
 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                            

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 105 
 

22 січня 2021 року           м. Липовець                       6 сесія 8 скликання 

 

Про перейменування комунального опорного закладу освіти «Липовецька 

загальноосвітня школа I-III ст. № 1 ім. В. Липківського Липовецької 

районної ради Вінницької області» та затвердження Статуту у новій 

редакції 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частин 1, 2, 5 статті 60 , 

частини 10 розділу V. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про загальну середню освіту», частини 4 статті 57 

Господарського кодексу України, рішення 2 сесії Вінницької районної ради                   

8 скликання від 22 грудня 2020 року № 58 «Про передачу закладів охорони 

здоров’я та освіти з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району в комунальну власність Липовецькій територіальній 

громаді», враховуючи клопотання управління освіти, культури, молоді та 

спорту Липовецької міської ради від 16 січня  2021 року № 5 висновок 

постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Перейменувати комунальний опорний заклад освіти «Липовецька 

загальноосвітня школа I-III ст. № 1 ім. В. Липківського Липовецької районної 

ради Вінницької області» на комунальний опорний заклад  освіти    

«Липовецька загальноосвітня школа I-III ст. № 1 ім. В. Липківського 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області". 

2. Затвердити Статут комунального опорного закладу освіти    

«Липовецька загальноосвітня школа I-III ст. № 1 ім. В. Липківського 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області" у новій 

редакції згідно з додатком. 

3. Доручити директорові комунального опорного закладу  освіти                    

«Липовецька загальноосвітня школа I-III ст. № 1 ім. В. Липківського 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області» Авраменку  

Василю Петровичу здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної 

реєстрації закладу відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО ). 

 

 

 

В.о. міського голови                        Олеся НАЗАРЕНКО 
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                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                Рішення 6 сесії міської ради  

                                                                                                                8 скликання  
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СТАТУТ 
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м. Липовець 

2021 



1. Загальні положення 

1. Комунальний опорний заклад освіти "Липовецька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. № 1 ім. В. Липківського Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області" є загальноосвітнім навчальним закладом (далі – 

Опорний заклад), і перебуває у власності Липовецької територіальної 

громади Вінницького району Вінницької області.  

Засновником Опорного закладу є Липовецька міська рада. 

2. Повне найменування закладу: 

Комунальний опорний заклад освіти "Липовецька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області"; 

скорочене найменування: КОЗО "Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1                

ім. В. Липківського". 

3. Юридична адреса Опорного закладу: вулиця, Шкільна, 2, місто 

Липовець, Вінницький (Липовецький) район, Вінницька область, е-mail: 

lipovets_shcool1@ukr.net 

4. Опорний заклад "Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1        

ім. В. Липківського Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області" утворений шляхом реорганізації (перетворення) Липовецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 ім. В. Липківського Липовецької 

районної ради Вінницької області. 

Опорний заклад освіти - це заклад загальної середньої освіти, що має 

зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, 

забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну 

матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний 

забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти. 

5. Опорний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, 

рахунок в установі банку, в органах Державного казначейства, печатку, штамп, 

ідентифікаційний номер та має у своєму складі структурні підрозділи  -  філії:  

Славнянську філію І-ІІ ст. Комунального опорного закладу освіти 

"Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області", що 

знаходиться за адресою: Вінницька область Вінницький (Липовецький) район, 

село Славна, вулиця Шкільна,5. тел. 3-44-34. Положення про Славнянську філію 

І-ІІ ст. Комунального опорного закладу освіти "Липовецька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області", додаток 1; 

Попівську філію І-ІІ ст. Комунального опорного закладу освіти 

"Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області", що 

знаходиться за адресою: Вінницька область, Вінницький (Липовецький) район, 

село Попівка, вулиця Ткаченка, 85. Положення про Попівську філію І-ІІ ст. 

Комунального опорного закладу освіти "Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст. №1 ім. В. Липківського Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області", додаток 2. 

Опорний заклад може мати у своєму складі інші філії. 

Філії Опорного закладу освіти - не є юридичними особами, а є 

структурними підрозділами Опорного закладу та  діють на пiдставi Положення 
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про філію Опорного закладу освіти і утворені з метою: 

- створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього 

середовища; 

- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими 

освітніми потребами, до здобуття якісної освіти; 

-  надання освітніх послуг у сфері початкової та базової середньої освіти 

за місцем проживання. 

6. Опорний заклад "Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1       

ім. В. Липківського Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області" є правонаступником усіх прав і обов’язків реорганізованих:  

- шляхом перетворення - Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. № 1 ім. В. Липківського Липовецької районної ради Вінницької області (код 

ЄДРПОУ 41865886); 

- шляхом злиття - Славнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області (код ЄДРПОУ 26243776), та 

Попівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Липовецького району 

Вінницької області (код ЄДРПОУ 26244076). 

7. Опорний заклад діє на підставі Статуту, що затверджується 

засновником та у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України "Про освіту", "Про 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, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника та 

власними установчими документами. 

8. Опорний заклад та його філії утворені з метою: 

- створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього 

середовища; 

- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими 

освітніми потребами, до здобуття якісної освіти; 

- створення умов для здобуття особами повної загальної середньої 

освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів 

освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, 

впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків; 

- раціонального і ефективного використання наявних у суб’єктів округу 

ресурсів, їх модернізації. 

