
 

 
 

Проєкт 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                      № 

м. Краматорськ 

 
Про перейменування комунального 

закладу Загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 12 Краматорської міської 

ради у Краматорський заклад 

загальної середньої освіти № 12 імені 

Степана Чубенка Краматорської 

міської ради Донецької області та 
затвердження його статуту у новій 

редакції 
 
 

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», з метою приведення у відповідність до законодавства України установчих 

документів закладу, керуючись ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Перейменувати комунальний заклад загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 12 
Краматорської міської ради у Краматорський заклад загальної середньої освіти № 12 імені 

Степана Чубенка Краматорської міської ради Донецької області. 
 

2. Затвердити статут Краматорського закладу загальної середньої освіти № 12 імені 

Степана Чубенка Краматорської міської ради Донецької області у новій редакції (додається). 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Міський голова       О.В. Гончаренко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення  міської  ради 
  №   

 
 

 
СТАТУТ 

Краматорського закладу загальної середньої освіти № 12 імені Степана 

Чубенка Краматорської міської ради Донецької області 
нова редакція 

 
І. Загальні положення 

1.1. Краматорський заклад загальної середньої освіти № 12 імені Степана Чубенка 
Краматорської міської ради Донецької області (далі – заклад освіти) є правонаступником 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 12 Краматорської міської ради, яка була створена 

згідно з рішенням виконавчого комітету Краматорської міської ради у 1935 році і знаходиться у 

комунальній формі власності Краматорської міської ради Донецької області. 
 
1.2. Повна назва: Краматорський заклад загальної середньої освіти № 12 імені Степана 

Чубенка Краматорської міської ради Донецької області. 
 
1.3. Скорочена назва: Краматорський ЗЗСО № 12 ім. С.Чубенко. 
 
1.4. Тип закладу: Заклад загальної середньої освіти. 
 
1.5. Юридична адреса: 84303, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця  

Василя Стуса, 19. 
 
1.6. Заклад освіти є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в 

установах банку, має печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланк, ідентифікаційний код, 

вивіску встановленого зразка, може мати власну символіку і атрибутику: прапор, гімн, емблему, 

значок, тощо. 
 
1.7. Засновником закладу освіти є Краматорська міська рада (надалі – Засновник), 

уповноваженим органом Засновника є управління освіти Краматорської міської ради Донецької 

області (надалі – Управління освіти). Організаційно-правова форма: комунальна організація 

(установа, заклад). 
Заклад освіти підпорядкований управлінню освіти Краматорської міської ради Донецької 

області, який здійснює безпосереднє управління закладом освіти. 
 
1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття 

повної загальної середньої освіти. 
 
1.9. Головними завданнями закладу освіти є: 
- виховання громадянина України; 

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до 

подальшої освіти і трудової діяльності; 
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- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і 

свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої 

дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей 

Українського народу та інших народів і націй; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу 

життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів. 

 
1.10. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

засновника, розпорядчими документами місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, власними установчими документами. 
 
1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, громадськістю, 

суспільством і державою за: 
– безпечні умови освітньої діяльності; 
– дотримання Державних стандартів освіти; 
– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, 

наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 
– дотримання фінансової дисципліни; 
– прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти. 
 
1.12. Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова. Також можуть 

функціонувати класи з мовами національних меншин. 

 
1.13. Заклад освіти має право: 

- проходити в установленому порядку державну атестацію; 

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із 

засновником; 

- визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

- розробляти в установленому порядку і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

- проводити спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами 

та центрами науково-дослідну, довузівську профільну підготовку, експериментальну, пошукову 

роботу, що не суперечить законодавству України; 

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників 

освітнього процесу; 

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством 

України та власним Статутом; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і 

фізичних осіб; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, 

визначеному законодавством України; 

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-
профілактичних і культурних підрозділів; 

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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1.14. У Заклад освіти можуть створюватись та функціонувати: 

- загальні збори; 

- педагогічна рада; 

- піклувальна рада; 

- органи самоврядування працівників закладу освіти; 

- органи учнівського самоврядування; 

- органи батьківського самоврядування. 

 
1.15. Учні закладу освіти забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється 

медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або відповідних закладів 

охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Заклади охорони 

здоров’я спільно з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щороку 

забезпечують безоплатне проведення медичного огляду учнів, моніторинг стану здоров’я, 

здійснення лікувально-профілактичних заходів у закладах освіти незалежно від 

підпорядкування, типу і форми власності. 

 
1.16. Екстернатне та дистанційне навчання організовується відповідно до положень 

про екстернатне та дистанційне навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

 
1.17. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються 

угодами, що укладені між ними. 

