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CКВИРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

 ШКОЛИ  І–ІІІ СТУПЕНІВ №3 

 СКВИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

                                                                РОЗДІЛ І 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1 Сквирська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №3 Сквирської 

районної ради Київської області(далі навчальний заклад)– це заклад освіти, 

що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті по мікрорайону 

обслуговуванням (м.Сквира), а також, за наявності вільних місць з інших 

населених пунктів. 

1.2. Загальноосвітній навчальний заклад в своїй діяльності керується 

Конституцією України, Законами України "Про освіту", “Про загальну 

середню освіту", Положенням “Про загальноосвітній навчальний заклад” 

іншими законодавчими актами України, наказами Міністерства освіти і 

науки, обласного управління освіти і науки, районного відділу освіти, 

рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, цим Статутом. 

1.3. Засновником Сквирської ЗОШ  І–ІІІ ст. №3 є Сквирська районна рада 

Київської області. Навчальний заклад перебуває у спільній власності 

територіальних громад Сквирського району. Управління навчальним 

закладом здійснюється  Сквирським районним відділом освіти. 

1.4. Головним завданням школи є забезпечення реалізації права громадян 

на отримання освіти; формування і розвиток соціально зрілої, творчої 

особистості  з усвідомленою громадянською позицією, почуттям 

національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, 

а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про 

природу, людину і суспільство. 

1.5. Діяльність загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів  будується на 

принципах  гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, 

громадських і релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і 

національного взаємозв'язку, розумового, морального, фізичного і 

естетичного виховання, науковості, диференціації, розвиваючого характеру 

навчання. 

1.6. Загальноосвітня школа є юридичною особою, має штамп, печатку, 

може мати  рахунки в установах банків. 
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1.7. Весь навчально-виховний процес в школі здійснюється на українській 

мові. 

1.8. Випускники одержують документ про освіту відповідного зразка, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

1.9. До складу навчального закладу входить: 

 початкова школа (1-4 класи з терміном навчання 4 роки) 

 основна школа (5-9 класи ) 

 старша школа ( 10-11 класи). 

За наявності відповідних заяв батьків , у школі може працювати група 

продовженого дня для учнів 1–5 класів. Кількість класів ,груп 

продовженого дня у навчальному закладі встановлюється районним 

відділом освіти. 

1.10.Реорганізація та ліквідація загальноосвітньої школи може 

проводитися його засновником у порядку, встановленому законодавством 

України.  

 

 

РОЗДІЛ ІІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

2.1. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до робочих 

навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів 

Міністерства освіти і науки України та затверджених районним відділом освіти. 

2.2. Школа працює за навчальними програмами, підручниками, 

посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й 

реалізує навчально-виховні завдання  відповідно до вікових особливостей та 

природних здібностей дітей. 

2.3. Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечується реалізацією 

інваріантної та варіативної складової Державного стандарту загальної середньої 

освіти. Варіативна складова формується навчальним закладом з урахуванням  

запитів дітей та їх батьків. 

2.4. Індивідуальне навчання та екстернат організовується відповідно до 

існуючих Положень про індивідуальне навчання та екстернат в системі 

загальної середньої освіти України. 

2.5. Прийом учнів до всіх класів загальноосвітньої школи здійснюється на 

безконкурсній основі. Навчання є безкоштовним.  Зарахування учнів до школи 

здійснюється на підставі особистої заяви батьків, свідоцтва про народження 

(копії), медичної довідки встановленого зразка, документів про наявний рівень 

освіти. 

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

2.6. Педагогічний колектив школи обирає форми, засоби та методи 

навчання учнів у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про 

загальну середню освіту” та даним Статутом. 
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2.7.  Навчальний рік у школі розпочинається 1 вересня. Тривалість 

навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх 

предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у школі І ступеня та 190   

днів у школі ІІ-ІІІ ступенів. Навчальний рік закінчується не пізніше 1 липня. 

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняються (крім випадків передбачених законодавством). 

2.8. Структура навчального року та режим навчання встановлюється  

навчальним закладом за погодженням з районним відділом освіти та районною 

санітарно–епідеміологічною станцією.  Навчальний рік поділяється на 

семестри. Для учнів встановлюються канікули. Всього не менше  30 

календарних днів протягом навчального року. Структура навчального року 

може змінюватись за погодженням з районним відділом освіти. 

2.9. Основною формою організації навчально-виховної роботи у школі є 

урок. Застосовуються різноманітні типи і види уроків (навчальні заняття, 

практичні заняття, навчальні екскурсії тощо). 

2.10. Тривалість уроків (навчальних занять)  становить : 

 у першому класі – 35 хвилин; 

 у других–четвертих класах – 40 хвилин; 

 у п'ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин. 

         Тривалість перерв між уроками – 10 хвилин, після другого і третього уроків 

організовуються перерви тривалістю по 20 хвилин.  

Кількість і послідовність уроків регламентується розкладом навчальних 

занять, який складається заступником директора школи відповідно до робочого 

навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог. 

