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1. Загальні положення
1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України
і є документом, який регламентує діяльність Брацлавського навчальновиховного комплексу: дошкільного навчального закладу, загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів - гімназії Вінницької обласної Ради (далі навчально-виховний комплекс).
Наказом по відділу освіти Вінницького облвиконкому від 24 серпня 1981
року №273 Брацлавський дитячий будинок, який функціонував з 1944 року, був
реорганізований в Брацлавську школу-інтернат І-ІІ ступенів для дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада
1991 року № 311 «Про розмежування державного майна України між
загальнодержавною
(республіканською)
власністю
і
власністю
адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» та
рішення 10 сесії обласної Ради 21 скликання від ЗО жовтня 1992 року „Про
перелік об’єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів, що
передаються в управління обласної державної адміністрації, та розмежування
майнових інтересів між суб’єктами власності” школа-інтернат віднесена до
обласної комунальної власності.
У серпні 1999 року Брацлавська школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітейсиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, наказом по управлінню
освіти Вінницької обласної державної адміністрації від 26 серпня 1999 року
№113 була реорганізована в Брацлавську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ
ступенів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.
Відповідно до рішення _21 сесії Вінницької обласної Ради від 24 грудня
2008 року № 688 «Про перейменування Брацлавської школи-інтернату І-ІІІ
ступенів для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків», школаінтернат перейменована в Брацлавський навчально-виховний комплекс:
дошкільний
навчальний заклад,
загальноосвітню
школу-інтернат І-ІІІ
ступенів - гімназію Вінницької обласної Ради.
Навчально-виховний комплекс є об’єктом права спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, управління яким
здійснює Вінницька обласна Рада (надалі - Орган управління майном).
1.2. Навчально-виховний комплекс має статус юридичної особи з моменту
його державної реєстрації, а також володіє відокремленим майном, має
самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банку.
Навчально-виховний комплекс має круглу печатку та кутовий штамп зі
своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
1.3. Навчально-виховний комплекс наділений цивільною правоздатністю і
дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у судах, має право укладати
угоди, набувати майнових і немайнових прав, користуватися послугами будьякого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за
рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціальнопобутових умов життя колективу.
1.4. Навчально-виховний комплекс не відповідає за зобов’язаннями Органа
управління майном, а Орган управління майном не відповідає за
?

зобов’язаннями
навчально-виховного
комплексу.
Навчально-виховний
комплекс несе відповідальність за коштами, що є в його розпорядженні.
1.5. Навчально-виховний комплекс здійснює свою діяльність відповідно до
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», Положення про
дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, Положення про навчально-виховний
комплекс: «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний
заклад», інших нормативно-правових актів, рішень органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування та цього Статуту.
1.6. Навчально-виховний комплекс є неприбутковим навчальним закладом,
який складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.
Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей
віком від 1-х до 6-ти років відповідно до вимог базового компоненту освіти.
Дошкільний підрозділ може мати одновікові та різновікові групи як
загального розвитку, так і логопедичні.
До першого класу шкільного підрозділу діти переводяться, як правило, з
шести років.
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої
підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої
освіти.
У навчально-виховному комплексі запроваджено поглиблене вивчення
іноземних мов, в школі III ступеня навчання за профілями: гуманітарним,
філологічним,
природничим,
художньо-естетичним,
спортивним,
універсальним.
1.7. Навчально-виховний комплекс самостійно добирає форми організації
навчально-виховного процесу, життя і побуту вихованців у відповідності з їх
психофізичними особливостями.
1.8. Навчально-виховний комплекс має право вибору програми виховання і
навчання з комплексу варіативних програм, затверджених профільним
міністерством, розроблення та впровадження власних (авторських) програм та
методик при погодженні з профільним Міністерством України, Вінницькою
академією неперервної освіти.
1.9. Мова навчання у навчально-виховному комплексі - українська.
1.10. Права та обов’язки працівників навчально-виховного комплексу
визначаються цим Статутом, посадовими інструкціями та правилами
внутрішнього розпорядку.
1.11. Працівники навчально-виховного комплексу несуть персональну
відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини вихованця закладу.
1.12. Навчально-виховний комплекс в установленому порядку здійснює
міжнародні зв’язки.
1.13. Найменування навчально-виховного комплексу:

- повне - БРАЦЛАВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС:
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ - ГІМНАЗІЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
скорочене, українською мовою - БРАЦЛАВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНОВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС.
1.14. Місцезнаходження : вулиця Івана Франка, 1, селище міського типу
Брацлав, Немирівський район, Вінницька область, 2287D.
2. Мета та предмет діяльності навчально-виховного комплексу

2.1. Навчально-виховний комплекс створений для реалізації освітньовиховних завдань, визначених чинним законодавством України для дітей
дошкільного і шкільного віку таких категорій:
- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування дошкільного та шкільного
віку;

- дітей із сімей - жителів селища і навколишніх сіл, батьки яких виявили
бажання навчати їх у навчально-виховному комплексі;
- дітей військовослужбовців, працівників Національної поліції, учасників
антитерористичної операції на сході України, які загинули або зазнали каліцтва
під час виконання службових обов’язків, при наявності відповідних,
підтверджуючих даний факт документів (довідка обласного військомату про
участь в АТО на сході України, під час проведення якої учасник загинув,
свідоцтво про смерть учасника, довідка ГУ Національної поліції по цьому ж
питанню і свідоцтво про смерть учасника, посвідчення інваліда і довідка про те,
що інвалідність отримана під час проведення АТО);
- дітей, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській AEC І-ІІ
категорій, при наявності у батьків посвідчення потерпілого від Чорнобильської
катастрофи І-ІІ категорій;
- дітей із функціонально-неспроможних та малозабезпечених сімей, при
наявності довідки районного управління праці та соціального захисту
населення про те, що сім’я стоїть на обліку, як малозабезпечена і отримує
соціальну допомогу;
- дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, при
наявності довідки районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді по цьому питанню;
- дітей одиноких матерів (батьків), які виховують дитину без батька
(матері), при наявності витягу із Державного реєстру актів цивільного стану
громадян щодо актового запису про народження дитини про те, що батько
дитини записаний за вказівкою матері, або довідки сільської ради про те, що
батько виховує дитину (дітей) сам.
2.2. Головними завданнями навчально-виховного комплексу є:
- формування і розвиток соціальнозрілої, творчої особистості з
усвідомленою
громадянською
позицією,
почуттям
національної
самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України,
державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття
власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого
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ставлення до обов'язків людини і громадянина;
створення оптимальних умов для організації життя та всебічного
гозвитку дітей, максимально наближених до домашніх, оточення кожного
вихованця турботою і увагою, надання допомоги для своєчасного
одержання ними необхідної освіти, підготовки до праці та вибору професії;
виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших
громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового
способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я
вихованців;
забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню
освіту;
забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної
теабілітації та соціальної адаптації вихованців;
розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового
світогляду.
2.3. Навчально-виховний комплекс має право на:
- користування пільгами, передбаченими державою для таких закладів;
- проходження в установленому порядку державної атестації;
- визначення форм, методів і засобів організації навчально-виховного
процесу за погодженням з органом управління освітою;
- надання професійної освіти учням;
- визначення варіативної частини робочого навчального плану;
- проведення спільно з вищими навчальними закладами, науководослідними інститутами та центрами науково-дослідної, експериментальної,
пошукової роботи, що не суперечить чинному законодавству України;
- використання різних форм морального і матеріального заохочення до
учасників навчально-виховного процесу;
розпорядження майном, закріпленим за навчально-виховним
комплексом відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої
влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишення у своєму розпорядженні і використання власних надходжень
у порядку, визначеному законодавством України;
- розвиток власної соціальної бази: мережі спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
2.4. Навчально-виховний комплекс зобов'язаний:
удосконалювати систему навчально-виховного процесу через
впровадження інновацій в освіті;
- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних кадрів;
- розвивати соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувальнопрофілактичних і культурних підрозділів;
- здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