 
II . Організація освітнього процесу 

 
2.1. Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню 

програму на кожному рівні (циклі) базової середньої освіти або наскрізну освітню програму, 

розроблену для декількох рівнів освіти. Освітні програми можуть бути розроблені на основі 

відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої 

діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених 

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог 

Закону «Про повну загальну середню освіту». Рішення про використання закладом освіти 

освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої 

програми, приймається педагогічною радою Закладу освіти. 

 
2.2. Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою Закладу освіти та 

затверджується його керівником. 

 
2.3. Відповідно до освітньої програми закладу освіти педагогічні працівники Закладу 

освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф 

Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні 

матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання 

статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.  

 
2.4. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання. 

 
2.5. Зарахування учнів до Закладу освіти здійснюється відповідно до ст.9 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту». Зарахування учнів до початкової школи Закладу 

освіти здійснюється, як правило, з 6 років. 

 
2.6. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти затверджується 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 



5 
 

2.7. У Закладі освіти першого ступеня навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх 

батьків або осіб, які їх замінюють, за наявністю належної навчально-матеріальної бази, 

педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюються групи 

продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня та відрахування дітей із них 

здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх 

замінюють). 

 
2.8. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, 

занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються 

педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, 

відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним 

планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального 

розвитку дітей, особливостей регіону тощо. 

 
2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється 

(крім випадків, передбачених законодавством України). 

 
2.10. За погодженням з управлінням освіти Краматорської міської ради, з урахуванням 

місцевих умов, специфіки та профілю Закладу освіти запроваджується графік канікул. 

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних 

днів. Для першокласників передбачено додаткові канікули протягом тижня. 

 
2.11. Тривалість уроків у Закладі освіти становить: у перших класах - 35 хвилин, у 

других -четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих-дев’ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків 

допускається за погодженням із відповідними органами управління освітою та територіальними 

установами державної санітарно-епідеміологічної служби. 

 
2.12. У Закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші 

позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення 

освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, нахилів й обдарувань. 

 
2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань учнів 2-11 класів із кожного предмета 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

 
2.14. У Закладі освіти визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється за 

системою оцінювання, визначеною законодавством. У першому класі дається словесна 

характеристика знань учнів у навчанні. 

 
2.15. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою 

оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у 

свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік 

навчання. Система та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів визначаються 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 
2.16. Порядок переведення учнів на наступний рік навчання затверджується 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 
2.17. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття 

початкової, базової середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом 

державної підсумкової атестації. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за 

кожний рівень базової середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, 

визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, 
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визначених законодавством. Оцінювання результатів навчання учня незалежно від форми 

здобуття ним освіти має здійснюватися особами, які провадять педагогічну діяльність. 

 
2.18. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня базової 

середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання 

і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту: 

- свідоцтво про початкову освіту; 

- свідоцтво про базову середню освіту; 
- свідоцтво про повну базову середню освіту. 
 

 
2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: 

грамоти, подяки. 

 
ІІІ . Учасники освітнього процесу 

 
3.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі освіти є: 

– учні; 

– педагогічні працівники; 

– інші працівники закладу освіти; 

– батьки учнів; 

– асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 

Закону України «Про повну загальну середню освіту»). 

 
3.2. Права й обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним 

законодавством та цим Статутом. 

 
3.3. Згідно з Законом України «Про освіту» та Законом «Про повну загальну середню 

освіту» учні мають право: 

- на одержання безкоштовної загальної середньої освіти у відповідності з державними 

стандартами; 

- на участь в управлінні закладом освіти, право обирати та бути обраним в Раду закладу; 

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних 

занять; 

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою закладу 

освіти; 

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; 

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках, конкурсах тощо; 

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу освіти; 

- брати участь в обговоренні та вносити власні пропозиції щодо організації освітнього 

процесу, дозвілля учнів; 

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, 

гуртках, групах за інтересами тощо; 

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що 

порушують права або принижують їх честь, гідність; 

- на добровільне переведення до інших закладів освіти; 

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та охорону праці. 

- на індивідуальну форму навчання згідно чинних нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України; 

 
3.4. Учні зобов'язані: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n360
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- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загально-
культурний рівень; 

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; 

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

- дотримуватися правил особистої гігієни; 

- поважати честь і гідність інших учнів і працівників; 

- виконувати вимоги працівників Закладу освіти згідно з вимогами Статуту і правилами 

внутрішнього розпорядку; 

- систематично і ґрунтовно працювати над своїм інтелектуальним і фізичним розвитком; 

- дотримуватись засад культури поведінки у відношенні до інших учнів, учителів та 

інших працівників Закладу освіти. 