Розклад уроків затверджується директором і погоджується з профспілковим 

комітетом. 

2.11. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних 

особливостей учнів та педагогічних вимог. Зміст, обсяг і характер домашніх 

завдань визначаються вчителем. У першому класі домашні завдання не 

задаються. 

2.12. У школі здійснюється тематичне оцінювання навчальних досягнень 

учнів. 

У 1-2 класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У 

наступних класах вона доповнюється оцінками відповідно до діючої системи 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Протягом року проводиться поточний і проміжний контроль за рівнем знань 

учнів, а також  тематична, семестрова та підсумкова атестація навчальних 

досягнень учнів. Зміст, форма і порядок державної атестації 4 класів, а також 

переведення та випуск учнів, звільнення їх від атестації встановлюється 

Міністерством освіти і науки України. 

2.13.За результатами навчання учням (випускникам ) видається відповідний 

документ ( табель,атестат,свідоцтво,довідка). Оцінка з поведінки не 

виставляється. 
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 Навчання учнів 9 і 11 класів завершується державною підсумковою 

атестацією. Зміст, форма і порядок атестації встановлюються Міністерством 

освіти і науки України. 

2.14. У випадку незгоди учня (його батьків чи осіб, які їх замінюють) з 

тематичною, підсумковою атестацією йому надається можливість скласти 

перездачу з відповідного предмета апеляційній комісії, що створюється в школі 

та районному відділі освіти. 

2.15.  Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли 

програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради 

направляються на обстеження спеціалістами ПМПК (за згодою батьків або осіб, 

які їх замінюють). За її висновками такі учні можуть продовжувати навчання в 

спеціальних навчальних закладах, залишатись на повторний курс навчання або 

навчатись за індивідуальними програмами (за згодою батьків або осіб, які їх 

замінюють). 

2.16. Учні 2-8, 10 класів, які мають навчальні досягнення високого рівня 

нагороджуються Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні",а 

випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню 

освіту з відзнакою. Відповідно до Положення,випускники 11-х класів,які 

досягли високих успіхів у навчанні нагороджуються медалями: золотою "За 

високі досягнення у навчанні" та срібною "За досягнення у навчанні"; 

Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів". 

За рішенням Ради школи за високі досягнення в навчанні (громадській 

роботі) учням та їх батькам можуть встановлюватись різні форми морального та 

матеріального заохочення. 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в  загальноосвітній школі І–ІІІ 

ступенів є учні, педагогічні працівники, бібліотекар, батьки або особи, які їх 

замінюють. 

Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки 

визначаються Законами України  “Про освіту”, "Про загальну середню освіту", 

Положенням “Про загальноосвітній навчальний заклад України”,  даним 

Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими 

обов'язками. 

3.2. Учні мають гарантоване державою право на : 

 доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти. 

 вибір форми навчання, предметів варіативної частини 

навчального плану,  позакласних занять; 

 переатестацію з навчальних предметів; 

 безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

 користування навчальною, матеріально-технічною, спортивною 

базою загальноосвітнього навчального закладу; 
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 участь у різних видах навчальної діяльності, олімпіадах, 

виставках, конкурсах,в добровільних дитячих об'єднаннях,  

 участь в органах громадського та учнівського самоврядування; 

 вільне вираження поглядів, переконань; 

 на відпочинок під час перерв між уроками та на канікулах; 

 викладати директорові школи, класному керівникові, будь-

якому вчителю свої проблеми, запитання, сумніви і одержувати 

від них допомогу, пояснення, відповідь; 

 складати атестацію екстерном. 

3.3. Учні зобов'язані : 

 оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в 

обсязі не меншому ніж визначено Державним стандартом 

загальної середньої освіти; 

 підвищувати загальний культурний рівень; 

 дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

 брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 

 бережливо ставитися до державного, громадського і особистого 

майна; 

 підтримувати в чистоті й порядку приміщення і територію; 

 дотримуватись вимог Статуту та правил внутрішнього 

розпорядку 

3.4. Учні за згодою батьків залучаються до самообслуговування, різних видів 

суспільно-корисної праці відповідно до вікових особливостей, статі, фізичних 

можливостей. 

3.5. Педагогічні працівники мають право : 

 самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, 

не шкідливі для здоров'я учнів; 

 брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад; 

 обирати форми підвищення своєї кваліфікації; 

 вносити пропозиції керівництву школи щодо поліпшення 

навчально-виховної роботи; 

 об'єднуватись у професійні спілки та бути членами інших 

об'єднань громадян, які не заборонені законодавством; 

 на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до 

законодавства. 

3.6. Педагогічні працівники зобов'язані : 

 сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров'я; 

 забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм, дотримуватись вимог Державного 

стандарту освіти; 

 

 утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до 

державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; 
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 виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього 

розпорядку; 

 виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, 

народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань 

народу України; 

 готувати учнів до самостійного життя; 

 дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

учня; 

 постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну і політичну культуру; 

 виконувати накази і розпорядження керівника, органів 

управління освітою. 

