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l. Загалlьнi положення
. Лiцей Jф 18 [естrянського рйоry MicTa Киева (далi лiцей
або
заклад) е закJIаДом загалъноi середъоi освiти, який забезпечуе
здобуrгя
освiти на piBHi профiлъноi середrъоi освiти (10-12 класи) третього
рЪня
l ,l

повноi загuшьноi середтьоi освiти, що передбачас виконання
учнем вимог до
результатiВ навчаннrI, визначенI,D( .Щержавrп,lпл стандартом профiльноi
середньоi освiти (далi -.Щержавнlй стшцарт).
1.
лr_, ..iл-л тг,-ллл R---

l945po
закJIаду

Ж"#'ir,Y.lТ9ъ,;'ffilflЪi

ола Ns 18.

ти .Щеснянськоi райоrпrоi у MicTi
Jф 154 кПро упорядкувilннrl нttзв
середня школа Ns 18 перейr,rенована
18 .Щеснянсъкого райоIry м. Киева.
Рiшенtlям КиiвсъкоI MicbKoi ради вщ24.09.2015 лrэ rBurqjl <Про змiну
тшry та найменуВаннrI деякиХ нUlВЧZlлЬнIlD( закладiв, щО належать
до
комун€rлЬноi власностi територiальноi гром4ди MicTa Киева>
наймену"*й
вечiрня (змiнrrа) школа III ступеня :Vg 18
!еснянсъкого РЙон}, м. Киева
змiнено на Комунальний закJIад <Вечiрня (змЙф школа II_Ш ступенiв
Ns 18

,.Щеснянського району MicTa Киева>.

Рiшеr+rям КиiЪськоi MicbKoi Ради вiд 23.09.202l Ns 2З8412425
кПро
змiнУ типУ та наfurенуваннJI комунzrльного закJIаду <Вечiрня (змiнrrа)
-*orru
ш_III ступенiв Jф 18) ,Щеснянського
району MiiTa Киев3y'найменуванюI
(комунчlльнIй заклад кВечiрня (змiнна) школа II-Ш
ступенiв N9 18)
щеснянського райоry MicTa Кисва змiнено на Лiцей J\b ls !еснянського

рйоtry MicTa Киева.

1.3. ЗасновнIд(ом лiцею € терrrторiалъна громада MicTa Киева в особi
Киiвськоi MicbKoi ради.
ВiдповiДно до рiшеннrl Киiвськоi MicbKoi
ради вiд l7.02.2Ol5 Ns 'l8lg4з
кПрО деякi IIитанн;I дiяльностi нчlвчzlльнID( закладiв, щО належать
до
комунапьноi власностi територiальноi громади MicTa Кисва та перед€lються
до

сферИ управлiннЯ .Щеснянськоi рйонноТ

в

MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii> лiцей вiднесений до сфери
управлiнtrя.щеснянсъкоi райошrоi в
йстi Киевi держzlвноi адмiнiстрацii та пiдпорядковусться Управлil*по
освiти
.Щеснянськоi райошlоi в MicTi Киевi д.р**"о1 адмiнiстрацii.
1.4. Майно заrqрiгшено за лiцеем на пр€lвl оперативного
управлiння на
пцставi розпорядження .Щеснянськоi районноi в MicTi Киiвiдержавноi
адмiнiстрацii вiд 25.05.20l l Ng 363 кПро закрiгпlення майша> зi змiнами
та
доповненIUIми, внесеними розпорядкенням,Щеснянськоi
районноi в MicTi
Кисвi держilвноi адмiнiстрацii вiд 29.03 .20|2 J\9 l50 кПро Ъ"."""о змiн та
доповненъ до розпоряДкення .Щеснянсъкоi рйонноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii вiд 25.05,20ll J\b з63 кПро закрiгшеrтlrя майна>.

a
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1,5, Мiсцезнаходжеrпrя лiцею: 02156, м.
КиiЪ, вулшщ Братиславська,
буд. 14-А.
Скорочене Hafu,reHyBElHIm: лiцей }lb 18.

l,б, Лiцей у своiй

дiяльностt керусться Констlтгуцiсю

YKpa1rп.r,

зuконамИ УкраiнИ кПрО ocBiTy>, кПрО й"У
зiгilльну середню ocBiTy>,
iншимИ законtlNIИ, aжтzlмИ Президента Украi'rпr, Кабiнету
MiHicTpiB YKpaIr*l,
i науки Украitп,t, irппш< MiHicrbpcTB,
влади, рiшеннями КиiЪськоi MicbKoi
ради,
ького голови, виконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoT РадИ (КиiЪськОi мiсъкоi дсржавноi'
4дмiнiстрацiD, {еснянськоi
в

райоlпrоi

ОСВiТИ

i

MicTi Кисвi

державно_i_ адмiнiстрацii,
ЩепартамеIIту
НаУКИ ВИКОНаВЧОГО Органу КиiЪськоТ Йiськоi
ради 1к"i"."*оi MicbKoT
освiти ,.Щеснянськоi районноi в MicTi

"u*й*"

и нормативно-прilвовими

zжтilми,

Кабiнету MiHicTpiB

eHHrI Положешrя про

iшення i здiйсшос дйльнiсть в меж.lх
ilBcTBoM Украiни та цим Статугом.

1,8, Лiцей €

lTI1*
осоOи.

юридичною особою, може мати самостiйний баланс,
В ycTaнoBi башсу, печатку, штzlмц iдентифiкацiйний
код юридлтчноi

1.9. Лiцей с неприбугковою бюджетною оргilнiзацiею.

2. Мета i завдаrшя закладу

2.1. Головною метою дiяльностi лiцею е забезпеченIut
реалiзацii права
громадян на здобуrтя повноi загальноi середlъоi освiти.
2.2. ЗавдtlнIulми лiцею с:

всебiчниЙ розвитоК, навчання, виховання, виrIвленнrI обдарувань,
соцiшliзацй особистостi, яка здатна до життя в суспiльствi та
щлвiлiзованоi
взаемодii з гrриродою, ма€ прагнешuI до сtlмовдосконttленюI
i здобуття освiти
протягоМ життя, готова до свiдОмогО житт€вого вибору та
самореалiзацii,
вiдповiдальностi, трудовоi дiяльностt та громадянськоi
aKTlBHocTi,
дбайливого стulвлешш до родини, cBoci краilш довкuшл спрямуванIuI
cBoci

дiяльностi на користь ilшrим JIюдям i суспЙьству;

органiзацiя освiтrъого процесу,

що фуIilу€ться на цiнностях

та

принIц,IПах, визначених законами Украi'ви пПро ocBiTy>>,
кПро повну загальЕу
середню ocBiTy>;

створеншI безпечного освiтrъого середовипIа
дJuI rlасrппсiв освiтrrього
процесу,
ви,IвленI1,I та розвиток iндивiдуiшьнID( здiбностей
учнiв, досягненнrI ними
резулътатiв навчанIrrI, процресу В розвитку, зокрема

застосувilш{я вiдповiдrшоr компетентностей,

що

формування i

""з*.ra"i

Законом
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Украi'rп,r <Про ocBiTy>
вiдповiдними державними стаIцартами повноi
загzшьноi середrъоi освiти та необхiдн
дlя подuпurого здобуrгя

освiти;

органiзацiя вивченJlrI учнями профiльних навчаJьнIо(
предметiв

(irrгегров zlHLD( KypciB) ;
2.4. Лiцей сгrрияе ilцlшiдуалliзацii здобувачiв освiти
через додержашuI

пршrципiв:

самостifurого вибору цirшiсн

вiросповiдшпrя;

х

гlрiорrгетiв, свlтогляднlD(

засад,

вiльного висловленнrI Думок та вiдкрlтгого вIФФкеш{я
переконань,

якщо вони не порушують црава ilшrих;

толерантност1, приfuiяття pacoBlDL нацiоншrьнI,D(

та рслiгiйlrих
вiдмiнностей, поваги до релiгiйних обрядiв
рiзних конфесiй;
рiвноправ'я та однilкового ставлення до здобувачiв освiти попри ixlпo
етнiчну i геrцерrry iдентичнiсть.
2,5, Заклад освiти сприlI€ самоiденгифiкацii здобувачiв/здобувачок
ОСВilЦ, УСВiДОМЛеННЮ Себе ГРОМадянином Украilrи .r.р..
встановленнrI
обов'язкових вимог:
шаноблrшого стulвленнrl i виявленrrя знакiв поваги
до державних
символiв Украirп.r ,щержавного Iрапора Украiни,
{ержавного Герба
Украiшr та ,.Щержавного Гiмну YKpailпr, дотримаш{,I
визначеного
зuжонодЕlвством Украiни порядку використrlння
державних символiв та
забезпеЧенIUI нчшежнОi системИ ix правово.о
a*ar},;
вiдзначеlrня дерЖilвнID( свят, пам'ятнLD(
дат та ювiлеiЪ, визначених
вiдповiдними нормативними документами ykpaiHcbkoi
держави,
органiзацii навчальних екскурсiй - та поiЭдок yrHiB
до мiсць
нацiоналlьноi пам' ятi YKpailпr;
ознайомлення з украiнсъкою сшчrволiкою, традшдiями
та звиtliшми
украi'tщiв, irпllIor народiв, що проживали на теренах
рiдного IФzlю, YKpairmr,
iнстrгугами та документами, якi м€lють icToTHe значешrrl
для збереженнlI
демократшIного характеру украiнськоi держави;
безперешкодноТ дiяльностi у закладi органiв самоврядуванюI
учнiв i
батькiв;
спiвпрацi

з

мiсцевою громадою, громадськими органiзацiями,

нztлiгоджеш{я мiжнароднI.D(

2,6, Вiдповiдно до

культу

их зв'язкiв.

cTaTTi Закону Украiни кПро

забезпечешUI
функцiоНуванIUI украiнсъКоi мовИ як державноi>>, пункту 1 cTaTTi 5 Закону
Украirш кПро повну загzшъну середню ocBiTy>, cTaTTi 7 Закону
Украни кПро
ocBiTy> мовою освiтrъого процесу
закладi
освiти с oap*uu"u мова у
yKpaiHcbKa.
освiтня програма закJIаду може передбачати викJIадання
одного чи
декiлькох навччlльнI,D( предметiв (iтrгегро"ъr^ KypciB) поряд iз
державною
мовою аlтлiйською чи iншою офiцiйною мовою еЬропеtсr*о.о
Союзу.
2,7, ЛiЦеЙ caMocTiftro ПРийшлае рiшення i здiЙснюс
дiялънiсть в межitх
cBoei компетенцiт, передбаченот законодавством Укратни, та власним
Статутом.