9. Головним завданням Опорного закладу є:  

- створення безпечного освітнього середовища; 

- виховання морально і фізично здорового покоління; 

- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні, не 

нижчому від державних стандартів; 

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, 

творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися;  

- формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до 

трудової діяльності, відповідальності за свої дії; 

- створення безпечних, сприятливих умов для самовираження 

особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних 

здібностей і обдарованості. 



- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх 

спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення 

єдиної системи виховної роботи. 

10. Опорний заклад самостійно приймає рішення i здійснює діяльність в 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим 

Статутом. 

11. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, 

засновником i державою за: 

1) безпечні умови освітньої діяльності; 

2) дотримання державних стандартів освіти; 

3) дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі, зобов'язань за міжнародними 

угодами; 

4) дотримання фінансової дисципліни. 

12. В Опорному закладі визначена українська мова навчання.  

13. Опорний заклад має право: 

1) користуватися пільгами, що передбачені державою; 

2) проходити в установленому порядку державну акредитацію; 

3) визначати форми і засоби організації освітнього процесу; 

4) визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і 

впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з 

урахуванням державних стандартів; 

5) визначати контингент здобувачів освіти; 

6) спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або 

філіалами, науково - дослідними інститутами та центрами проводити науково-

дослідну, експериментальну, пошукову роботу; 

7) організовувати підготовку, перепідготовку підвищення кваліфікації 

та стажування педагогічних кадрів; 

8) створювати структурні підрозділи; 

9) формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати 

і матеріального заохочення в межах власного кошторису; 

10) запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на 

договірних (контрактних) умовах; 

11) бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна 

згідно з чинним законодавством та власним Статутом; 

12) отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного 

управління, юридичних і фізичних осіб; 

13) залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від 

господарської діяльності; 

14) розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; 

15) спрямовувати кошти загальноосвітнього закладу на будівництво 

або благоустрій соціально-побутових об'єктів; 

16) здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний 

ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом; 

17) об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність із 

діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її 

межами. 



14. Медичне обслуговування здобувачів освіти та відповідні умови для 

його організації забезпечується у відповідності до чинного законодавства 

директором опорного закладу. 

15. Заклад є неприбутковою організацією, взаємовідносини Опорного 

закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що 

укладені між ними. 

16. Фінансування закладу здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України. Власник надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, 

обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, 

організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, 

харчування здобувачів освіти. 

17. У складі Опорного закладу можуть функціонувати (можливо, як 

відокремлені підрозділи за рішенням власника): 

1) навчальна організація із автосправи; 

2) психологічна служба; 

3) шкільна служба харчування; 

4) оздоровчий заклад; 

5) позашкільний заклад; 

6) дошкільний заклад. 

18. Класи в Опорному закладі формуються згідно з нормативами їх 

наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності 

приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення 

навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про 

зарахування до закладу. 

19. В Опорному закладі та його філіях для учнів 1-4-х класів за 

бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної 

навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого 

персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. 

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 

здійснюється наказом директора Опорного закладу на підставі заяви батьків 

(осіб, які їх замінюють). 

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора 

Опорного закладу. 

20. З урахуванням потреб населення та місцевих умов Опорний заклад 

приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, 

класів (груп) з дистанційною формою навчання, спеціальних та інклюзивних 

класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з 

управлінням освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області. 

21. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Опорному 

навчальному закладі організовуються відповідно до положень про 

індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, 

затверджених Міністерством освіти і науки України. 

22. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється 

згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України. 

 



2. Зарахування здобувачів освіти до Опорного закладу та його філій 
2.1. Зарахування здобувачів освіти до Опорного закладу та його філій 

здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

2.2. Директор Опорного закладу зобов’язаний вжити заходів щодо 

ознайомлення дітей та їх батьків, або осіб, які їх замінюють, з порядком 

зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та 

іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу. 

2.3. Зарахування здобувачів освіти до Опорного закладу та його філій 

здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для 

неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про 

народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, 

документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого 

класу). 

2.4. У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого 

року навчання до іншого навчального закладу. При цьому подаються такі 

документи: заява батьків або осіб, які їх замінюють (із зазначенням причини), 

довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального 

закладу. 

2.5. Прийом здобувачів освіти до інших класів здійснюється при умові 

вільних місць до граничної наповнюваності учнів цих класів. 

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

 

3. Організація навчально-виховного процесу 

3.1. Опорний заклад планує свою роботу самостійно. У плані роботи 

відображаються найголовніші питання роботи Опорного закладу, визначаються 

перспективи його розвитку. 

Основним документом, що регулює освітній  процес, є робочий 

навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти 

базових навчальних планів із конкретизацією шкільного компонента освіти та 

профілю навчання. 

Робочий навчальний план Опорного закладу заслуховується і 

схвалюється рішенням педагогічної ради і затверджується директором 

Опорного закладу. 

3.2. Відповідно до навчального плану Опорного закладу педагогічні 

працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, 

яким надано гриф Міністерства освіти, а також науково - методичну літературу, 

дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати 

отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних 

завдань. У закладі освіти варіантність загальної середньої освіти забезпечується 

наявністю в її змісті таких компонентів: 

інваріантний - визначається Міністерством освіти; 

варіативний (шкільний) - визначається освітнім закладом з урахуванням 

інтересів і бажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей 

регіону, країни. 