- здійснювати діяльність щодо навчально-матеріального забезпечення
■.: - _тьно-виховного процесу;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці педагогічних та
працівників, забезпечувати дотримання законодавства про працю,
тгізніт та норм охорони праці, соціального страхування працівників;
- забезпечувати економне та раціональне використання коштів, своєчасні
: : тах; нки з працівниками;
- забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових
: :: іхувань, згідно з чинним законодавством;
- здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну
вічні:ть. згідно з чинним законодавством;
- забезпечувати додержання санітарно-гігієнічних та екологічних норм,
: пт звідно до чинного законодавства.
І 5. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність за:
- реалізацію головних положень, визначених Законами України «Про
теніту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про
:. пл-ітьну освіту», Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи
те:: чати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
Г2:.т:ження про навчально-виховний комплекс: «дошкільний навчальний заклад
- : агальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад :: шкільний навчальний заклад», інших нормативно-правових актів та цього
Статуту;
- дотримання у своїй діяльності умов, передбачених ліцензією;
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисципліни.
2.6. Навчально-виховному комплексу гарантується захист його прав
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
ті д-ппих нормативно-правових актів.
2.“.
Навчально-виховний комплекс веде облік військовозобов’язаних,
; дінює заходи з протипожежної безпеки та цивільної оборони згідно чинного
: і: : нодавства.
3. Організація навчально-виховного процесу в навчально-виховному
комплексі

3.1. Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно. У плані
: : г: ти відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються
"гт.дективи його розвитку. План роботи закладу затверджується Радою
- - шьно-виховного комплексу та погоджується з органом управління освітою.
3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є
- _і чільний план, який складається на основі Типових навчальних планів,
т :: гоблених та затверджених профільним міністерством із конкретизацією
з іт .ітнвної частини і визначенням профілю навчання.
Навчальний план навчально-виховного комплексу погоджується Радою
чізчально-виховного комплексу і затверджується відповідним органом
~ Т ІЗ Л ІН Н Я освітою.
3.3. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники навчально-

виховного комплексу працюють за програмами, підручниками, навчальними
~:;:бниками, що мають гриф профільного міністерства, самостійно добирають
- і ; хово-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби
- шпальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та
тобуття освіти дітьми на рівні державних стандартів.
Зміст дошкільної освіти у навчально-виховному комплексі визначається
Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною
Газовою освітою, навчально-методичними посібниками, затвердженими
ар: фільним міністерством.
3.4. Трудове навчання і профорієнтація вихованців здійснюється у
-іавчально-виробничих майстернях (для технічних і обслуговуючих видів
атаці), на навчально-дослідних наділах, на виробництвах, в установах і
гаанізаціях з обов’язковим дотриманням правил безпеки, вимог навчальних
ааоїрам, урахуванням профілю та типу інтернатного закладу, особливостей
регіону і вимог санітарного законодавства.
Учні на принципах добровільності залучаються до самообслуговування,
пзних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних
.: Зливостей, вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни
та : хорони здоров’я.
3.5. До п’ятого класу гімназії зараховуються діти, які закінчили початкову
школу та пройшли конкурсний відбір.
3.6. Поділ класів на групи здійснюється за наявності необхідної кількості
- нів. визначеної нормативно-правовими документами.
3.7. У закладі можуть бути відкриті класи посиленої педагогічної корекції з
-шовнюваністю цих класів за необхідністю, але не більше 12 дітей у класі.
: шахування дітей у такі класи здійснюється відповідно до висновку психологошдико-педагогічної комісії.
3.8. Навчально-виховний комплекс забезпечує такі освітні рівні:
:. шкільний, початковий загальноосвітній, базовий загальноосвітній, повний
:шшьноосвітній.
3.9. Дошкільний підрозділ комплектується групами за віковими,
- -.ейними, родинними ознаками. Наповнюваність груп у дошкільному
- шкальному закладі визначається законом України «Про дошкільну освіту».
3.10. У закладі можуть створюватися групи компенсуючого типу,
-шховнюваність таких груп визначається відповідно до діючих нормативних
документів.
3.11. Для учнів основної та старшої школи може організовуватися
:: професійна та професійна підготовка.
3.12. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів
:обновлюються навчально-виховним комплексом в межах часу, що
ш побачений робочими навчальними планами, складеними на основі Типових
-шкальних планів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, згідно
* ш з профільного міністерства на кожен навчальний рік.
3.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності
-:: тиняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
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3.14. Термін навчання для здобуття загальної середньої освіти в
- івчально-виховному комплексі встановлюється відповідно до діючого
законодавства про освіту.
3.15. Тривалість уроків у школі встановлюється відповідно до
-: гмативних документів.
3.16. Крім обов'язкових навчальних занять, можуть проводитися
-ідлвідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття, передбачені
: : зхладом і спрямовані на задоволення духовних інтересів учнів, на розвиток їх
:рчих здібностей, нахилів і обдарувань.
3.17. Оцінювання результатів навчальних досягнень учнів під час
-пчально-виховного процесу проводиться згідно діючих інструкцій та
методичних рекомендацій, затверджених профільним міністерством.
5.18. Випускники школи І, II, III ступенів складають Державну підсумкову
іте;тацію у порядку, затвердженому профільним міністерством.
5.19. Перевід та випуск учнів здійснюється відповідно до діючих
- _гмативних документів.
3.20. Випускникам навчального закладу, які закінчили школу II та III
:~ пеня, видаються документи державного зразка у порядку, затвердженому
- тільним міністерством.
5.21. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми
ігального і матеріального заохочення: подяка, грамота, диплом, похвальний
:
грамота за особливі успіхи у вивченні окремих предметів.
5.22. У разі випуску чи переходу до іншого навчального закладу учневі
II чільно-виховного комплексу із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
Г-' і ківського піклування, видається:
• довідка про перебування в навчально-виховному комплексі;
• документи про освіту (для дітей шкільного віку);
• грошова та матеріальна допомога відповідно до діючих нормативів;
• свідоцтво про народження; тим, хто досяг 16-річного віку - паспорт;
• відомості про батьків або близьких родичів;
• документи, які підтверджують права учнів-вихованців на майно,
ї тіову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий
. :77!:і:кат, ощадну книжку, цінні папери, пенсійну книжку, страхове
-: :: ітво, ідентифікаційний код та інші документи.
-авчально-виховний комплекс забезпечує випускників із числа дітей-сиріт
: тій. позбавлених батьківського піклування, грошовою та матеріальною
. і : гою відповідно до діючих нормативів.
- Порядок направлення учнів до навчально-виховного комплексу