5

2,8, Лiцей несе вiдповiдалънiсть перед
учасник.ми освiтlъого процесу,
територiальною громадою i
дертсавою за:
безпечнi умови освiтнъоf дiяльностi i норми
Санiтарного реглtменry;
дотримttши,.Щержавного стitlцарту;
дотримaннrl договiрtпп< зобов'язаrь з iншlдли
суб'ектами освiтtrъоi,
виробничоi, науковоi дiяльностi,
тому
числi
, зобов'язань за мiжнародними
у
угодttми;
дотрим€lння фiнансовоi дисцшlлiшл;
прозорiсть, iнформацiйну вiдсритiсть cBoci
дiяльностi.
2.9. Автономiя лiцею визнача€ться
його прilвом:
ормувати стратегiю розвитку;

устzlновленому порядку розробляти

itцlшцушlьнi навчшlьнi гшшrи,
визначати форми, методи
о

бирати пiдруllппси та навч€шъно

спiльно

iз

i

бляти навчальний план, в тому числi в
i впроваджувати експеримеЕг€lJIьнi та

засоби органiзацii освiтнъого
цроцесу,

-методиtIне

з

абезпечешuI,

науково-дослiдними iнстиlгугами та
центр.ми провод,ntи
науково-дослiднУ, експеримеЕгztльну, пошукову
роботУ, що не суперечить
договор€lм;
утрiшньоТ системи якостi освiти;
ядку в монiторингу якостi освiти;
кацрiв;

використоврати рiзнi форми морiLпьного стимуJпованнrI
та
матерiаЛьногО заохочеШUI дО .raдu.огiЧнrж працiвrппсiв,
здобувачiв освiти,
ilппих ytaclпTlciB освiтrъого процесу
порядку визначеному

законодавством;

у

чинним

отримувати

вiд органiв виконавчоi вл4ди,
i фiзйнш ocro;
зчlлишати
женнi i використовувати власнi
надходжешUI у порядку, визначеному з аконод€lвством
Украirш;'
розвив ати власну матер iа_гlъ но-технiчну баз
у;
органiв

мiсцевого

користув атись пi-lь гамr4 пер едбаченими
держzlв ою
встановЛюватИ власнУ сшrлволiку та атрибуrr;

;

н4давати rIасЕикам освiтlrього про есу
додатковi ocBiTHi послуги в
palМI(zlx чинного зtконодавства;
спiвпр аrЦоватИ з нацiонапьними, культурними
товариствами, освiтнiми,
громадськими, благодiйпrими i гумшriтар"^п" ор.анiзацiями;
брати у{асть у роботi мiжнародних органiзацiй, асоцiацiй
проведеннi науково-дослiдницъкоi, експеримеrггаllьноi, i pyxiB у
пошуково1.,
просвiтншФкоi роботи;
здiйсtповати iншi дii, що не суперечать чинному
зzlконодавству.
2.10, Лiцей бере на себе зобов'язЪння:
гараIilрати дотримitншI межilх. своеi територii положенъ
у
Конституцii
Украiшл, Законiв Украiшr uГiро ocBiTy>, пПЪо повIry загаJIъну
середню
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ocBiTy), кПро цромадськi об'сднанIUI)), Коrшенфi кПро права дитини), itшlих
норматиВно-правОвих aKTiB Украiни та Iрого Статугу;
плilнувати
здiйснювати освiтттю дiяльнiсть вiдповiдно до
.Щержавного стiuцарту профiльноi середньоi освiти,;
забезпечув ати еднiсть навчilнIUI та BIo(oB aHIUI,
оцirцоватИ piBeHb нzlвчilльних досягнень здобувача/здобувачки
вiдповiдно до критерiiв та покztзникiв !ержчlвного стандарту;
створювати умови, безпечнi дJIя життя i здоров'я здобрачiв освiти,
педагогiчн!D( та irшlюi працiвrпшсiв закладу;
за потреби створювати irжrпозlавнi класи щя навчаннrI осiб з
особлlшршци освiтнiми потребами;
додержУватись фiншrсовоТ дисцrтплirти' зберiгати MaTepia;rbцY б*у;
розвив аТи власну науков о-методиЕIну i матерiшrьно-технiчну баз у ;
вlцавати здобрачам освiти документи про освlту встановленого

та

зразка;

проходити гшановIй iнстллтуцiйIil,il1 аудрrг

визначеному ocBiTHiM законодавством;

у

термiни та

в

порядку,

ilmli ПОВнОв iDкеншI пер едбаченi чшrrпшrл з ilконодalв ств ом.
2.||. Профiлi нzlвчtlннrl у кJIасах лiцею визначаються вiдповiдно до
вимог зtlконодавства та наявноi матерiаrrьно-технiчноi бази, кадровID(
ЗДiЙСШОВ аТИ

pecypciB.

3. Органiзацй освiтrrього процесу

3.1, освiтнiй процес у лiцеi органlзову€ться

в безпечному ocBiTHboMy
середовищi та зцiйснюегься з ypaxyBaнIflM BiKoBroc особлlвостей,
фiзичного,
психiчного та iнтелектуtlльного розвитку дiтей, i'xHix особливюr ocBiTHix
потреб.
З.2. ОСВiТНiЙ ПРОцес у лiцеi здiйсrпосться вiдповiдно до освiтtъоi

програми, порядок розроблення якот визначено чинним законодавством.

OcBiTr*o програму схвчlJIюе педагогiчна рада та затверджу€ директор.
Лiцей використову€ в освiтнiй дiяльностi одну ocBiTrпo програму на
piBHi профiльноi середнъоi освiти (на першому та другому циклi пробiльноТ
середньоi освiти). Спрямув€lннrl (академiчне, професiйлrе) здобуття
r{нями
профiльноi середнъоi освiти вI4:tначасться освiтньою програмою лiцею.
3.3. На ocHoBi визначеного в освiтнiй програмi лiцею н.lвчitпьного
плаIrу педагогiчна рада скJIшае, а директор затверджу€
рiчний навчаrrьнrй
плЕlн (один або декiлька), в якому конкретизу€ться перелiк навчальних
предметiв (iнтегрованI,rх KypciB), обов'язкових дIя вивчення, вибiркових (за
вибором yT HiB) ocBiTHix компонентiв, зокрема навчilльнID( .rр"дr"iiu, *ypai",
iнтегрованих KypciB, та кiлькiсть навччlльнIж годин на тиждень, навччlльний
piK.

з-4. Лiцей Пращо€ за

навчil"льними прогрttмЕlми, пiдрrlш.rками,
посiбншtаlли, щО маютЬ вiдповiдrпшi гриф MiHicTepcTBa освiiи i науки
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Украirп,r (дапi _ моН Украiни),
забезпечу€ виконаннrI ocBiTHix зilвд€lнь
вiдповiдно до BiKoBro< особлrшостей.i та прироi"*
здiбностей дiтей,
3,5, Лiцей може розробляти,
удосконilJIювати та впроваджувати HoBi
ocBiTHi технологii i форми органiзацii' освiтrъого
процесу.
| r -J
3,б, Лiцей може забезпечувати
освiти за
дньоi
'
очною (деrпrою,
екстернатною,

освlту).

з
сiмейною'(оЫч.rоо
вечiрньою),

педагогlчного
-::ryl.ВОЮ'

нод€шством.
(наповrшованiсть класу) лiцею
кПро повIIу зrгiшьну середню

творити кJIас, ylHi мотtугь
з irmrroc (KpiM очноi) форпл
в lншому закладi освiти iз
cTi. Змеrшrеннrl кiлъкостi yrHiB к-шасi
у
протягоМ навчilJIьНого
рокУ не с пiдСтавоЮ для припиненнrI фуlпсцrонування

цього класу до закiттчення навч(lльного
року,
3,8, Для досягненнrI rIнrIми
результатiв навчанIuI та
згiдно з вимогами вiдповiдrл,rх держilвнLD( стандартiв компетеЕгностей
повноi загальноi
середньоi освiти у складi лiцею порядку, визначеному
у
законодilвством та
його устчlновчими документчlми, gтворюються
кJIаси;

:

групи для вивчешя окремих навчilльних предметiв

KypciB);

(ilrгегров€u{их

групи учнiв;
навчzulьнi кабiнети (з навчzlльнID( предметiв (irrгегровzlнI,D(
KypciB)
однiеi або рiзних ocBiTHix гапузей).
MDKKJIaсHI

Мlжкласнi групи yrHiB можуть створюватися
l{ля органiзацii проектноi
дiяльностi yrHiB, застосув€lння iншrоt ocBiTHix техноJIогiй i методiв
навчаlпlя,
що забезпечують взасмодiю пiд час спiльноi дiяльн,остi yrHiB
класiв

рiзнlо<
одного або рiзнlоt poKiB навчанIш.
у складi лiцею можутъ створюватися тимчасовi (вiд одного с€местру
(трплестру) науково-дослiдrплIФкi кJIаси таlабо
мiжкласнi групи yrHiB з
метоЮ органiзаЦii профiЛьногО навчаншI.
{ля пiдготовки до rlacTi в заходах
змагчuIъногО харчжтерУ (коrжурсах, олiмпiадах,
TypHipax тощо) ,о*уr"
створюватися тимчасовi групи
учнiв.
Органiзацiя освiтнъого цроцесу у групuж здiйсrпоеться
вiдповiдно до
освiтlъоi прогр.lми лiцею.
3,9, ЗарахуванIuI дiтей до лiцею для здобуrгя профiльноi
середнъоi освiти
(до 10-12) класiв) вiдбувасгься на конкурсних засадах.
Конкурс може не
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проводиТися, якЩо кiлькiСть поданLD( зitяв про
зарчжуванIUI не перевицIус
зага-лrьнот кiлькостi вiльiмх мiсцъ
у вiдповiднлrх класах.
зарахувашrя дiтей З особливими освiтнiми потребами
до класiв з
rнкJпозивним навчаннrIм здiйснюеться в
устilновленому моН Украiни
порядку.
3,10, Рiшеrпrя про проведеннrI конкурсу лiцеi мае бути
оприJIюднене
У