3.3. Опорний заклад здійснює освітній процес за денною, дистанційною, 

змішаною формою навчання. 



Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального 

навчання, прискореного закінчення Опорного закладу, складання екзаменів 

екстерном. 

3.4. Структура навчального року, графік шкільних канікул, тривалість 

навчального тижня, тривалість уроку та перерв між ними, встановлюється 

закладом освіти і фіксується в навчальному плані. 

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і 

закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. 

Навчальний рік поділяється на семестри. 

3.5. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків (режимом груп продовженого дня), який складається 

відповідно до санітарно - гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з 

радою закладу і затверджується його директором. 

Тривалість уроків у опорному навчальному закладі становить: у перших 

класах – 35 хвилин, у других - четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - 

одинадцятих – 45 хвилин.  

3.6. Крім різних форм обов'язкових урочних навчальних занять, у 

закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові, 

секційні та позакласні заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

здобувачів освіти, їх виховання та розвиток творчих здібностей і обдарувань. 

3.7. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних 

особливостей здобувачів освіти і педагогічних вимог. Їх характер, зміст і обсяг 

визначаються вчителем. У першому класі домашні завдання здобувачів освіти 

не задають. 

3.8. В опорному закладі визначення рівня досягнень здобувачів освіти у 

навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у 

навчанні учнів. 

У першому і другому, третьому класах, а також з окремих навчальних 

предметів у четвертому класах дається формувальна (словесна) оцінка 

досягнень здобувачів освіти у навчанні. 

У четвертому-одинадцятому (дванадцятому) класах навчальні 

досягнення учнів оцінюються за 12-ти бальною шкалою. 

У документі про освіту (свідоцтві досягнень, табелі успішності, 

свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, 

навчальний рік та державну підсумкову атестацію. 

3.9. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома 

здобувачів освіти класним керівником (державної підсумкової атестації - 

головою атестаційної комісії). 

3.10. Порядок переведення і випуск здобувачів освіти Опорного закладу 

визначаються Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України. 

3.11. При переведенні здобувачів освіти з початкової до основної школи, 

передусім, беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня 

з української мови, читання, математики. 

3.12. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які 

закінчили певний ступінь навчання за вимогами Державного стандарту 

загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової 



атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається 

Положенням про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти у системі 

загальної середньої освіти. В окремих випадках здобувачі освіти за станом 

здоров’я, або з інших поважних причин, можуть бути звільнені від державної 

підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і 

науки України та Міністерством охорони здоров’я України. 

3.13. Здобувачам освіти, які закінчили певний ступінь Опорного закладу, 

видається відповідний документ про освіту: 

по закінченні початкової школи – табель успішності, свідоцтво 

досягнень; 

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню 

освіту; 

по закінченні навчального закладу – свідоцтво про повну загальну 

середню освіту; 

випускникам 9, 11 класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, 

видається табель успішності. 

3.14. За відмінні успіхи у навчанні здобувачів освіти 4 – 8, 10 (10-11) 

класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у 

навчанні", а випускники школи ІІІ ступеня – похвальною грамотою "За 

особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями: золотою - "За 

високі досягнення у навчанні" або срібною - "За досягнення у навчанні". За 

відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво 

про базову загальну середню освіту з відзнакою.  

Порядок нагородження здобувачів освіти за відмінні успіхи у навчанні 

встановлюється Міністерством освіти і науки України.  

За успіхи у навчанні для здобувачів освіти встановлюються такі форми 

заохочення: похвальні листи, туристична поїздка, тощо (в межах коштів, 

передбачених на ці цілі). 

3.15. В опорному закладі забороняється утворення та діяльність 

організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і 

воєнізованих формувань. 

3.16. Опорний заклад може виконувати освітні програми і надавати 

платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України. 

3.17. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної 

загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової 

атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених 

законодавством, зокрема, у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти 

здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів 

освіти та/або якості освіти. 

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

4. Учасники освітнього процесу 

4.1. Учасниками освітнього процесу Опорного закладу є здобувачі 

освіти (вихованці); працівники (педагогічні, психологи, бібліотекарі, керівники, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#n18


інженерно-технічні, інші спеціалісти) Опорного закладу; батьки (особи, які їх 

замінюють). 

4.2. Права і обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших 

працівників визначаються законами України "Про освіту", "Про загальну 

середню освіту", Положенням про освітній округ і опорний заклад освіти. 

Іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку Опорного закладу. 

4.3. 3а успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу 

встановлюються форми морального і матеріального заохочення, передбачені 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, умовами контракту чи 

трудового договору. 

4.4.  Здобувачі освіти мають право на: 

1) якісні освітні послуги; 

2) інформацію з усіх галузей знань; 

3) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

4) відзначення успіхів у своїй діяльності; 

5) свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової діяльності тощо; 

6) участь у науково-дослідній, експериментальній конструкторській та 

інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках, конкурсах; 

7) безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

8) особисто або через своїх представників брати участь у громадському 

самоврядуванні Опорного закладу; 

9) брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо 

організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів; 

10) брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих 

студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами; 

11) повагу людської гідності; 

12) захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації 

за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю 

учня (вихованця). 