-

Зарахування дітей до навчально-виховного комплексу проводиться за
- - - : V директора навчально-виховного комплексу на підставі документів,
'ічених чинним законодавством України.
- 2 Документи на приходських дітей подаються особисто батьками або
а. Д
що їх заміняють.
.

- . і
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5. Учасники навчально-виховного процесу,
їх права та соціальні гарантії

5 1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному
» длексі є: діти дошкільного віку, учні, керівники, педагогічні, медичні
ігалвники, практичні психологи, юристи, бібліотекарі, інші спеціалісти
азчально-виховного комплексу, батьки та особи, офіційно визначені
нами (піклувальниками).
5 2. Забезпечення захисту особистих прав та інтересів учнів-вихованців
- л -тльно-виховного комплексу, надання практичної допомоги у розв'язанні
* тінь юридичного характеру здійснюються юристом, посада якого
■:: едбачається штатним розписом навчально-виховного комплексу відповідно
ного законодавства України.
5.3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в навчально5 тзному комплексі здійснює практичний психолог відповідно до чинного
: нодавства України.
5 4. Учні мають право на:
• рівний доступ до якісної дошкільної, базової, повної загальної середньої
п позашкільної освіти;
• медичну та соціальну допомогу згідно з чинним законодавством
-таїни;
• утримання за рахунок відповідного бюджету;
• повноцінне якісне харчування;
• збереження родинних стосунків;
• безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання, праці;
• отримання
кваліфікованої
допомоги
у
навчанні,
корекції
~ з ф і з и ч н о г о розвитку;
• оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові та
канікулярні дні;
• вибір форм навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
• всебічний розвиток своїх творчих здібностей та інтересів через участь у
видах
навчальної,
наукової,
науково-практичної діяльності,
ї - іеренціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
• користування
навчально-виробничою,
науковою,
матеріальнотехнічною,
культурно-спортивною,
корекційно-відновлювальною
та
-зально-оздоровчою базою навчально-виховного комплексу;
• вільне вираження поглядів, переконань;
• захист своїх особистих, житлових і майнових прав;
• захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших
ї т:в насильства з боку працівників, опікунів, піклувальників, вихованців, які
г; шують їх права, честь і гідність;
• участь в органах громадського самоврядування навчально-виховного
гсмплексу.
5.5. Учні зобов'язані:
• дотримуватися вимог Статуту, внутрішнього розпорядку навчальноі .: зного комплексу;
• дотримуватися норм діючого законодавства, моральних, етичних норм;