не пiзнiше наступного робочого

iнформацiю про дату, мiсце i час пр

Конкурс (ocHoBHi встугпri

-

J

-

мiстити

ершеlп,tй

впродовж двох тижнiв з дня його оголошення
G врахуванням часу для
подашUI апеляцiйшоr скарг вiдповiдно
до вимог чинного зiжонодrtвства).
Наказ про зарахуванIrrI видасться не пiзнiше наступного
робочого дня пiсля
оголошецш[ результатiв конкурсу або прийсrяття вiдповiдного
рiшеrшrя
апеляцiйною комiсiею.
початку та впродовж навчаJIъного
року можуть буги проведенi
додаткоВi BcTymli вцlробуваннrl цIя зарzжрi!шrя на вiльнi 'мiсй qrа
т*
HzцBHocTi) у 10-11 (12) кJIасах, що проводяться на
заг€lJ[ьних засадах (у тому
cilМoМy порядку i за аналогiчrппли зilвдilннrlми,
що й ocHoBHi
3,1 1,

,,Що

випробувашш), у т€кому випадку нtlкilз
"Ъrу.rЙ
цро зарахув:tшш видаеться
не
пiзнiше настуIIного робочого дня лiсля о.ооой.rоr,
резулътатiв конкlrр су або
прlйrrяття вiдпов iдного р iшення апеляцiйною koмi с iiю, з_,l2, Порядок встуtry до лiцею та KoHKypcHi завданнrI
дJUI встуIIних
вшtробувшъ схвuUIюються педагогiчною
лiцею
та затверджуються
Радой

директором.

ПорядоК встуtIУ та зрilзки KoHKypcHID( зzlвдilнь
дJIя встуIIних
ВИПРОбУВilНЬ ОПРИJIЮДНЮЮТЬс я на iнформадiйному
стендi лiцею та на його
веб-сайгi не менше нiж за два мiсяцi до початку проведення
KoHKypcHI,D(

вшrробуваrъ.

3,13, !ля проведеш{rI конкурсУ створю€тъся конкурсна KoMi
сiя, для
оцiнювання результатiв конкурсню( вtшробуваlъ - предметнi
koMicii за
кожним з предметiв. Склад KoнKypcнoi i предметнIlD( комiсiй
затверджусться

директором лiцею.
Види, формИ проведеНня, кiлькiсть коrпсурснIж випробраrъ (але
не
бiльше двох), перелiк Iмт€lнь з нЕlвчzшьних предмЪтiв, за якими
проводитимуться випробувilнIUI, а також теми творчих
робiт iз зазначенIUIм
вимог до ix змiсту, порядку оформлення та подашrя
схвitлюютъся
педагогiчною радою лiцею та затверджуютъся
директором.
з,l4. KorжypcHi вшrробуваннrl проводятъ." y."i й, писъмовiй та/або
з
"
використilннrlм цифрових технологiй
(тестування,
форма<
у тому числi
комп'юТерне, диктант, IIисьмова робота,
оIIитув€
I
нIUI
за бiлетами, зi1хист
усне
творчID( робiт, спiвбесiда тощо).
3,15, Кошсурснi випробуванIUI здiйсrпоються на безогшатнiй
ocHoBi.
3 16 Вступнi випробуВанrШ з одногО навчulльного предмета
для ycix
вступникiв проводяться в одIш деIъ.

9

3,17. Роботи yracHlжiB конкурсу та аркушi
iз зашасами, зробленими
вступниками пiд час пiдготовки
до усного випроб}ъанюt, а також
результати
KoHKypcHId випробувlнь, оформленi виглядi
протокоrЬ ,Й.,овiдноТ *o"i.ii
у
зберiгаrотъся у закладi освiти не менше
одного року.
3,18, Результати
усного випробуваш{rI оголошуються в той самlй
Д€Б,
ПИСЬМОВОГО, ЦИфРОВОГО - Не ПiЗНiШе
нiж через три робочюr днi пiсля його
проведешrrl.

3.19. Особи, якi брапи }цасть Ko'Kypci,
зараховуються до закJIаду
у
освiти згiдно з отриманими
результатами KoHKypcHID( вшrробуваrъ.
Сгпаски учаснlжiв конкурсу iз вист€lвленими
балали оприJIюднюються
у примiщеннi закладу освiти.
з,20, Учас.ник конкурсу (чи одшr iз батькiв),
яклй не згоден з рiшешrям
конкурсЕоi koMicii', може звернутися з €lпеляцiйною
anup.oro до Управлirпrя
освiти ,щеснянськоi райошlоi Ъ MicTi Киевi
держ€lвноi адмiнiстрафi
протягом
--^
двох робочrок днiв пiсля оголошеннrI
резулътатi" Kol*.yp;r.
ПроведеНня будь -якlо< додаткових конкурсних
вlшlробув ань дитини пiд
час
розгJUIду апеJIяфfulоi скарги забороtrяе.ьс".

з.2|. Вiдрахувашш та

переведенIilI здобувачiв освiти лiцею
здiйсшоетъся у порядку, вст€lновленому мон,
з,22, У разi переходу здобувача освiти
до iншого з€lкJIаду освiти для
здобугтЯ з€lг€lльнОi середrТъоТ освiТи батьки або
особи, що i.* замiнюють,
под€lютЬ до л1IIею з€UIву tIро перехiд та писъмове
пцтвердженнrI або його
скановаНу копiЮ з iншогО закJIадУ освiти про MoжJllmicib
зарахуванIUI до
нього вiдповiдного здобувача освiти.
з:23 у разi вибугтя здобувача освiти на постiftrе мiсце
прожив€lннrl за
межi Украiни батьки або особи, якi iх замirпоють, подzlють
до лiцею зzuIву
про вибуття та копiю або скановаЕу копiю паспорта громадянина
Украiни
для виi'зду за кордон, з яким перетина€ держЕlвшай кордон
дитин4 або ii
пртзного докумеIrта iз загrисом про вибуття на постiftlе
мiсце проживанIuI за
межi УкраiнИ чи вiдмiТкою прО взяттЯ на постiЙний конСульський
облiк
дшIломатIдIному предстilвництвi або консульсъкiй ycTarroBi YKpa1rпr у
,ъ
кордоноМ (для здобувачiв освiти, якi не
досягли повнолiття).
з,24, Навчшrьrпшi piK у лiцеi розпочина€ться
у Деrrь знань - l вересня,
трива€ не менше l75 навчulльних днiв i закiнчуеться не
пiзнiше l лишlя
якщо нормативнi докумеЕти МоН не передбачатимуtь
року,
rттупного
1ншого.

СТРУКТУРа

i

ТРlВаЛiСТЪ навч€tльного року, навчaшьного ти)кIuI,
дн,I, зzu{,tть, вiдпочиrшу мlж ними,
форми органiзацii освiтtъого
процесу визначаються педагогiчною
Р4дою лlцею у межrй часу,
передбаченого його освiтrтьою rтрограмою (освiтнiми
гlрограмашrи),
вiдповiдно до обсягу нzlвч€lльного нава1 iDKeHHrI, встановленого
вiдповiднлшr
н€tвч€lльного

нtlвчzlльним пл€lном.
з,25, Tpl^arricTb канiкул цротягом нzlвчzlлъного
року повинна стalновити
не менше як 30 каJIендарнlо< днiв.

l0
з,26, Розклад ypoKiB скJIадаеться вiдповiдно
до нilвчального плану
зulкjl4ду з дотримашilIм педагогiч 4х та санiтарно-гiгiенiчlпах
вимог, якlй

затверджуе директор лiцеlо.
з,2,1, Змiст, обсяг i характер домашнiх завдаrь
визначаються вчителем з
вимог
нЕtвчiulъних
урilхуванняМ
програм та iндl,вiдуальнI/D( особливостей
здобувачiв освiти.

з,28. За-преrшя здобувачiв освiти пiд час освiттього
процесу до
виконанн,I робiт чи до ylacTi заход {, не пов'язtlнIlD(
у
з
освiтIъоi
програмИ, заборонясться, KpiM вlш4дкiв, передбur.r-"реапiзацiею
рiшенням Кабiнету

MiHicTpiB УкраТrп,r.
з.29. основними видами оцil+ованIUI
результатiв навчаНrш }пrнiв лiцею
€ формувшlьне, поточне, пiдсумкове (..rurr"".,
семестрове, рiчне)
оцitпованшI, державна пiдсумкова атестацiя.
Оцiшоваl+rя досягненъ учнiв здiйсrпоють педагогiчнi
працiвники лiцею
за шкiulою оцir+ованIul результатiв, визначеною лiцесм, ubo
au системою
ОЦitПОВаННrl, ВИЗНаЧеНОЮ Зulконод€tвством. Заllуrеrпrя
будь_якrж iншrо< осiб до
:_rrlf"*Irrl результатiв навчанIuI 1nrHiB здiйсЬсться за рiшентlям керiвrпжа
лlцею.
3,30, Оцir*оваr*rя вiдПовiдностi
резулътатiв навчанIUI ylHiB лiцею, якi
завершили здобуття профiльноi середньоi освiти,
!ержавного
стаIцарry профiльноТ середнъоТ освiти здiйснюсться
"п-о.Ы
шляхом державноi
пtдсумковоi атестацii. Кожен учеш лiцею повинен пройги
державну
пiдсумкОву атесТацiю за piBeHb профiльноi середньоi
освiти з
мови, математИки та irшrиХ навч€lльНих предметiв, визначенрD( державноi
мон, KpiM
випадкlв, визначених зuконодавством.
У разi вiдсутностi результатiв рiчного оцiнювшlня та/або
чч
l
д!чуrrщDrrt
державноi
пiсля завершен навчашilI за освiтньою
rу rrl,vl
програмою
уglvl\rЛ'
:,,i:ул"lч:_1 1r:.ruuii
До Початку нового нzlвччtльного року пройги рiчне
:]}::_r:У

УТд*о

непрохоДженнЯ рiчногО оцiнrоваНrrя таlабО
державI{Оi пiдсумковоТ атестацii
педагогiчна Рада лiцею спiльно з батьками
учнrI до початку нового
навч€tльного року вирiшуе пит€IнIUI про визначе
форми та умов
подiшьшого здобугтя таким }цнем повноi загаllьноi
3
Змiст, форми порядок проведешuI
пiдсумковоi
атестацii вIl:}начzlЮтъся i затверджуються моН Украilм.
з,з2, Рiчне оцirпованнrl та державна пiдсумкова атестацiя
учнiв лiцею
здiйсrпоються за системою оцilповаlшя, визначеною законодавством,
з.зз. Рiчне оцir*ованнrl та державна пiдсрлкова атестаЦiя
1^lHiB лiцею

.3l

i

здйснюються за системою оцiйвантrя, визначеною законодавством,
а
резулътати т€кого оцiтповаrrrш вiдобрuDкtlються у овiдоцгвi досягнень,
що
вида€ться щороку у разi переведенIuI yrHiB на наступний pik
навчання

вiдповiдно до зilконодавства.