4.5. Здобувачі освіти зобов’язані: 

1) виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності) та досягати результатів навчання, передбачених 

стандартом освіти для відповідного рівня освіти; 

2) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

3) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

4) дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

5) повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу 

(цькування) стосовно учнів, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 



вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 

4.6. Педагогічними працівниками Опорного закладу повинні бути особи 

з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у 

певних випадках - професійну практичну підготовку, фізичний стан яких 

дозволяє виконувати покладені на них функції. Педагогічні працівники 

приймаються на роботу до Опорного закладу директором. 

4.7. Педагогічні працівники мають право на: 

1) захист професійної честі, гідності; 

2) участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-

виховного процесу; 

3) проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової 

роботи відповідно до діючих нормативних документів; 

4) вільний вибір форм, засобів навчання, виявлення педагогічної 

ініціативи; 

5) дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і 

педагогічного звання; 

6) участь в роботі органів громадського самоврядування Опорного 

закладу; 

7) користування подовженою оплачуваною відпусткою; 

8) підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту 

програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення 

кваліфікації і перепідготовку; 

9) безпечні і нешкідливі умови праці; 

10) отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років; 

11) захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

12) відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством. 

4.8. Педагогічні працівники зобов'язані: 

1) виконувати Статут опорного закладу, правила і режим 

внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору; 

2) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні 

та педагогічну майстерність; 

3) забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на 

рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів; 

4) особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, гуманізму, 

доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості; 

5) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, 

духовних, історичних цінностей України, походження, до державного і 

соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до 

навколишнього середовища; 

6) готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

7) дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 



8) захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих 

звичок; 

9) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну та політичну культуру; 

10) виконувати рішення, прийняті органами громадського 

самоврядування Опорного закладу, накази директора та розпорядження 

адміністрації, органів державного управління освітою. 

4.9. У закладі освіти періодично проводиться атестація педагогічних 

працівників.  

 Атестація педагогічних працівників може бути черговою або 

позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше 

одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. 

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 

працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні 

звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

4.10. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за 

результатами атестації або систематично порушують Статут, правила 

внутрішнього трудового розпорядку Опорного закладу, не виконують 

посадових обов'язків, умов договору, контракту, звільняються з роботи згідно з 

чинним законодавством. 

4.11. Інженерно - технічні та навчально-допоміжні працівники 

приймаються на роботу і звільняються директором Опорного закладу згідно з 

чинним законодавством. 

Їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим 

статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Опорного закладу. 

Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного 

процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Опорного закладу. 

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

1) обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування 

в опорному закладі освіти; 

2) звертатися до органів державного управління і громадського 

самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

3) брати участь в поліпшенні організації навчально-виховного процесу 

та зміцненні матеріально-технічної бази Опорного закладу; 

4) захищати в органах громадського самоврядування Опорний заклад 

та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей. 

5) 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; 

6) подавати директору або засновнику Опорного закладу освіти заяву 

про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого 

учасника освітнього процесу; 

7) вимагати повного та неупередженого розслідування випадків 



булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника 

освітнього процесу. 

4.13. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

1) 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; 

2) сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню 

дитиною передбачених нею результатів навчання; 

3) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

4) дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

5) 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; 

6) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

7) формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 

України; 

8) виховувати у дитини повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України; 

9) дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку опорного закладу освіти.  

10) сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування 

щодо випадків булінгу (цькування); 

11) виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування) в опорному закладі. 

4.14. Батьки чи особи, які їх замінюють, несуть однакову 

відповідальність за виховання навчання і розвиток дітей. 

 

5. Управління опорним закладом 

 5.1. Управління опорним закладом здійснюється Липовецькою 

міською радою через уповноважений орган, а саме управління освіти, культури, 

молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області. 

Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснюється його 

директором. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу 

педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра. Стаж педагогічної роботи 

не менше як три роки, стан здоров’я якого, не перешкоджає виконанню 

професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів 

навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки 

України. 



Директор опорного закладу призначається на посаду згідно чинного 

законодавства. 

5.2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

опорного закладу є конференція учасників освітнього процесу. Делегати 

конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох 

категорій: 

здобувачів освіти опорного закладу ІІ-ІІІ ступеня - класними зборами; 

працівників опорного закладу - зборами трудового колективу; 

батьків - класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така 

кількість делегатів: від працівників навчального закладу не менше ½ членів від 

загальної кількості працівників, здобувачів освіти – 2 члени від кожного класу 

ІІ-ІІІ ступеня, батьків і представників громадськості – 2 представника від 

кожного класу І-ІІІ ступеня. 

Термін їх повноважень становить 2 роки. 

Конференція правомочна, якщо в її роботі бере участь не менше 

половини делегатів кожної із трьох категорій. Рішення приймається простою 

більшістю голосів присутніх делегатів. 

Конференція скликається не менше одного разу на рік. 

Право скликати конференцію мають: голова Ради Опорного закладу, 

делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної 

кількості, директор навчально-виховного закладу, власник. 