Відволікання учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не 

пов’язаних з освітнім процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням 

Кабінету Міністрів України. 

Учням забороняється: 

- приносити, передавати і використовувати зброю, спиртні напої, тютюнові, токсичні і 

наркотичні речовини; 

- використовувати будь-які засоби і речовини, що можуть привести до вибухів і пожеж; 

- застосовувати фізичну силу для з’ясування стосунків, залякування та вимагання; 

- проводити будь-які дії, що тягнуть за собою небезпечні наслідки для оточуючих. 

 
3.5. Педагогічними працівниками Закладу освіти можуть бути особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, 

належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують 

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє 

виконувати професійні обов'язки. 

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

інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України 

"Про повну загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами. Трудові відносини між 

керівництвом закладу освіти та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі 

безстрокового та строкового трудових договорів. 

 
3.7. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків 

передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. 

Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, 

не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених 

законодавством. Педагогічні працівники мають право на: 

- захист професійної честі, гідності; 

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; 

- індивідуальну педагогічну діяльність; 

- участь у самоврядуванні; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм 

навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і 

перепідготовку. 

Держава в особі власника забезпечує: 

- належні умови праці та медичне обслуговування; 

- оплату підвищення кваліфікації; 

- правовий, соціальний, професійний захист; 

- диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до 

кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної 
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плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за наукові ступені та вчені 

звання; 

- виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до 

одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання 

покладених на них обов’язків; 

- виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на 

оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні 

щорічної відпустки; 

- надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи 

придбання житла або надання службового житла у порядку, передбаченому Кабінетом 

Міністрів України; 

- пенсію за вислугу років; 

- інші гарантії, визначені законом України. 

 
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених 

нею результатів навчання; 

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

- дотримуватися педагогічної етики; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, 

толерантності, працелюбства; 

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 

України; 

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до 

історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища; 

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-
якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, 

запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, 

наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які 

отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та 

обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу освіти. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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3.9. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону 

України "Про освіту" з урахуванням Закону України «Про повну загальну середню освіту» та в 

порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.  

 
3.10. Батьки здобувачів освіти мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, 

педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), 

стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей 

(дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі 

освіти та його освітньої діяльності; 

- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; 

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) 

стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу. 

 
3.11. Батьки здобувачів освіти зобов’язані: 

- - виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, 

законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і 

довкілля; 

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та 

злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками 

різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального 

походження, сімейного та майнового стану; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, 

толерантності, працелюбства; 

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-
культурного надбання України; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу 

освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності); 

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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- та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти. 

 
3.12. Представники громадськості мають право: 

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі освіти; 

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями; 

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу 

освіти; 

- проводити консультації для педагогічних працівників; 

- брати участь в організації освітнього процесу. 

 
3.13. Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися Статуту Закладу освіти, 

виконувати накази та розпорядження керівника Закладу освіти, рішення органів громадського 

самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, 

пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну 

тощо. 

 
IV . Управління навчальним закладом 

 
4.1. Управління Закладом освіти здійснюється його засновником Краматорською 

міською радою або уповноваженим ним органом - управлінням освіти Краматорської міської 

ради. Безпосереднє керівництво Закладом освіти здійснює його директор. Директором може 

бути тільки громадянин України, який має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж 

педагогічної роботи не менше трьох років. 

Директор Закладу освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням 

засновника закладу або уповноваженого ним органу. 

Директор Закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору 

строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду 

керівника Закладу освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії. 

 
4.2.  Директор Закладу освіти: 

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного 

рівня працівників; 

- організовує освітній процес; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень 

учнів у навчанні; 

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

- 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; 

- керує розвитком інноваційної діяльності; 

- 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; 

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, 

навчально-дослідними ділянками; 

- контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів; 

- здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни обов'язкових 

медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

- розпоряджається в установленому порядку майном Закладу освіти і коштами; 

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання; 
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- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 

розпорядку, посадові обов'язки працівників Закладу освіти; 

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та 

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними 

працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої 

влади тощо. 

 
4.3. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства 

директором Закладу освіти та затверджується відповідним органом управління освітою. 

Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше 

норми, передбаченої ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

встановлюється за його письмовою згодою. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у 

разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що 

передбачається навчальним планом закладу освіти, або за письмовою згодою педагогічного 

працівника з додержанням законодавства про працю. 

 
4.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є 

загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не менше одного разу 

на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх 

органів самоврядування - за наявності). 

Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу закладу 

освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти 

не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення. 

Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт 

керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати 

проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти. 

 
4.5. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління 

закладу базової середньої освіти (у разі його створення). 

 
4.6. Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну 

загальну середню освіту», цим Статутом. 

 
4.7. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних 

працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної 

ради. Головою педагогічної ради є керівник Закладу освіти. 

 
Педагогічна рада: 

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи; 

- схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її виконання; 

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти; 

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього 

процесу; 

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх 

відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо 

відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього 

процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх 

творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації 
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педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на 

підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою 

програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та 

інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з 

іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської 

акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу базової 

середньої освіти; 

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її 

повноважень. 

 
4.8. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох 

третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі 

рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної 

ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем 

педагогічної ради. 

 
4.9. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію 

наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками 

освітнього процесу у закладі освіти. 

 
4.10. Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або 

уповноваженого ним органу для одного чи кількох закладів загальної середньої освіти на 

визначений засновником строк. 

 
4.11. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу, 

залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку 

і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими 

об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

 
4.12. Піклувальна рада: 

- аналізує та оцінює діяльність закладу базової середньої освіти і його керівника; 

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу 

базової  середньої освіти та аналізує стан їх виконання; 

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом; 

- проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить відповідні 

рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу базової 
середньої освіти; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення 

якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти; 

- може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення керівника 

закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених 

законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені установчими документами закладу 

освіти. 
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4.13. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним 

органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти, органів громадського 

самоврядування закладу освіти, депутатів відповідної місцевої ради. 

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу освіти, для 

якого вона утворюється. 

 
4.14. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення 

з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного 

розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради 

оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар. 

 
4.15. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів 

управління закладом базової середньої освіти з правом дорадчого голосу. 

 
4.16. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником закладу 

базової середньої освіти. 

 
4.17. У закладі освіти може діяти батьківське самоврядування. Батьківське 

самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи 

батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля 

та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом 

України «Про повну загальну середню освіту» та статутом закладу освіти. 

4.18. Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в 

межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо). 

4.19. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що 

належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування 

закладу освіти. 

4.20. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на 

добровільних засадах. 

4.21. Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього 

процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням 

керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству. 

4.22. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до 

надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, 

порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для 

прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству. 

4.23. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти 

свої рішення відповідними протоколами. 

4.24. Працівники закладу освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського 

самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського 

самоврядування. 

 
V. Матеріально-технічна база 

 
5.1. Матеріально-технічна база Закладу освіти включає будівлю, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, 

вартість яких відображено у балансі Закладу освіти. 

 
5.2. Майно Закладу освіти є комунальною власністю Краматорської територіальної 

громади. 
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5.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими 

природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. 

 
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу освіти 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу 

освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

 
5.5. Для забезпечення освітнього процесу база Закладу освіти складається із навчальних 

кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, 

актового й читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерних кабінетів, 

інтерактивних засобів навчання, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та 

навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо. 

 
VI . Фінансово-господарська діяльність 

 
6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу освіти здійснюється на основі його 

кошторису. 

 
6.2. Джерелами формування кошторису Закладу освіти є: 

-кошти місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування 

загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів 

освіти; 

-благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

 
6.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі освіти визначається 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших 

центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти. За рішенням 

засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюється через централізовану 

бухгалтерію. 

 
6.4. Звітність про діяльність Закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства. 

 
VII . Міжнародне співробітництво 

 
7.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 

бази, власних надходжень 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. Закладу освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 

співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об'єднаннями інших країн. 

 
VIII . Контроль за діяльністю Закладу освіти 

 
8.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється 

відповідно до Закону України "Про освіту". 

 
8.2. Інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної  середньої освіти, є 

єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, 
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що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення 

якості освіти. 

 
IX . Реорганізація або ліквідація закладу освіти 

 
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу освіти приймає його засновник 

відповідно до чинного законодавства України. Реорганізація Закладу освіти відбувається 

шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду, яке набрало законної 

сили, ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної 

комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти. 

 
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу освіти, виявляє його дебіторів і 

кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

засновнику. 

 
9.3. При реорганізації або ліквідації Закладу освіти звільненим працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю. 

 
9.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу освіти переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.  

 
9.5. Заклад освіти припиняє свою діяльність із дня виключення його з Єдиного 

державного реєстру. 

 
 
Секретар міської ради       І.І. Сташкевич 

 
 
 
 