з,з4, ,.Що yrHiB лiцею можуть застосовуватися
_
рiзнi види мораlльного
таlабо матерiапъного заохоченIuI i вiдзначення,
що визначаються

ll
устzlновчими докумеIпами лiцею таlабо положенням
цро заохоченнrI i
вiдзначення yrHiB, що затверджуеться його
педагогiчною радою.
Рiшеrпrя про заохоченIUI (вцзначеrr"")
Й** приймас педагогiчна
рада

лiцею.
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лiцеi, з
роботи
украiнського Еароду, цiнностях громадянського (вiльного
демократичного)
суспiлъства, приIilц{пах верховенства права,
дотримашUI прilв i свобод
людинИ i громаДянина, приIщипах, визначенID(
За*онам, Украi'rпл кПро
ocBiTy>, <Про повну загiurъну середню ocBiTy>,
iншlтп,tи нормативноправовими актами Украi'rпа i ц"м Статутом.
з,з6,I_{iлi вихОвногО цроцесУ в лiцеi визначаються
на ocHoBi принцl.пlЪ,
ач YKpai'r*r, мiжнароднLD( договор€lх, згоду
Верховною Радою Украirи, та irппих

з.з7, Полiтичнi партii (об'еднштrя),
релiгiйнi органiзацii не м.lють
прz}ва втручатися

в освiтrпо дйльнiсть лiцею.
У лiцеi забороня€ться cTBopeHHrI осередкiв полiтичних партiй
та
функцiонування будь -яких полiтичних об' сднань.
керiвrпlцгву лiцею, педагогiчrим працiвrпrкам заборошIсться
з€lлучати

здобрачiв освiти

органiзацiями ч
передбачених о

до ylacTi

в

передбаченими в

Залуlати

з
зztходzlх, органiзованIж громадськими
за згодою ixHix батькiв.

здобувачi освiти не можугь бути обмеженi правi на здобуття
освiти за
у
до релiгiйпrих органiзацiй чи полiтичтпо<
партiй (об'еднанъ).
3,38, .Щисщ,rгШiна В лiцеi дотриму€ться на ocHoBi взаемоповаги
ycix
уlасшжiв освiтrъого процесу, дотрим€lшUI правил внугрiшrъого
розпорядку
та щого Статру- Застосувашrrl методiв
та
псlD(iчного
фiзичного
насильства
до здобрачiв освiти забороняеться.

iX

На-ПеЖНiСТЬ абО НеrrаЛежrriсть

з,39. ЗдобуваЧi освiтИ лiцею забезпечуються

медиrIним
обслуговуваннrIм, що здiйснюеться медиtIним працЬrтиком,
що входить до
штату зilкп4ду або вiдповiдних закладiв охорони здоров'я,
у порядку
встzlновленому чинним зilконодzlвством.
3.40. Органiзацiя харчувашUI У лщеi здобувачiв освiти,
_
в тому числi
забезпечення безкоштовним харчування дiтей пiльговiпr
категорiй,
здiйсrпосться у встzlновленому законодавством порядку.

l2

з-4l.

ВiдповiДапьнiстЬ за органiзацiЮ харчуваннrI yrHiB
у лiцеi,
додержанIUI вимог санiтарного зiконодавства, законодавства
про безпечнiсть
та якiстЬ харчових продуктiв покJIада€ться на
директора лiцеlо. Норми та
порядок оргаrriзацii харчувilннrl 5пrHiB лiцеi встzlновJIюються
Кабiнетом
у
MiHicTpiB YKpail*l.
4. Учасшжи освiтнъого
цроцесу

4.1. Учасникzlп,Iи освiтнього цроцесу в лiцеi е.

учнi;
педагогiчнi працiвники;
irшli працiвrпки лiцею;

баТьки y"lHiB;
фiзичнi особи, якi пров4дять освiтrпо дiяльнiсть;

ilmli особи'

передбаченi спецiальшши законами

та залученi

до
освiтrього процесу у порядКУ, що встановJIюсться лiцеем.
4.2. Права i обов'язки учнiв, педагогiчlпоt та iншlос гrрацiвнlакiв
визначаються чинним зaконодtlвством, ц}м Статутом
та прilвилilми
внугрiшrъого розпорядку лiцею.
4.3. Учнi:
4.3.1. Учнi м€lють пр€lво на:
нzlвч€lЕнrl вцродовж життя та академiчну мобiльнiсть;
ОСВiТrПО ТРаеКТОРiю, що
реаlliзусться, зокремц через
_,___З^_ЗI-""У
вшьний вибiр видiв, форм темгry здобугтя o."ir", закладу
освiтй i
зtlпропонованID( нt,пrц ocBiTHix прогрilм, н€tвч€Lлъних
дисцшrпi" iu рiвня ix

i

скJIадност| методiв i засобiв навчаl*rя;
якiснi ocBiTHi послуги;
сцраведливе та об' сктрвне оцirповilння
результilтiв навчаrпrя;
вiдзначеr+rя успiхiв у своiй дiяльностt;
свободу творчоТ, спортивноi, оздоровчоi, культурноi, просвiтницькоi,
HayKoBoi i науково-технiчноi дiяльностi тощо;
безпечнi та нешкiдлl.вi умови нilвчilння,
повагу JIюдськоi гiдностi;
зzlхист пiд час освiтrъого процесу вlд приниженIUI честi та гiдностi,
будь-якrж форм Hac,IJIbcTBa та .о.-rуuйщiI, булirгу (шкування1,
дискрIлrлiнадii за будь-якою ознакою, пропiганди та агiтацii,
що зalвд€lють
шкоди здоров'ю здобувача освiти;
отримашrя соцiаllьнID( та псю(олого-пед[гогiчнlок послуг
як особц яка
пострzDкДаilа вiД булilтгУ (цькуваlтня), стшlа його свiдком
або вчинrшlа булiнг
(Iркувшпrя);

корист

СПОРТИВНОЮ,
доступ

в оовiтrъому процесi;

навчztльною, науковою, кулътурною,
iнфраструктурою лiцею;
iB i комунiкацiй, що використовуються

lз
ilmli необхцнi умови для здобуття освiти,
у тому числi для осiб
особлr,вr,пчrи освiтнiми потребами iu iз
софалъно

населенIUI;

участъ

у

"ar**l.r**

з

верств

рiзlппк видах навчальноi, науково-практичноi дiяльностi,

конф еренцiях, олiмпiадас, вистttвкtlх,
KoнKypctlx топIо;

отримання додатковLDь у тому числi платнIж,
ocBiTHix послуг.
4.3,2, Учнi зобов'язанi.
виконувати вимоги ocBiTHboi програми (iндивiдуauьного
нчlвчzчrъного
шaIry за його HtиBHocTi), дотримуючись приIщипу
ак4демiчноi доброчесностi
та досягти результатiв навччIнIUI, передбаченлж
стандартом освiти;
повtDкати гiднiсть, црава, свободи та з€коннi
iнгереси Bcix учасшпсiв
освiтrъого процесу, дотримуватисъ eTиIIHID( Iropм;
вiдповiдШlьно та дбшlливО стilвигиСя
дО власного здоров'я, здоров'я
оточуючrо<, довкiлля;
бережлrво стЕlвитись до державного, громадського
та особистого
майна,
дотримуватисъ вимог Статугу, правил внутрiшlъого
розпорядку лiцею,
а також yeIoB договору про надzlнrrя
ocBiTHix послуг (за його
повiдомляти керiвнlпцгво з€lкJIаду освiти про
"*"ro.ri;.
факти булiшу (щкуваlшя)
стосовно здобувачiв освiти, педагогiчrпос, науково-педагогiчних,
наукових
працiвrпшсiв, iншrос осiб, якi залуrаютъся
до освiтнъо.о фоце"у, с"iд*ом яких
вони були особисто
о якi оrрrr-" досто"iрну i"фЙ"цiю вiд iнших
осiб.
Учнi мають також iншi права та обов' язки, передбаченi
законодавством
та установчими документами лiцею.
4,3,З, Защ,чеНня учнiВ закладу пiд час освiтнього
цроцесу до виконання
робiт чи до ylacTi у з€жодiж,
.rо"'"зчil4х з реалiзацiею освiтнъоi програми,
". передбu"."Ы
заборонястъся, KpiM ви адкiв,
рiшенням Кабiнету MiHicTpiB
Украirшr.
4. 4, Пе дагогiчнi працiвниrси:

або

4,4,L На посщИ педагогiчниХ

гlршдiвникiв гrриймшоться особи,
i
фiзичшаЙ псюriчнlй стан яких дозвоJUI€ здiйсшовати педагогiчну
дiяльнiсть
та якi мчlють освiтню та/або професiйну квалiфiкацiю,
вiдповiдас
встЕlновлениМ законодzlвством, зокрема професiйншл що
стандартом (за
наявностi), квапiфiкацiйштrvl вимогам до вiдповiдних посад
педагогiчних

працiвrпжiв.