3.7. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників, інші трудові відносини з адміністрацією та членами трудового 

колективу регулюються законодавством України про працю та іншими 

нормативними актами. 

3.8. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право : 

 обирати і бути обраними до батьківського комітету; 

 звертатися до органів управління освітою, керівника 

загальноосвітнього навчального закладу з питань навчання, 

виховання дітей; 

 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-

технічної бази  закладу; 

 на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського 

самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

 

39. Батьки зобов'язані : 

 забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної 

середньої освіти; 

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

створювати належні умови для розвитку їхніх природних 

здібностей; 

 поважати гідність дитини; 

 виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної мови; 

 повагу до національної історії, культури, цінностей інших 

народів; 

 виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод 

людини; 

 забезпечувати щоденне відвідування дітьми школи; 

 відвідувати класні та загальношкільні збори. 

3.10. У разі не виконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, 

передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати клопотання 

про відповідальність  таких осіб, зокрема щодо позбавлення їх батьківських прав. 
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РОЗДІЛ ІV 

УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. 

4.1. Управління загальноосвітньою школою здійснюється на основі 

принципів демократизму, гуманізму, свободи, у відповідності поєднання 

колегіального та одноосібного управління. 

4.2. Вищим колегіальним органом управління школою є загальні збори 

(конференція) учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не 

менше одного разу на рік. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення, 

управлінської діяльності, розглядають питання навчально-виховної, 

методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу, 

приймають Статут школи і вносять до нього зміни. 

4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального 

закладу, в яку входять учні, батьки, вчителі (1/3 представництва). 

Рада школи: 

 організовує виконання рішень загальних зборів; 

 затверджує режим роботи закладу, річний план; 

 розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази 

закладу, поповнення і використання бюджету закладу; 

 розглядає питання про здобуття обов'язкової загальної середньої 

освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи 

навчання і виховання учнів, соціального захисту учасників 

навчально-виховного процесу, їх морального та матеріального 

заохочення. 

4.4. Керівництво навчальним закладом здійснює його директор,який 

призначається і звільняється з посади районним відділом освіти за 

погодженням з власником згідно з чинним законодавством. Призначення та 

звільнення заступників директора здійснюється районним відділом освіти за 

поданням директора школи. 

Директор школи: 

 здійснює керівництво педагогічним колективом,  створює 

необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного 

рівнів працівників; 

 розробляє та затверджує посадові обов’язки на педагогічних 

працівників та обслуговуючого персоналу; 

 організовує навчально-виховний процес, відповідає за 

реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти; 

 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і 

програм, якістю знань, умінь та навичок учнів; 

 створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та 

позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 
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 забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці та 

безпечної життєдіяльності навчального закладу; 

 забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; 

 розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і 

коштами; 

 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і 

контролює їх виконання; 

 контролює організацію харчування і медичного 

обслуговування учнів; 

4.5. Педагогічна рада розглядає питання : 

 удосконалення і методичного забезпечення навчально-

виховного процесу; 

 планування та режиму роботи школи; 

 переведення учнів до наступних класів ; 

 підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

4.6. У школі діє  батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, 

положення про які розробляються і затверджуються Міністерством освіти і 

науки України. 

 

РОЗДІЛ V 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА  

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображено 

у балансі. 

5.2. Фінансування школи здійснюється його власником відповідно до 

встановленого законодавством порядку на основі його кошторису. 

Джерелами формування кошторису є : 

 кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі 

передбаченого нормативами фінансування загальної середньої 

освіти і дошкільного виховання, в обсязі Державного стандарту 

освіти; 

 доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, 

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

 благодійні внески юридичних і фізичних осіб,кредити банків; 

 кошти отримані за надання платних послуг  в т.ч. і  освітніх . 

5.3. В школі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який 

формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок 

коштів бюджету за розміром, не меншим ніж три відсотки витрат на його 

поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. 

Кошти фонду зберігаються на рахунку закладу в установі банку і витрачання їх 
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здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення 

ради. 

5.4. Облік та використання коштів фонду здійснюється директором на 

підставі рішення ради школи. Контроль за правильним використанням коштів 

здійснюють органи виконавчої влади та органи управління освітою. 

5.5 З метою поліпшення матеріально-технічної бази, соціально-побутових 

умов учасників навчально-виховного процесу школа має право згідно з чинним 

законодавством  придбати (орендувати) землю, необхідне обладнання, 

матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, 

організації або фізичної особи; укладати угоди на спільну діяльність з іншими 

суб'єктами підприємницької діяльності в т.ч. іноземними. 

 

 

РОЗДІЛ VI 

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ. 

 

        6.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюють 

Міністерство освіти і науки України, обласні та районні органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи 

управління освітою, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та 

засновники (власники) закладу. 

6.2. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є 

державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 

десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки. 

6.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) 

школи з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, 

види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану 

навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з 

питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю закладу, 

проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства. 

                  

                 

 

                  Статут затверджено  

на загальних зборах колективу 
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школи І–ІІІ ступенів №3                                                            
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