• дотримуватися правил особистої гігієни;
• оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі
Державних стандартів дошкільної, базової і повної загальної середньої,
спеціальної освіти, підвищувати загальний культурний рівень;
• бережливо ставитися до особистого майна та майна навчальнозиховного комплексу;
• поважати честь і гідність інших вихованців та працівників закладу.
5.6. Учні-вихованці можуть бути передані на усиновлення (удочеріння)
громадянам України, іноземним громадянам, на виховання у прийомні сім'ї,
дитячі будинки сімейного типу в порядку, встановленому законодавством
України. Передача учнів-вихованців на усиновлення (удочеріння) здійснюється
виключно в інтересах дитини.
5.7. Адміністрація навчально-виховного комплексу під час канікул
організовує відпочинок та оздоровлення учнів-вихованців у дитячих
санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах, таборах відпочинку тощо.
5.8. Випускникам (вихованцям) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за умов наявності в них відповідного рівня
підготовки, гарантуються пільгові умови для вступу до державних,
комунальних вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, закладів
грофесійно-технічної освіти, відповідно до чинного законодавства.
5.9. Права, обов’язки і соціальні гарантії педагогічних працівників, інших
працівників навчально-виховного комплексу, трудові відносини, атестація,
педагогічне навантаження та інші
види діяльності визначаються
законодавством про освіту, працю, охорону здоров’я, цим Статутом,
Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу,
трудовим договором.
5.10. Працівники навчально-виховного комплексу несуть відповідальність
за збереження життя вихованців, їх фізичне і психологічне здоров'я відповідно
до чинного законодавства України.
5.11. До педагогічних працівників, які систематично порушують Статут,
Правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не
виконують своїх посадових обов’язків відповідно до умов трудового договору
контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді,
:астосовуються заходи стягнення (догана, звільнення), переведення на іншу
роботу відповідно до чинного законодавства України.
5.12. Призначення на посаду і звільнення з посади педагогічних та інших
працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про
працю, Законом України „Про загальну середню освіту", іншими нормативноправовими актами.
5.13. Права і обов’язки працівників закладу регламентуються
нормативними документами згідно чинного законодавства України.
5.14.
У навчально-виховному комплексі обов’язково проводиться атестація
педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на
иять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників України, затвердженого профільним міністерством.
5.15. Представники громадськості мають право:
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• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в
навчально-виховному комплексі;
• керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому
забезпеченню навчального закладу;
• проводити консультації для педагогічних працівників;
• брати участь в організації навчально-виховного процесу.
5.16. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися Статуту
навчально-виховного
комплексу,
рішення
органів
громадського
самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного
насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання
алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
6. Управління навчально-виховним комплексом