4.4.2, Педагогiчнi гlршдiвrшки, якi досягли пенсiйного

BiKy,
приймаються на роботу з iдно з дiючим законодавством
Украiни.
4,4,3, ОСОбИ, ЯКi Не М€lЮтъ досвiду педагогiчноi
дrялъностi та
прlймаються на посаду педагогiчного пршдiвнlлса HaKirзoM
директора лiцею,
цроходять педагогiчну ilтгернатуру.
4,4.4. Не можуть праIцовати в лiцеi або зчшучатися
до yracTi в
ocBiTHboMy процесi особи, якi вчrдrили злочин проти
статево[ свободи, чи

cTaTeBoi недоторканостi

використанIUIм дитини.

дrгини або У присутностi дитини чи

з

|4

ПризначешUI
.iнших4,4,5,
працiвнlлсiв

на пос4ДУ, звiльненIuI з посади педагогiчних та
лiцею, iншi трудовi
"iд"ос*rи рогуJIюютъся згiдно з
дiючиr,l зzконодавством YKpailти,
4,4,6, обсяг педагогiчного н€lвантiDкешш вчлrгелiв

в

iдпов iдно до з iконод€lв

ств а директор

ом з акJIаду.

визнача€ться

ОбсяГ педагогiЧногО HaBaHTакeHHrLо*Ё бути меншим
нiж тарифна
ставка абО посадовиЙ оклаД лише за письмовою
згодою педагогiчного
змiнi iстотшоr ум9в працi (змеlшrенням кiлькостi годин
цри
:Р:т:У1
вlдповlдно до нчlвчtUIьного плану) за погоджешшм
з профспiлковим

KoMiTeToM лiцею.

Перерозподiл педагогiчного наваЕtiDк:о" протягом
навч€lльного року
доttускасться лише в разi змiни кlлькостl годш{
для вивчення окремих
предметiв, що передбачаетъся робочим нulвчiчIьним
IuIaHoM, або за
письмовою згодою педагогiчного прафвшака
з додержаннrIм зilконодавства
Украiни про пращо.
4,4,,l, Котпсретrпай перелiк посадовID( обов'язкiв визначаеться
посадовою iнструкцiею' яку затверджуе
директор Лiцею.
4,4,8, .Щиректор лiцею призначае кJIасних керiвrпш<iв,
завiдуючих
навчzlльнипли кабiнетами, права та обов'язки
якlD( визначаються нормативноtlрulвовиМи актамИ моН Украiни,
црilвилilМи внутрirrlнього розпорядку та
Статугом.

щлм

4,4,9' Не допускасться вiдволiкаrшя педагогiчrпо< працiвникiв
вiд
виконанIil професiйrпоr обов'язкiв, kpiM випадкiв,
передбачених

законодzlвством.

залуrеrпrя педагогiчrппк гlрацiвrп.Iкiв до ylacTi
у видах робiт, не
передбаченID( освiтнъою (освiтнiми) програмою (програмами)
лiцею
навчiчIънимИ програмамИ та iншшлИ
докумеIIтzlми, що

дiяльнiсть закJIаду, здiйсrтоеться лише за

ii

згодою.

регламентують

4.4.10. Педагогiчнi працiвrшки лiцею пiд-пягають

атестацii
(сертифiКацti) вiдповiдно до порядку, визначеним
дiючим законодЕtвством
Украi'ша.

4,4,1l, Права та обов'язки педагогiчrпах працiвlпкiв визначаються
КонстlтгУцiею Украiни, Кодексом законЬ про
Украiни, Законом
Украiни <Про ocBiTy>, Законом Украiни <Про цраI+о
повЕу з€г€шъну середню
осв iTy> та itшrlдци норматив но -tIравовими актами.

4.4.12- Педагогiчнi працiвники лiцею мilють право
на:

безпечнi i нешкiдлlвi умови працi;

акqдемiчнУ свободу, вкJIючilючи свободУ викJIаданIUI, свободу
вiд
втруч€lння в педагогiчну, науково-педагогiч}ry та наукову
вiльниИ'
дiяльнiсть,
вибiр форм, методiв i засобiв навчаннrI, що вiдповiдаrоть Ъсвiтнiй
програмi,
педагогiчну iнiцiатшу;
розроблеr*rя та вцровадження авторських навч€tльнIж прогрilм,
просктiв, ocBiTHix технологiй, використ€lння iнновацiйrпоr
прийомiв та

засобiв навчаншI;

l5
користувашUI бiблiотекою, навчutльною, науковою,
вlrробничою,
культурною, спортивною, побуговою, оздоровчою
iнфраструктурою лiцею у
"
порядку, встrlновЛеномУ вiдповiдно
до спецiаr,rн"х закЪнiв;^
пiдвищенлrя квшiфiкшlii, перепiдготовку;

вiлъrпrй вибiр ocBiTHix
чограм, фор, нilвчitннrl, закл4дiв освiти,
i органiзацiй, irmrIж cydeKiiB
oc"irboT дiяльносir, *о здiйсr+оють
ryтт"
пrдвиIценttя кваlriфiкацii та перепiдготовку
педагогiч"* rrрuцiвнlл<iв ;
доступ до iнформачiйнюк pecypciB ;
комунiкацiй, що
використовуються в освiтlъому процесi та
науковiй дiяльносii;
спрzlведЛиве та об' еKTIBHе оцirпОвtlнIUI
своеi професiftlоi дiялъностi;
вiдзначення

успiхiв у своiй професiforiй дiялыiо.ri;
irцивiдуапьну освiтню (наукову, творчу, мистеIФку
та irшlу) дiяльнiсть
за межами лiцею;
r{асть у громадському самоврядуваr+ri лiцею;
зzжист професiйноi честi та гiдностi;
захисТ пiд час освiтrъого процесУ вiд будь-якlо<
форм HacIUIbcTBa та
екс[луатаIIii, у тому числi булiнгу (rъкування),
дискр"r]"iцii за будь-якою
ознакою, вiд пропагiшци та агiтацii',
що зalвдzlють шкоди здоров'ю.
4, 4, 13 - Педагогiчнi працiвники
лiцею зобов'язанi
принципiв дlrгшrоцентризму та педагогiки партнерства
_- *,__aо,римуватися
вlдносин€
ж
з rшями та iхнiми батьками;
у
викоIIувати обов'язки, визначенi зiконами
Украiни кПро ocBiTy>, кПро
повIIУ зiгirльнУ середню ocBiTy>, iшlrими
zlктчtми з€lконодавства,
докумеIIтами закладу, трудовим договором таlабо iхнiми установчими
посадовими
обов'язками,
забезпечувати еднiсть нulвчulннrl, вихованЕя та
розвитку yrHiB, а також
ДОТРИМУВаТИСЯ У СВОiЙ ПеДаГОГiЧНiй Дiяльностi irпцЬ
,rр"Йшrriв освiтlъоi
дiяльностi, визначених статтею б Закону Украilпл <про o."lryo;
використовувати держilвIIу мову в освiтlъому
процесi вiдповiдно до
:

вимог цього Закоку;
володiти н€tвиrlкulми з н4дашrя домедиtlноi
допомоги дiтям;
постiйнО пiдвшlдувати свою педагогiчну майстернiстъ.

якi

систематично порушують цей
ку лiцею, не виконують посадових
або за результатilми атестацii не
вrдповlд€lють заlhланiй посадi, можугь бути звiльненi
або притягнутi до
вiдповiдальностi згiдно з чинним зzlконодавством.
ПРаВа i ОбОВ'ЯЗКИ iНШюr працiвникiв, якi з€lJIуч€lються
лл_r_ _О1_11
до
освlтнього
цроцесу, регуJIюютъся трудовим з€жонодulвством, вiдповйними

договорами, Iц{I\4 СтатутоМ та правилalми вIrутрiшrъоr.о
розпорядку лiцею.
4.5. Батьки pHiB:
4.5.1. Батьки yrHiB мчlють право:

захищати вiдповiдно

здобувачiв освiти;

до

з€конодчlвства

пр€lва

та законнi

iкгереси
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звертатися до закJIаду освiти, оргаIriв
управлiння освiтою з IIитtlнь
освiти;
обирати зчкл4д освiтц освiтrшо програму, ВIц i
форму здобуrгя дiтьми
вiдповiдноi освiти;
брати rIасть у громадському самоврядувшпri зilкJIаду
_
освiти, зокрема
обrrрати i буги обршrш,rи до органiв гройад."по.о
сilмоврядуванIш зalклшу
освiти;
зzвчасно отримувати iнформацiю про Bci заIшilнованi
у зш<ладi освiти
та позагr,пановi педагогiчнi, псIоrологiчнi, медичнi, соцiоло.iчнi
зжоди,
дослiджеrпrя' обстежеrrrrя, педагогiчнi експерименти та надавати згоду
на
участь у шш дитини;
. _ брати }часть у розроблешli iндивiдушlьноi програми розвитку дитини
таlабо iндl.вiдуалlьного навчЕlльного плiil{у;
отримувати iнформацiю гlро дiяльнiсть зilкJIаду освiти,
у тому числi
щодо нщанн,I соцiальних та псlD(олого-педагогiчних .rо.оу" особапr, якi
пострzDкд€tли вiд булilгу (щкувашlя), стzlли його
свiдкамй або вчиниJIи
булiнг (Iркування), про результати навчашuI cBoix
дiтей (дiтей, зЕжонними
предстitвниками
вони е) i результати оцitпованrrя якостi освiти закл4дi
у
"I-. дiялъностi;
освiти та його освiтrъоi
подавати директору або засновнику закJIаду освiти
зшIву про випадки
булilгУ (цькуванrrя) стосовно дLIтини або буiь-якого ilппого
уrасника
освlтнього процесу;
вимагатИ повногО та неупередженоГо
розслiДрilш{я вIпlадкiв булiнгу