 Конференція: 

обирає Раду Опорного закладу, її голову, встановлює термін їхніх 

повноважень; 

заслуховує звіт директора і голови Ради закладу про їхню роботу, дає їй 

оцінку відкритим або таємним голосуванням; 

затверджує основні напрямки вдосконалення діяльності навчально-

виховного закладу, розглядає інші питання навчально-виховного процесу; 

приймає рішення про стимулювання праці директора, голови Ради 

Опорного закладу; 

у разі, коли директор не справляється із своїми обов'язками, порушує 

клопотання перед власником про його невідповідність посаді. 

5.3. У період між конференціями вищим органом громадського 

самоврядування є Рада Опорного закладу. 

До Ради Опорного закладу обираються пропорційно по п'ять 

представників від працівників цього закладу, учнів (другого - третього 

ступеня), батьків конференцією відкритим або таємним голосуванням.  

Рада Опорного закладу: 

організовує виконання рішень конференції; 

підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

дає дозвіл на участь у освітньому процесі, керівництві учнівськими 

об'єднаннями за інтересами діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій; 

вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших 

працівників Опорного закладу; 



у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядає пропозиції 

педагогічної ради про виключення здобувача освіти із Опорного закладу і за 

наявністю підстав порушує клопотання перед директором про його подальше 

навчання у відповідному класі; 

разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді 

державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів; 

разом із власником або уповноваженим ним органом, громадськими 

організаціями, директором Опорного закладу створює умови для педагогічної 

освіти батьків; 

розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників освітнього процесу, 

відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань 

роботи Опорного закладу, органів державного управління з питань роботи 

Опорного закладу і приймає відповідні рішення; 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням здобувачів освіти; 

контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки 

використання бюджетних і позабюджетних коштів Опорного закладу для 

розв'язання перспективних проблем удосконалення його діяльності; 

розподіляє кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонду 

всеобучу); 

погоджує умови оренди приміщень, споруд і обладнання, створення 

малих підприємств Опорного закладу та кооперативів згідно з чинним 

законодавством України. 

визначає структуру системи громадського самоврядування Опорного 

закладу. 

5.4. Директор Опорного закладу: 

забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені 

Опорного закладу; 

організовує діяльність закладу освіти; 

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові 

для всіх учасників освітнього процесу; 

організовує освітній процес, здійснює контроль за його ходом і 

результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного 

колективу, за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні 

умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі; 

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила 

внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників Опорного 

закладу; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, 

пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та 

виховання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, 

батьками, педагогічними працівниками та конференцією, власником, місцевими 

органами державної виконавчої влади. 



забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю закладу освіти; 

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу 

освіти; 

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників 

закладу освіти; 

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування). 

5.5. Основним колегіальним органом управління Опорного закладу є 

педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор Опорного закладу. 

Педагогічна рада: 

планує роботу закладу; 

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює 

результативність її (їх) виконання; 

розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти 

(вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за 

невиконання ними своїх обов’язків; 

розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, 

підприємств, установ про моральне та матеріальне заохочення здобувачів 

освіти, застосування стягнень, залишення невстигаючих здобувачів освіти для 

повторного навчання у тому самому класі або, за певних умов, переведення їх 

до наступного класу; 

впроваджує у практику досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 

розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників. 

робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до 

потреб Опорного закладу, члени педагогічної ради мають право вносити на її 

розгляд актуальні питання освітнього процесу. Кількість засідань педагогічної 

ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік. 

5.6. Учнівські збори Опорного закладу (класу) - колективний орган 

учнівського самоврядування, 

Основною структурною ланкою Опорного закладу є клас - колектив 

учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх 

вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку. 

Учнівські збори Опорного закладу (класу): 

обирають органи учнівського самоврядування Опорного закладу (класу), 

висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського 

самоврядування; 

обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля 

учнівського колективу. 

5.7. Батьківські збори Опорного закладу (класу) - колективний орган 

батьківського самоврядування. 

Батьківські збори Опорного закладу (класу): 

обирають органи батьківського самоврядування; 

обирають своїх представників для участі в роботі громадського 

самоврядування Опорного закладу; 



залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами 

позакласної й позашкільної роботи; 

вносять на розгляд Ради Опорного закладу, педагогічної ради, директора 

та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу 

в класі й закладі освіти; 

запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних 

органів управління, адміністрації Опорного закладу, для роз'яснення з окремих 

питань, що турбують батьків. 

5.8. В Опорному закладі можуть створюватися учнівські та вчительські 

громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

6. Матеріально-технічна база 

6.1. Матеріально-технічна база опорного закладу включає будівлі, 

споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні 

цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу. 

6.2. Опорний заклад відповідно до чинного законодавства користується 

землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання 

вимог та норм з їх охорони. 

6.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення 

його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

6.4. Для забезпечення освітнього процесу база навчального закладу 

складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, 

обслуговуючої праці), а також спортивної зали, бібліотеки, архіву, 

комп’ютерного кабінету, їдальні та буфету.  

6.5. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються 

спортивний майданчик, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, 

господарські будівлі тощо. 

