноТ реестрачii.
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