(rькування) стосовно дlrгини або будь-якого irппого
учасника освiтнъого

процесу.
4,5-2, БаТЬКИ YT HiB НеСУТЬ вiдповiдальнiсть за здобугтя
дiтьми повноi
зzгzlльноI середъоi освiти, ix вlжовашUI i зобов'язшri.
вlD(овувати у дiтей повiгу до гiдностi, прав, свобод i законнlл<
ilrгересiв
Jподини, законiв та етиtIних норм, вiдповiдальне ст€tвленнrl
до власного
здоров'я, здоров'я оточуючих i довкiлля;

спршши виконанню дитиною освiтrъоi програми та
досягненню

дитиною пер едбаченI,D( нею результатiв нzlвчашUI ;
пов€Dкати гiднiсть, правц свободи i закошti iнгереси
дитини та iшпих
ytacrmrKiB осв iтнього процесу;
дбатИ про фiзИчне i псlасiчне здоров'я дI4гинI4 сприяти
розвитку ii
здiбностей, формувати н€lвиtlки здорового способу життя;

формувати

У

дрtлини культуру дiалогу, культуру

життя

у
взаеморозумirшi, мирi та злагодi мiж yciMa
етнiчнимц
на,Iiоналъними, релiгiйними групами,
"uрод^п",
цредставниками рiзних полiтичних i
релiгiйнrок поглядiв та культурнLD( традщiй, pi.ro.o соцiапьного

походжеrпrя, сiмейного та майдrового стану;
настitноВленнJIМ i особистиМ прикJIадоМ
ут,верджУвати повzгу до
суспrльноi Mopalli та суспiльtпах цiнностей, зокрема пр€lвди, справедлршостi,
патр iотизму, гумilнiзму, толерантно cTi, rP ацеr-Ъств а;

формувати

у дiтей

усвiдомлення необхiдностi додержуватися
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Констrгуцii та законiв Украiни, з€lхищати cyBepeHiTeT
i терlтгорiшlьну

флiснiсть УкраiIпа;

та дсржавнrос символiв
стей Украiни, дбай:rше
сприrIти директору лiцею
булilгу (щкуваrпrя);

виконуватИ рiшешlя
булilгу (lркувалrя) в лiцеi;

у проведеннi розслiдування щодо вlшадкiв

та рекомендаrili KoMicii з розгляду вшlадкЬ

дотримуватися установчlD( докумеrrгiв,
цравил внутрiшrъого
лiцею,

розпорядку
наявностi).

а т€кож

умов договору про надашц ocBiTHix пЬсrrу.

1ru

У разi невиконашUI батьками обов'язкiв, передбачених
зtконодавством, лiцей може порушувати в
уст.новленому порядку
кJIопотанн,I про вiдповiдшlьнiсть т
с осiб, у тому числi щодо позбавлеrrrrя
ix
4,5,3,

батъкiвськlD( прав.

5. Управлilпlя лiцеем

5.1 Управлiння лiцеем здiйснюють.
засновник або уповновФкений шам орган;
директор лlцею;
педагогiчна рада;

вшцlй колегiальнlй орган громадського саNrоврядуваншI
лiцею.
5.2, !иректор лiцею:

5,2,|, КерiвшrЦI,во лiцеем здiйсlпое його
директор, повновд,кенIlrt якого
виз
<Про.rо""у зzгzlльну середню
осв
договором
вiлънясться з посади рiшенням
засновника або уповнов€Dкеного ним оргilну.
,Щиректор лiцею призначаетъся
на посаду за результатаIuи конкурсного вiдбору.
5,2,3,,.Щиректор лiцею мае пpilBo:
дiяти вiд iMeHi зilкJIадУ без довiреностi та предстilв лrIти зilкJIад
у
вiдносинах з ilшrшци особами;
пiдгп,lсувати документи з IIитчlнь освiтнъоi,
фiнансово-господарськоi та
irшlоi дйльностi закл4ду;

прIймати рiшешrя щодо дйльностi зilкJIаду в межчж повнов€Dкень,
визначених зЕконодчlвством та строковим трудовим
договором, у тому числi

розпоряджатися в установленому порядку MafoioM зilкJIаду та його коштЕlми;
прI,вначати на посаду, переводkпина ilmry посаду та
звiлъняти з посади
працiвнlжiв закладу освiти, визначати i'xHi посадовi обов'язки,
заохочувати та
притягати до дисtц,l1дцiнарноi вiдповiдалъностi, а т€жож
вирiшувати iHmi

IIитalння, пов'язанi
законодitвства;

з трудовими вiдносинами, вiдповiдно до

вимог
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IIkп

ри:чачати режим роботи зilкIIаду;

н"#lil.i1,"-,;;gхlffiffi'",'^
cBoei компетеIщrii накази

виконашUI;

i

оргilном

коrrцролювати ilx

укJIадати ГОд" (договори, кокгрскти) з
таlабо юридичними
фiзичними
I
особами вйповiдно до cBoei кЪмпетенлii, '
звертатися до центрulльного органу виконавчоi
влади
якостi освiти iз з,Utвою щодо проведеш{rI позаIшанового iз забезпечеш{rI
iнстlа:гуцiйного

аумту, зовнiшrього монiториlгу якостi освiти та/або
iжредlтrацii

гром4дськоi
закладу;
приймати рiшення з iнших питань
дiяльностi заlоl4ду освiти,
5 .2.4, Щиректор лiцею зобов'язаrlй:
викоIIуватИ вимогИ законiВ УкраiнИ <<Про
ocBiTy>, кПро повну
зiгальну середню ocBiTy> та iншi rкти зzконодzlвства,
а також забезпечу"ur"
та контролювати [х BlжoHilHHrI гlршдiвrrиками закладу,
зокрема в частинi
органiзацii освiтнього цроцесу держ,lвною мовою,
пдztнув ати та оргzlнiз овув ати
дiяльнi сть з ilкJIаду,
розробляти про€кт кошторису та подавати його засновнику
або
уповновtDкеному ним органу на зirтвердження;

надаватИ щорокУ засновникУ пропозицii
щодо обсягу коштiв,
необхiдrпп< для пiдвищенIlrl квалiфiкаr ii цъдагогiчнrж
працiвнжiв ;
органiзовувати фiнансово-господарську

дiяльнiйь зilкJIаду в межzlх
затвердженого кошторису;
з абез печув ати
розр обленIUI та викон€IнIUI стр атегii р озвитку з ilкJIаду
;
з атв ерджув ати пр авил а внутр
iшнъ ого розпоряlIку з акJIаду;
затверджрати посадовi iнструкцii працiвшrlriв закладу, призначати на посаду та звiльняти з посади працiвrлпсiв,
визначати ix
функцiоналlьнi обов' язки;

ОРГШriЗОВУВаТИ

дачу документiв про ocBiTy;
прогрilму (програми) закладу
Еу середню ocBiTy>;

затверджувати
ВiДповiдно до

Закоrry

дJuI
у чи
ноi

а обов'язкiв ycix учасникiв

ацii академiчншr свобод педагогiчних
i TpacKTopii та!або ilцивiдушlьноi
програми розвитку yrHiB, формування
у разi потреби iндlвiдуаllьного

нzlвч€lльного

плану;
затверджувати положення про внутрiшlпо систему
забезпеченIlrI якостi
освiти в закладi, забезпечити i-i створення ia
функцiонувЬння;
забезпечувати розроблення, затвердженIUI, виконаш#I
та монiторинг
виконашш iндl.вiдуальноi пр огр ilми озвlтгку
р

учня

;

контроJIювати виконzlння педагогiчними працiвшлсами

(учнем) ocBiTHboi прогрilми, iндивiдуальноi програмита уrшIми
розвитку,

iндивiдуа_гlьного навчatJIъного плану;
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забезпечувати здiйсненнrl контроJIю за
досягненIrям rIшIми результатiв
нЕlвчulнIUI' ВиЗначенI/D( державниМ стшцартоМ
освiти, iндивiдуаlrьною
црограмою розв IrTKy, iндr.ш iдУшrь rшпл нав ччшьним пл:lном ;
створювати необхiднi умови для здобугтя освiти особами
з особливими
освiтнiми потребами;

спри,Iти проходженнЮ 41gglallii та сертифiкацii педагогiчними

працiвlппrами;
створювати умови для здiйснення дiевого та вiдкрlтгого
громадського
нагJUIдУ (коlrгроrпо) за дiяльнiстю закл4ду,
спрIДffИ та створЮватИ умовИ для дiялъностi органiв
сilмоврядуваннrl в
закладi,
формувати_ засадИ, створIОвати умови, сприяти
формуванню культури
здорового способу )IФIття учнiв та гlрадiвникiв зtlкJIаду;
забезпечувати дотримalнIUI вимог щодо охорони
дитинств4 охорони
працi, вимог технiки безпеки;
створювати в закладi безпечне ocBiTHc середовицIе,
вiльне вiд
насильства та булiнгу (щкувшlня), тому числi;
у

розробляти, затверджрати та оприJIюднювати план заходiв,
спрямованих на запобiгання та прот ;iю булiнгу (цъкуванню)
в лiцеi;
розгJUIдати зuUIви про випадки булilгу (rщкувшrrrя)
учнiв, 1xHix батькiв,
зЕжонних цредстalвникiв, iнших осiб та видавати
рiшення про проведення
розслlдуВання; скJIикатИ засiдаrrrrя KoMicii з розгJIяду випадкiв булiнгу

(rркуванlя) дJIя прийrrяття рiшення

за

результатами проведеного
вiдповiдних заходiв ре агування,
забезпечувати виконашuI заходiв дJUI надання соцlirдьних
та псlD(ологопедагогiчнI,D( Послуг учшIм, якi вчинили булiнг,
стilли його свiдками або
пострчDкда.пи вiд булirгу (щкування);
повiдомляти уповновiDкеним пiдроздiлам органiв Нацiоналъноi
полiцii
Украi'ни та службi у справах дiтей
випадки
булiнгу
(цькування) в закл4дi;
цро
оргшriзовувати
харчуваншI
та
сцрияти
медичному
обслуговувttнню
.
учнiв вiдповiдно до зЕконодавства;
забезпечувати вiдкрrrгiсть i гlрозорiсть дiяльностi зчtкJIаду,
зокрема
шляхом оприлIоднення публiчноi iнформацiТ вiдповiдно
до вимог законiв
Украiш,r кПро ocBiTy>, кПро доступ до гryблiчноi iнформацii>,
кПро
вiдкрlтгiСть використашrrl публiчнlж коштiв>> rа ir*r* r*оrЪ
irкраiни;
здiйсrповати зарахування, переведення, вiдрtlхувzlнIul
учнiв, а також iх
заохочення (вiдзначення) та притягненIrll до вiдповiдапьноiтi вiдповiдно
до
вимог
роз слiдуваннrl та вжив ати

з

€lконод€lвств

а;

оргшriзовувати документообiг, бухгалтерський облiк та звiтнiсть
вiдповiдно до з€жонодilвства;
звlтувати щороку на зiгilлъrпоr зборах (конференфi) колективу
цро
свою роботу та викон€lння стратегii
розвитку зч}кJIаду;
виконувати ttTmi обов'язки, покладенi на нього законод€lвством,
засновником, установчими документilми зzlкJIаду, колективним
договором,
строковим трудовим договором.
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обов'язки педагогiчного гlрацiвrптка,
ocBiTy>, та носе вiдповiдаrrьнiсть
au

з€конодавством,

докумеtП€lми закJIаДу i строковИм трудоВим
договором.