 

7. Фінансово-господарська діяльність 

7.1. Фінансово-господарська діяльність Опорного закладу здійснюється 

відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про освіту", 

"Про повну загальну середню освіту", кошторису закладу. 

7.2. Джерелами формування кошторису Опорного закладу є: 

- кошти освітньої субвенції; 

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування загальної середньої освіти для забезпечення реалізації вимог 

Державних стандартів освіти; 

- кошти фізичних, юридичних осіб; 

- кошти отримані за надання платних послуг; 

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, 

навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду 

приміщень, споруд, обладнання; 

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб. 

7.3. Опорний заклад має право на придбання та оренду необхідного 

обладнання та інші матеріальні ресурси, користування послугами будь-якого 



підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за 

рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-

побутових умов колективу. 

7.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в опорному закладі 

визначаються законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким 

підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік може здійснюватись 

самостійно або централізовано. 

7.5. Звітність про діяльність Опорного закладу встановлюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Міжнародне співробітництво 

8.1. Опорний заклад, 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 чинного законодавства, прямі зв’язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

8.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства 

укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями 

інших країн. 

8.3. Участь Опорного закладу у міжнародних програмах, проектах, 

учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до 

законодавства. 

 

9. Контроль за діяльністю Опорного закладу 

9.1. Державний контроль за діяльністю опорного закладу здійснюється з 

метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної 

середньої освіти. 

9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки 

України, Засновник, департамент освіти і науки Вінницької обласної державної 

адміністрації та управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області. 

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Опорного 

закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) 

опорного закладу 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, проводяться його засновником 

відповідно до чинного законодавства. 

 

10. Реорганізація або ліквідація Опорного закладу 
10.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію Опорного закладу 

приймає засновник. 

10.2. Реорганізація Опорного закладу відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, перетворення, призупинення діяльності. 



10.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління навчальним закладом. 

10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Опорного закладу, 

виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає 

ліквідаційний баланс і представляє його засновнику. 

10.5. У випадку реорганізації, права та зобов’язання Опорного закладу 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або 

визначених навчальних закладів. 

 

11. Прикінцеві  положення 

11.1 Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед 

засновників, членів та працівників закладу (крім оплати їх праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з 

ними осіб. Доходи використовуватимуться виключно для фінансування 

видатків на утримання закладу, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямків 

діяльності, визначених установчими документами. 

11.2. В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, 

реорганізації, злиття, поділу, приєднання, перетворення, призупинення 

діяльності), її активи будуть передані одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 

11.3. Статут, доповнення та зміни до нього оформляються у вигляді 

доповнень або нової редакції, затверджуються Засновником і реєструється у 

відповідності до чинного законодавства. 

11.4. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з дня їх 

державної  реєстрації. 

 

  

Секретар міської ради                                                           Олеся НАЗАРЕНКО 
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Положення 

про Славнянську філію І-ІІ ступенів 

Комунального опорного закладу освіти 

"Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 

ім. В. Липківського Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області" 

(нова редакція) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 



 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності 

Славнянської філії І-ІІ ст. Комунального опорного закладу освіти "Липовецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області". 

1.2. Славнянська філія І-ІІ ст. є структурним підрозділом Комунального 

опорного закладу освіти "Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. 

Липківського Липовецької міської ради Вінницького району  Вінницької 

області" (далі – опорний заклад), йому підпорядкована та забезпечує реалізацію 

права громадян на здобуття початкової та базової середньої освіти.  

1.3. Славнянська філія І-ІІ ст. Комунального опорного закладу освіти 

"Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області"  (далі – 

філія) – територіально відокремлений структурний підрозділ Комунального 

опорного закладу освіти "Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. 

Липківського Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області", що не має статусу юридичної особи і діє на підставі Положення, 

затвердженого в установленому порядку засновником відповідного опорного 

закладу освіти. 

1.4. Філія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому 

числі цим Положенням та Статутом Комунального опорного закладу освіти 

"Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області".  

1.5. Філія утворена з метою формування єдиного освітнього простору та 

безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб до 

здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних 

ресурсів суб’єктів освітнього округу. 

1.6. Засновником філії є Липовецька міська рада Вінницького району 

Вінницької області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує 

філію відповідно до вимог законодавства.  

1.7. Повне найменування філії: Славнянська філія І-ІІ ст. Комунального 

опорного закладу освіти "Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. 

Липківського Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області".  

1.8. Скорочене найменування філії: Славнянська філія І-ІІ ст. КОЗО 

"Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Липківського." 

1.9. Місцезнаходження філії: вулиця Шкільна, 5, село Славна, Вінницький 

(Липовецький)  район,  Вінницька область.  

 

ІІ. Організація освітнього процесу 

2.1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу філії визначаються 

законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими 

нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням, Статутом 

Комунального опорного закладу освіти "Липовецька загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області" та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу 

освіти. 
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2.2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття початкової 

та базової середньої освіти  з урахуванням особливостей освітньої діяльності 

опорного закладу освіти. 

2.3.  Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм. 

2.4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує 

директор  опорного закладу. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах 

особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, 

створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому 

числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у 

філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими 

навчальними планами , але не пізніше 1 липня наступного року. 

2.5. Учні, які здобувають освіту у філії, є учнями опорного закладу. 