6.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється відповідно
до Статуту Органом управління майном.
Орган управління майном:
- призначає і звільняє директора навчально-виховного комплексу;
- затверджує Статут навчально-виховного комплексу та зміни до нього;
- здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у
зв’язку з його порушенням;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
6.2.
Безпосереднє
керівництво
діяльністю
навчально-виховного
комплексу здійснює директор, який призначається і звільняється з посади
Органом управління майном.
Вимоги до кандидатів на посаду директора навчально-виховного
комплексу встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства.
6.3. Директор навчально-виховного комплексу:
- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені
навчально-виховного комплексу;
- організовує, спрямовує і координує навчально-виховний процес, несе
відповідальність за його якість та ефективність;
- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні
умови для підвищення фахової майстерності працівників;
- відповідає за реалізацію Державного стандарту початкової, базової і
повної загальної середньої освіти, базового компоненту дошкільної освіти,
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за рівнем
навчальних досягнень вихованців;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та
виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи
педагогів;
- сприяє участі діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників
підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві
учнівськими об'єднаннями за інтересами;
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- створює необхідні умови для організації безпечної життєдіяльності
вихованців, їх медичного забезпечення, проведення позаурочної та
позашкільної роботи;
- координує співпрацю з територіальними органами та іншими
навчальними закладами;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних,
протиепідемічних і протипожежних правил і норм, правил з техніки безпеки;
- щороку звітує про свою роботу на конференції трудового колективу;
- захищає особисті, житлові та майнові права та інтереси вихованців;
- забезпечує організований випуск і сприяє подальшому влаштуванню
вихованців;
- провадить діяльність щодо забезпечення прав та інтересів вихованців,
захист їх від будь-яких форм фізичного, психічного та інших видів насильства;
- вживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання
дітьми правил особистої гігієни;
- розробляє штатний розпис у відповідності до типових штатних
нормативів у межах фонду заробітної плати, подає його на затвердження органу
управління освітою, який є головним розпорядником коштів;
- контролює дотримання режиму роботи навчально-виховного комплексу,
організацію харчування і медичного обслуговування вихованців, організовує
оздоровлення дітей;
- видає, у межах своєї компетенції, накази та розпорядження щодо
покращення життєдіяльності навчально-виховного комплексу, контролює їх
виконання;
- від імені навчально-виховного комплексу укладає угоди з юридичними та
фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на
підприємствах, в установах, громадських організаціях;
- розпоряджається майном і коштами відповідно до чинного законодавства,
рішень Органу управління майном та Статуту, при необхідності відкриває
рахунки в установах банків;
- здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна;
- вносить пропозиції перед органом управління освітою на призначення
заступників та педагогічних працівників;
- здійснює призначення на посади інших працівників відповідно до
чинного законодавства;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм,
техніки безпеки;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
-здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни
обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- затверджує, за погодженням з профспілковим комітетом, Правила
внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки всіх працівників
закладу.
6.4. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного
комплексу є конференція, яка скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких
категорій:
- працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового
колективу;
- учнів навчально-виховного комплексу - класними зборами;
- батьків - батьківськими зборами класів.
До складу делегатів конференції .навчально-виховного комплексу
обираються пропорційно представники від категорій. Термін повноважень
делегатів становить 1 рік.
Конференція чинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини
делегатів кожної із категорій. Рішення конференції приймаються більшістю
голосів присутніх делегатів, відкритим голосуванням.
Право скликати конференцію мають голова ради навчально-виховного
комплексу, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх
загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, орган
управління майном, орган управління освітою.
Конференція:
- обирає раду навчально-виховного комплексу, її голову, встановлює
термін їх повноважень;
- заслуховує звіт директора і голови ради навчально-виховного комплексу;
- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансової
господарської діяльності навчально-виховного комплексу;
- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного
процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчально-виховного
комплексу;
- приймає рішення про стимулювання праці працівників навчальновиховного комплексу.
6.5. У період між конференціями діє рада навчально-виховного комплексу,
яка у своїй діяльності керується нормативними документами відповідно до
чинного законодавства України.
6.6. При навчально-виховному комплексі за рішенням конференції може
створюватися і діяти піклувальна рада,, батьківський комітет, а також
учнівський комітет, комісії, асоціації тощо, що діють згідно чинного
законодавства України.
6.7. У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий
дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.
Педагогічна рада розглядає актуальні питання навчально-виховного
процесу.
Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до
потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради
визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.
6.8. У навчально-виховному комплексі можуть створюватися учнівські та
вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного
законодавства України.

6.9. Органом самоуправління у навчально-виховному комплексі є загальні
збори трудового колективу, які:
- затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- приймають колективний договір;
- здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством
України.
Загальні збори трудового колективу є , повноважними, якщо на них
присутні більше половини працівників навчально-виховного комплексу
Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються більшістю голосів,
відкритим або таємним голосуванням.
6.10. Трудовий колектив навчально-виховного комплексу складають усі
працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі
трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють
трудові відносини працівника з навчально-виховним комплексом.
6.11. Повноваження трудового колективу навчально-виховного комплексу
реалізуються загальними зборами трудового колективу через його виборні
органи.
6.12. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
школи-інтернату, виробляються і приймаються за участю трудового колективу
та уповноважених ним органі відображаються у колективному договорі.
Колективним договором також регулюються питання охорони праці,
виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією
навчально-виховного комплексу.
6.13. Право укладення колективного договору від імені Органу управління
майном має директор навчально-виховного комплексу, а від імені трудового
колективу - уповноважений ним орган (профспілковий комітет).
6.14. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,
життя членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором
навчально-виховного комплексу.
6.15. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини навчальновиховного комплексу з трудовим колективом регулюються чинним
законодавством України.
6.16. Організаційно-методичне керівництво, контроль і нагляд за фаховою
діяльністю навчально-виховного комплексу здійснює галузевий орган
виконавчої влади - Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної
адміністрації, відповідно до чинного законодавства.
7. Майно навчально-виховного комплексу