устЕlновчими

5.3, Педагогiчна
рада:
5,з,1, основнrдr,r постifolо дiючим колегiаrrьнIдл
органом управлilпrя
лiцеЮ е педiгоГiчна
р4да, повновzDкешilI яко[ визначаються законами Украiни
<Про ocBiTy>,
повну зш€rльну середню ocBiTy> та ImM Статугом,
1,Про
^

Пр
пр

5,з.2- Головою педагогiчноi
Ради с директор, Yci педагогiчнi
участь у засiданнях педагогiчноI радц якi

схвtlJпое
схв€tJIю€

стр
осв

та вiдrовiдно до чинного законодавства.
а лiцею:

освiти та рiшпй Iшан
роботи;
(програlrли), змiни до неi (шо<) та

оцiнюе резулътати
схв€lлю€ прzlвила внугр iшlъого
розпорядку, положеннrI про внутрiшrпо
систему забезпеченIu якостi освiти;
прIймас рiшеr+rя щодо вдосконztленIUI i методичного
забезпечеш{rI
освiтrъого процесу,

прlймае рiшенrИ щодО переведеrпrя
учнiв на настушrlй piK навчаrпrя,
ix вiдраХуванн,I, притягнення дО вiдповiдшliностi
,u
обов'язкiв,
а т,кож щодо вiдзначенIUI, мор€lльного та матерiа-пьного
"."ЙонашUI
заохочення учнiв та
irппих 1rчасшшсiв освiтrъо.о орЪце.у;
ення_ квапiфiкацii педагогiчнlо< працiвникiв,

професifurоi майстерностi, визначас з.lходи
i педагогiчrпо< працiвнлшсiв, формус та
зilтверджуе рiчшлl плЕlн пiдвlпцення квалiфiкацii
педЬогiчнш працiвrппсiв;
прlймае рiшешrя щодо визнzlння Dезчльта
фiкацii
педагогiчного працiвнrлса, отримtlних
мають
лiцензiю на пiдвищеннrl кваlliфiкацii
1сть за
акредr,rгованою освiтнъою гrрограмою;
ешlrl в освiтнiй процес педагогiчного
дослiдtlлlцькiЦ експеримеrпалънiй,
ими зilкладами освiти, науковими
установами, фiзичнпли та юридичrп,lми особами, якi сприrIють
розвIrтку
освiти;
може iнiцiювати проведення поз€шIланового iнстlа-гуцiйного
аудиту,
громадськот акредrгацii, зовнiшrrього монiторшrгу
якостi освiти таlабо
освiтtъоi дiяльностi закладу;
розгJuIдае irппi питilннrl, вiднесенi законом таlабо статугом зiжладу
освlти до ii повновiDкень.
5.3.4. Засiдаrпrя педагогiчноi
ради е прчtвомочним, якщо на ньому
присутнi не менше двох третин ii складу. Рiшейrя з ycix
IIитань приfuлаються
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бiльшiстю голосiв вiд ii складу. У
разi рiвного розподiлу голосiв голос голови
педагогiчноi р ади € вIIЗначапьrшм _ РiшЪrrо .r.д*огiчноТ
р4ди оформ.lпоютъся
протоколом засiдання, якlй пiдписують голова
та секретар педагогiчноi
-мЫах
рй_
5,з,5, Рiшеl*rя педагогiчноi
рqди, прlйштi в
ii
повноваDкень,
вводяться в дiю нtкilзом дtиректора лiцею та
е обов'язковим до виконашuI
BciMa rlасникtlми освiтrъого
цроцесу.
6. Гром4дське с€lмоврядування

у лiцеi

6,l. Органи громадського самоврядуваIIня лiцеi:
у
загальнi збори (конфереЩiя) Kooe*ir*y лiцею;

загалънi збори трудового колективу лiцею;
батькiвське самоврядуваннrI.
6,2, Вшцим колегiшrьншrл оргzlном громадського
сilмоврядувilнtUl лiцею
€ з€гilльнi збори (конфереЩiя) колективу
оiцею, що скJIикчlються не рiдше як
один раз на piK.
6.2.|. .Щелегати зtгulльних зборiв
6.2.|.
праI
правом
вирiша.пьного голосу
обираrоться пропорцiftlо вiд таких д"о* категорiй:
орilми трудового колективу;

з

громадськiстю.

стЕlновитъ 3 роки.
6.2.2. Загалlьнi збори (конференця) ,*паду.
погодкують стратегiю (гrрогр аму)
розвитку лiцею
заслуховуют1 звiт д1,1ректора лiцею, оцittюють

;

його дiяльнiсть i за
результатами оцiнки можуть iнiцiювати цроведенIrrI позztпланового
iнстlа-гуцifulого
аудI,rгу лiцею;

розгJulдzlють Ilитzlнrrя освiтIъоi, методиtlноi, фiнансово-господарськоi
дiяльностi лiцею;
прlймають рiшення цро стимуJIювЕlнIlrI
црацi директора та irшrих
гlрацiвlппсiв лiцею.
загшlьнi збори правочиннi, якщо в iхнiй
роботi бере гIасть не менше
половини делегатiв кожноi з двох категорiй, Рiшення .rрrйппu.rься
простою
бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв
6,З, Вшцим оргilном громадського самоврядуваннrI
працiвrпп<iв лiцею е
загшlънi збори трудового колективу лiцею
порядок та перiодичнiсть склик€lшш (не меrпп як один
раз на pik),
порядок приfurяrгя рiшеrъ, чисельнiсть, скJIад зtгчшьнID(
зборiв трудового
колективу, ilппi IIитанн;I дiяльностi, що не врегулъованi
з€tконодчlвством,
визначаютъся Iц{м статутом i колективним трудовим
договором лiцею.
Загшlьнi збори трудового колективу.
розгJUIдulють та схв€UIюють проект колективного договору;
з атв ерджують пр чtвила внугр iшнь
ого трудов ого р озпорядку ;
визначають порядок обранIUI, чисельнiсть, скJIад i строк
повноваженъ
KoMiciT з трудових спорiв;
обиршотъ комiсiю з трудових спорiв;
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можуть угворювати комiсiю з IIитilнь охорони працi та здiйсшовати

itmli повновшкення, визначенi законодавством.
Рiшешrя зuгЕlльних зборiв трудового колективу пiдписуютъ головуючий
на засiдаrпri та секретар.
рiшення зilгulльнIо( зборiв трудового колектрву, прIйнятi
у межах i;g
повновuDкень, € обов'язковими до виконаннrI BciMa працiвнIжами лiцею.
6.4. Батькiвське с€lмовряДуваннrt здiйсrпоеться батьками ylHiB як
безпосередньо, так i через орган батькiвсъкого сilмоврядувzlнIul, з метою
захисту прав та irrгересiв yrHiB, органiзацii ix дозвiлля та оздоровленнrtr,
гром4дського нiгJIяду (контроrпо) в межах повновiDкень, визначених ocBiTHiM
законодitвством, щ{м Статутом та положенIuIм про батькiвське
сilмовряДуваннЯ лiцею, щО затвердЖуеться зtгiuъними зборами
уповновiDкених предстilвнIд<iв батькiв кожного з класiв лiцею.
Батьки мzlють прzlво:
утворювати рiзнi оргilни батькiвського самоврядуванIrя (в межах класу,
закJIаду освiти, за irrгересами тощо);
розгJIядатИ будь-якi пIrганшI i прийматИ рiшенrrя, KpiM TIDL що
напежать до компетенцiт irшlюt органiв
управлiннrl чи органiв громадського
самоврядрaHHrI лiцею.
рiшення оргаIry батькiвського самоврядуваннrI викону€ться батьками
викJIючно на добровiльгrих засадах.
РiшеrлrЯ оргаIтУ батькiвського сilмоврядраннrl з IIитzlнъ органiзацii

освiтrъогО процесУ таlабо дiяльностi лiцею можугь буги
реа-пiзованi
викJIючно за рiшеш{rlм директора лiцею, якщо таке
не
суперечить
рiшенюI
зчконодzlвству,

рiшешrя, зztходи та форми батькiвського сilмоврядувilншI не повиннi
призводити до надilш{r[ г{асникам освiтlъого процесу прlшiлеiв чи обмежеrть
за будь-якою ознulкою, порушувати i'xHi права таlабо закошri irrтереси, а
т€lкож не можуть бути пiдставою для прийнrIття
управлiнськIlD( рiшеrъ, що не

вiдповiдшоть зчжонодавству.
оргашr батькiвського самоврядувtlшш мilютъ прilво, але не зобов'язанi
оф ор мляти св oi рiшення вiдпов iдrлпли пр отоколами.