Зарахування, переведення та відрахування таких учнів здійснюється згідно з 

наказом директора опорного закладу. 

2.6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, 

документ про освіту видається опорним закладом. 

2.7.  У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня. 

ІІІ. Управління філією 

3.1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису опорного 

закладу освіти, що розробляється і затверджується директором опорного 

закладу на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних 

закладів (далі – Типові штатні нормативи). 

3.2. Філію очолює завідувач. 

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії 

відсутня, керівник опорного закладу виконання обов’язків завідувача філії 

покладає на одного з учителів. 

3.3. Завідувачем філії може бути особа , яка є громадянином України, має 

вищу освіту спеціаліста або магістра, та стаж педагогічної роботи не менше 3-х 

років. 

Завідувач філії, його заступник, педагогічні та інші працівники філії є 

працівниками опорного закладу. 

 3.4. Завідувач філії зобов’язаний: 

 Виконувати Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а 

також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками філії, 

зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою; 

 Планувати та організовувати діяльність філії, за погодженням 

керівника опорного закладу; 

 Забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного 

плану розвитку філії; 

 Розробляти  та подавати на затвердження директору комунального 

опорного закладу освіти  правила внутрішнього розпорядку та посадові 

обов’язки (інструкції) працівників філії; 



 Організовувати освітній процес; 

 Розробляти освітню (освітні) програму (програми), навчальний план, 

робочий план філії, та подавати  на затвердження директору 

комунального опорного закладу освіти; 

 Створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод 

педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, 

формування у разі потреби індивідуального навчального плану; 

 Контролювати виконання освітніх програм педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти; 

 Забезпечувати контроль за досягненням здобувачами освіти результатів 

навчання, визначених державними стандартами загальної середньої 

освіти; 

 Створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, організовувати та проводити у філії 

атестацію вчителів і подавати атестаційні листи та документи для 

нагородження педпрацівників та встановлення їм вищої категорії до 

атестаційної комісії вищого рівня за погодженням директора 

комунального опорного закладу освіти; 

 Сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками філії; 

 Створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю філії; 

 Сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування 

філії; 

 Формувати засади здорового способу життя учнів та працівників філії; 

 Забезпечити умови для захисту здобувачів освіти та педагогічних 

працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного 

насильства у філії;  

 Організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів 

за погодженням директора комунального опорного опорного закладу ; 

 Організувати документообіг  та звітність відповідно до законодавства. 

3.5. Завідувач філії відповідає  за: 

 підготовку та проведення малих педагогічних рад; 

 виконання навчальних планів і програм вчителями філій; 

 правильне складання річного, навчального,  плану роботи філії і плану 

її  перспективного розвитку; 

 підготовку філії до нового навчального року; 



 належне ведення особових справ; 

 здійснення набору учнів до 1-х  класів; 

 дотримання єдиних педагогічних вимог у філії, режиму навчальних 

занять; 

 створення сприятливих умов для професійного росту працівників філії 

та його  підвищення; 

 організацію і якість освітньої роботи серед учнів, зміцнення їх здоров'я 

та фізичний  розвиток; 

 забезпечення об’єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів. 

3.6. Директор опорного закладу освіти визначає обсяг педагогічного 

навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у 

філії. 

Педагогічні працівники опорного закладу освіти, які здійснюють освітній 

процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі та 

філії. 

3.7. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного 

закладу освіти та беруть участь у її засіданнях. 

3.8. Рішення загальних зборів трудового колективу опорного закладу 

освіти є обов’язковими для виконання філією. 

3.9. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування 

філії. 

 

ІV. Фінансування та матеріально-технічна база філії 

4.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії 

визначається законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та 

іншими нормативно-правовими актами України. 

4.2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису 

опорного закладу його засновником або уповноваженим ним органом. 

4.3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені 

законодавством. 

4.4. Майно опорного закладу перебуває у користуванні філії на правах 

оперативного управління. 

4.5. Опорний заклад та його філії можуть спільно використовувати наявне 

майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне 

обладнання тощо. 
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І. Загальні положення 

1.9. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності 

Попівської філії І-ІІ ст. Комунального опорного закладу освіти "Липовецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області". 

1.10. Попівська філія І-ІІ ст. є структурним підрозділом Комунального 

опорного закладу освіти "Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. 

В. Липківського Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області" (далі – опорний заклад), йому підпорядкована та забезпечує реалізацію 

права громадян на здобуття початкової та базової середньої освіти.  

1.11. Попівська філія І-ІІ ст. Комунального опорного закладу освіти 

"Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області"  (далі – 

філія) – територіально відокремлений структурний підрозділ Комунального 

опорного закладу освіти "Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім.   

В. Липківського Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області" що не має статусу юридичної особи і діє на підставі Положення, 

затвердженого в установленому порядку засновником відповідного опорного 

закладу освіти. 

1.12. Філія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому 

числі цим Положенням та Статутом Комунального опорного закладу освіти 

"Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області" 

1.13. Філія утворена з метою формування єдиного освітнього простору та 

безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб до 

здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних 

ресурсів суб’єктів освітнього округу. 

1.14. Засновником філії є Липовецька міська рада Вінницького району 

Вінницької області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує 

філію відповідно до вимог законодавства.  

1.15. Повне найменування філії: Попівська філія І-ІІ ст. Комунального 

опорного закладу освіти "Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В. 

Липківського Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області" 

1.16. Скорочене найменування філії: Попівська філія І-ІІ ст. КОЗО 

"Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Липківського".  

1.9. Місцезнаходження філії: вулиця Ткаченка, 85, село Попівка, 

Вінницький (Липовецький) район, Вінницька область. 

 

ІІ. Організація освітнього процесу 

2.8. Права та обов’язки учасників освітнього процесу філії визначаються 

законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими 

нормативно-правовими актами, у тому числі, цим Положенням, Статутом 

Комунального опорного закладу освіти "Липовецька загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського Липовецької міської ради Вінницької області" та 

правилами внутрішнього розпорядку філії. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T106000.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990651.html


2.9. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної 

середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного 

закладу освіти. 

2.10. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх 

програм.  

2.11. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує 

директор опорного закладу. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах 

особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, 

створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому 

числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у 

філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими 

навчальними планами, але не пізніше 1 липня наступного року. 

2.12. Учні, які здобувають освіту у філії, є учнями опорного закладу. 

Зарахування, переведення та відрахування таких учнів здійснюється згідно з 

наказом директора опорного закладу. 

2.13. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої 

освіти, документ про освіту видається опорним закладом. 

2.14.  У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня. 

ІІІ. Управління філією 

3.1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису опорного 

закладу освіти, що розробляється і затверджується директором опорного 

закладу на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних 

закладів (далі – Типові штатні нормативи). 

3.2. Філію очолює завідувач. 

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії 

відсутня, керівник опорного закладу виконання обов’язків завідувача філії 

покладає на одного з учителів. 

3.3. Завідувачем філії може бути особа , яка є громадянином України, має 

вищу освіту спеціаліста або магістра, та стаж педагогічної роботи не менше 3-х 

років. 

Завідувач філії, його заступник, педагогічні та інші працівники філії є 

працівниками опорного закладу. 

 3.4. Завідувач філії зобов’язаний: 

 Виконувати Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а 

також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками філії, 

зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою; 

 Планувати та організовувати діяльність філії, за погодженням 

керівника опорного закладу; 

 Забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного 

плану розвитку філії; 

 Розробляти  та подавати на затвердження директору комунального 

опорного закладу освіти  правила внутрішнього розпорядку та посадові 

обов’язки (інструкції) працівників філії; 



 Організовувати освітній процес; 

 Розробляти освітню (освітні) програму (програми), навчальний план, 

робочий план філії, та подавати  на затвердження директору 

комунального опорного закладу освіти; 

 Створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод 

педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, 

формування у разі потреби індивідуального навчального плану; 

 Контролювати виконання освітніх програм педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти; 

 Забезпечувати контроль за досягненням здобувачами освіти результатів 

навчання, визначених державними стандартами загальної середньої 

освіти; 

 Створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, організовувати та проводити у філії 

атестацію вчителів і подавати атестаційні листи та документи для 

нагородження педпрацівників та встановлення їм вищої категорії до 

атестаційної комісії вищого рівня за погодженням директора 

комунального опорного закладу освіти; 

 Сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками філії; 

 Створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю філії; 

 Сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування 

філії; 

 Формувати засади здорового способу життя учнів та працівників філії; 

 Забезпечити умови для захисту здобувачів освіти та педагогічних 

працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного 

насильства у філії;  

 Організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів 

за погодженням директора комунального опорного опорного закладу ; 

 Організувати документообіг  та звітність відповідно до законодавства. 

3.5. Завідувач філії відповідає  за: 

 підготовку та проведення малих педагогічних рад; 

 виконання навчальних планів і програм вчителями філій; 

 правильне складання річного, навчального,  плану роботи філії і плану 

її  перспективного розвитку; 

 підготовку філії до нового навчального року; 



 належне ведення особових справ; 

 здійснення набору учнів до 1-х  класів; 

 дотримання єдиних педагогічних вимог у філії, режиму навчальних 

занять; 

 створення сприятливих умов для професійного росту працівників філії 

та його  підвищення; 

 організацію і якість освітньої роботи серед учнів, зміцнення їх здоров'я 

та фізичний  розвиток; 

 забезпечення об’єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів. 

3.6. Директор опорного закладу освіти визначає обсяг педагогічного 

навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у 

філії. 

Педагогічні працівники опорного закладу освіти, які здійснюють освітній 

процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі та 

філії. 

3.7. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного 

закладу освіти та беруть участь у її засіданнях. 

3.8. Рішення загальних зборів трудового колективу опорного закладу 

освіти є обов’язковими для виконання філією. 

3.9. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування 

філії. 

 

ІV. Фінансування та матеріально-технічна база філії 

4.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії 

визначається законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та 

іншими нормативно-правовими актами України. 

4.2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису 

опорного закладу його засновником або уповноваженим ним органом. 

4.3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені 

законодавством. 

4.4. Майно опорного закладу перебуває у користуванні філії на правах 

оперативного управління. 

4.5. Опорний заклад та його філії можуть спільно використовувати наявне 

майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне 

обладнання тощо. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                  Олеся НАЗАРЕНКО 