не мttють права втрfIатися в дiяльнiсть
батькiвського самоврядуваннrI, а також збирати чи зберiгати протоколи
з асiдань органiв батъкiв ського самоврядр ашл.
Працiвншrи лiцею

7. Прозорiсть та iнформацifolа вiдкритiсть лiцею

7.1. Лiцей формуе вiдкритi та зчгчlльнодоступнi ресурси з iнформацiсю
цро свою дiяльнiсть та оприJIюднюе таку iнформацiю.
7.2. Лiцей забезпечу€ на офiцiйному веб-сайгi закладу/сторiнф вебсайгу засновника вiдкрIтгlй доступ ло iнформацii про свою дiяльнiсть та
документiв, зокрема до:
Статугу;
лiцензii на провадження освiтlъоi дiяльностi;
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структури та оргаIriв упрilвлiння лiцеем;
кадрового скjIаду лiцею згiдно з лiцензiйними

уN[овами;

ocBiTHix програм, що решiзуються в лiцеl, та перелiку ocBiTHix
компонентiв, що передбаченi вiдповiдною освiтtъою прогрilмою;

фактичноi кiлькостi осiб' якi навчаються У лiцеi;
мови (мов) освiтllього процесу;
HtЦBHocTi вакантrпо< посад, порядку i
умов проведеш{rI кошryрсу на 1х
замiщеrпrя (у разi його проведеlшя);
матерiалrъно-технiчного забезпечення лiцею (згiдно з лiцензiйlппли
умовами);
результатiв монiторингу якостi освiти;
рiчного звiту про дiяльнiсть лiцею;
прtlвил прийому ylHiB до лiцею;
умоВ доступностi лiцею дJIя навчzlшUI осiб з особлr,шими освiтнiми
потребами,
перелiку додатковrа< ocBiTHix та irппп< послуг, iх BapTocTi, порядку
надашш та оIIпати (за наявностi);
правил поведiнки здобувача освiти в лiцеi;
плilну заходiв, спрямованlD( на запобiгашrя та протидiю булirгу

(rщкувшrrто) в лiцеI;
порядку подtlш{rl та розгJuIду (з дотриманrrям конфiденцiйностi) заяв
цро випадки булirrгу (Iщкуваr*rя) в лiцеi;
порядку реагуванIUI на доведенi випадки булilту (rркування) в лiцеi
та
вiдповiдальнiсть осiб, присIетнID( до булirту (цъкуванllя).
Iнша iнформацiя опрlа,lподнюетьоя за
рiшенням лiцею або шl вимогу
законодalвства.
7,3. Лiцей оприлюднюе на сво€му веб-сайгi кошторис i
фiнансовий звiт

про надходжеш{rt та використанIrrI Bcix отриманLD( публiчlплх коштiв,

iнформшдiю про перелiк ToBapiB, робiт i послуг, отриман}D( як благодiйдrа
допомога, iз зазначеш{lIм ix BapTocTi, а також про кошти, отриманi з irшlюк
джерел, не забороненлж зiжонодавством. Iнформацiя та до*уrеоr, якщо

вони не вiднесенi до категорii iнформацii'

з

обмеж.й, доступом,
розмiпдуЮться дJIЯ вiдкрrгОго достУIту не пiзнiше нiж через десять
робоr""
днiв з дrш ix затвердженIrll чи внесешrя змiн до них, якщо ilшrе не вlIзначено
спецiальrшми зzlконzlми.
8. Фiншrсово-господарська

дiяльнiсть та матерiально-технiчна база
лiцею

1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть лiцею провадIrгься вiдповiдно
до БюдЖетногО кодексУ YKpairпr, законiВ YKpairпr uПрЪ ocBiTy>, <Про повну
зшzrпьну середню ocBiTy>, пПро мiсцеве самоврядраш{rI в YKpaiHi> та irmrro<
8.

нор мативно -прtlв oBlu< aKTiB.

24

8,2, Фiнаноово-гОсподарсЬка дйльнiсть лiцею
провадиться на ocHoBi
кошторису, який скJI4да€ться i затве
ý.з.-маr"о лiцею
':^":-:1Т'ч' ..

пфоу"u.

гроМаДи MicTa Киева i закрiгrllено

за

:lP-lIlT1i"i

ого

упрilвлlння.
об'екти та майно лiцею не пiдлягають приватизацii
чи використанню
не за ocBiTHiM призначенIUIм, KpiM надашш
в орещу
якi не можутЬ буrИ забезпеченi безпосередIъо з метою надання послуг,
зtlкJIадом, пов'язаних iз
забезпеченням освiтrього процесу або оосrrу.ь"уванIrям
учасникiв освiтrъого
процесу, з урахуванням визначенIUt органом
управлiння Moжrrr.BocTi

користраш{rI комунzrльним нерухом
ЛЩей може надавати гlлатнi
затверджуе Кабiнет MiHicTpiB Укр
перелiки платнIr( ocBiTHix та iншлuк послуг,
що не увiйшли до перелiку,
затвердЖеногО Кабiнетом MiHicTpiB Украiiшл,
8.4. ФiнансувашUI лiцею здiйсrпосться з
державного та мiсцевш<
бюджетiв вiдповiдно до Бюджетного кодексу
YKpa'r*r.
Irrшпли джерелами фiнансувrlнIш можуть бути:
доходи вiд н4даl+lя платн''( ocBiTHix,u i"-r* послуг;
благодifuiа допомога вiдповiдно
до зчжонод€lвства про благодiйrу
дiяльнiсть та благодiftri органiзацii;
грilнти;
tlшli шкерела фiнансування, не забороненi законодitвством.
. OTpn,raHi iз з€вначен,D( джерел кошти використовуються лiцесм
JuIеться на ocнoBi т1,Iгrовrж штатнlD(
освiти, затвердкенID( цеmральним
оргzlном виконавчоi влади у сферi освiти i науки,
та затверджуються
директором закJIаду за погодженням iз засновником або
уповновчDкеним ним
орг€lном,

8,б, Матерiшlьно-технiчна база вкIIючас будiвлi, споруди,
земельнi
дiлятпtи, комунiкацii, irвеrrгар, обладнаrтrя, iйi матерЙьнi
цirпrостi,

BapTicTb якI,D( вiдобрал<ена балансi лiцею.
у

8,7, УтршлашilI та розвиток матерiально-технiчноi
бази лiцею, у тому
числi забезпеченн,I унiверса-пьного дизаfurу та
розумного пристосувzlнIlrt,
фiнансуЮться за рiжуноК коштiВ .u."о"rйu ,"*"й;
джерел, не

забороненlD(

з

ilконодutвством.

матерiалъновiдповiдншrи будiвельними нормами,
а тако}к типовими перелiками обо
8.8, ВIдлоги до

;;Ыих

изначаються
iправилами,

та

iттшого

обладнанrш (зокрема корекфfulого), навччlльно-мfi,одиtlних
та навчitльнонаочнрD( посiбнlжiВ, пiдрl^rниrсiв, художнь оi та ilппоi
лiтератури.
8,9, Порядок ведення дiловодства в лiцеТ здiйсrпостьЪя
до
чинного з€lконодавства Украi'ни.
"iд.,овiдно
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8.10. Бухгаllтерський облiк здiйсrпосться cal,tocTiforo. У лiцеi
утворюсться бухгалтерсъка служба, яка дiе згiдно з Положенням про

бухгалтерську службу лiцею, затвердженим директором.

8.1l. Статистична звiтнiсть о дйлънiсть лiцею

вiдповiдно до чинного законодilвства Украitпл.

встilновлюеться

9. Мiжнародне спiвробiтншttво

9.1 Лiцей ма€ право укJIадати угодI про спiвробiтницtво,
з органами управлiнrrя освiтою та закJIадами
освiти iнших держztв, мiжнародними органiзацiями, фондами у
встzlновлювати прямi зв'язки

встановленому законодавством порядку.

9,2. Лiцей та педагогiчнi працiвники, учнi можугь брати rrасть
у

ацii мiжнар однID( пр осlсгiв та культурно -о cBiTHix пр огр апr.
9.З. Лiцей за HzUIBHocTi належноi матерiа_шьно-технiчноi та соцiальнокультурноi бази, вiдповiдного фiнансувilннrl може цроводити мiжнароднi
учнiвський та педагогiчш,rй обмiни у рамках ocBiTHix прЪграм, цро€ктiв.
реа-lliз

l0. Коrrгроль за дiяльнiстю лiцею
10.1. !еРrrСаВНИй НiГJuIд (коrrгроль) за дiяльнiстю лiцею здiйсrпосгься
вiдповiдНо дО законiв Украни uПро ocBiTy>, кПро повну зiгrшъну середню
ocBiTy>.

11. РеорГанiзацiя, лiквiдацiя чи перецрофiлювання (змiна

тшlу)

лlцею
11.1. Пршп,lненнrl дiяльностi лiцею вiдбувасться IIIJUIх9M if лiквiдацrТ
або реоРганiзацii (злlrггя, присднаннJI, подiлу, перетворення) за
рiшешrям
засновника або за рiшенням суду.
11.2. У 8иладку реорганiзацii заслlаду його права та обов'язки
переходять правонастугп+иковi.
1 l 3. Лiквiдацiя лiцею здiйсrпосться лiквiдафfulою комiсiсю,
створеною
засновником, а у випадкilх, передбаченюс законодzlвством, - судом,
11.4. Засновtпlrс або уповновtDкений нпц орган встановJIю€ порядок тВ
визначае строки проведентlя лiквiдацiТ, а тilкож строк для зuUIви претензiй
кредиторами, що не може буги меншим, нiж два мiсяцi з дIш оголошенIш про
лiквiдацiю.
11.5. Лiцей вв аеться реорганiзовilним або лiквiдованшrл з днrI
внесеЕIlя до Сдиного держzlвного реестру юриддIн}rх осiб, фiзичrшх осiбпiдприемцiв та громадськш< формувань про прI4пиненIUI його дiяльностi.
1 1.б. При
реорганiзацii чи лiквiдацii лiцею працiвншсам, якi
звiльнлоться, гарантусться додержашrя ik прав та irrTepeciB вiдповiдно до
трудового законодавства Украiни.
.
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12. Внесешrя змiн
до

Статугу

l2.1. Змilпа та доповненIlrt
до IФого Статуту вносяться
встulновленому
для його затвердкешш.

Началъник Угrравлiння освiти
.Щесrrянськоi райоrпrоi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

Тамара

у

пор ядку,

ПОСТОЛЮК