7.1. Майно навчально-виховного комплексу становлять основні фондів та
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на
самостійному балансі навчально-виховного комплексу.
7.2. Майно навчально-виховного комплексу є об’єктом права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, і
закріплене за ним на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, навчально-виховний
комплекс володіє, користується та, з дозволу Органу управління майном,
розпоряджається цим майном.
На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів
навчально-виховного комплексу.
7.3. Приміщення і споруди школи-інтернату обладнані та експлуатуються
відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки, санітарних норм,
охорони довкілля.
7.4. Навчально-виховний комплекс, відповідно до чинного законодавства,
здійснює володіння і користування землею, іншими природними ресурсами та
несе відповідальність за дотримання вимог з їх охорони.
7.5. Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що
знаходиться у користуванні навчально-виховного комплексу: її відчуження,
вилучення, відмова від права користування тощо, вирішуються за погодженням
з Органом управління майном.
7.6. Навчально-виховний комплекс має право передавати, обмінювати
малоцінний інвентар, що знаходиться на його балансі, продавати матеріали,
сировину, продукцію навчальних майстерень, а також списувати їх з балансу
відповідно до чинного законодавства України та рішень Органу управлінням
майном.
7.6. Відчуження основних засобів, що є спільною власністю
територіальних громад області і закріплені за навчально-виховним комплексом,
здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства
України, з дозволу Органу управління майном має право передати частину
нерухомого майна в оренду.
Орган управління майном здійснює контроль за використанням і
збереженням переданого навчально-виховному комплексу в оперативне
управління майна і має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що
не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням.
7.7. Збитки, завданні навчально-виховному комплексу внаслідок
порушення його майнових прав громадянами, юридичними і державними
органами, відшкодовуються навчально-виховному комплексу за рішеннями
судів.
7.8. Навчально-виховний комплекс має необхідну кількість будівель,
приміщень та обладнання для організації навчально-виховного процесу,
проживання вихованців, проведення позаурочної роботи, трудового навчання і
виховання та забезпечення належних умов для роботи педагогічного,
медичного персоналу і проведення лікувально-профілактичних заходів.
До таких будівель та приміщень належать: навчальний корпус з
обладнаними класами, кабінетами, лабораторіями, залами; спальний корпус з
кімнатами для самопідготовок, відпочинку, гігієни; спортивна зала, навчальні
майстерні, медичний блок для проведення профілактичних щеплень,
фізіотерапії, їдальня і харчоблок зі складськими приміщеннями, а також
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господарчо-побутовий корпус, що включає склади, гардеробні, пральню, гараж
та інші приміщення.
Навчально-виховний комплекс на своїй території має стадіон, спеціально
обладнані спортивні (ігрові) майданчики, упорядковану земельну ділянку.
7.9. Навчально-виховний комплекс в обов'язковому порядку забезпечується
автотранспортом для перевезення дітей.
8. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу

8.1. Фінансування навчально-виховного комплексу здійснюється у розмірі
не нижче нормативів фінансування відповідного типу закладу (для дітей сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування) системи загальної середньої
освіти, відповідно до чинного законодавства.
8.2. Джерелами надходжень коштів закладу можуть бути:
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, що надійшли в
порядку, встановленому законодавством;
- 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;
- інші джерела, незаборонені законодавством України.
8.3. Доходи закладу зараховуються до складу кошторису (на спеціальний
рахунок) на утримання навчально-виховного комплексу і використовуються на
фінансування тільки видатків цього кошторису. У разі, коли за наслідками року
доходи кошторису на утримання закладу перевищують суму, визначену
кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису
наступного року.
8.4. Обсяги бюджетного фінансування навчально-виховного комплексу не
можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших надходжень.
Обсяг видатків на утримання закладу формується з урахуванням того, що
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають на
повному державному утриманні, а діти інших пільгових категорій - на
державному утриманні.
Всі інші діти, в рамках здобуття повної загальної середньої освіти,
навчаються у закладі на підставі Закону України „Про освіту”.
8.5. У навчально-виховному комплексі створюється фонд загального
обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріальнопобутових потреб учнів, за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох
відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів,
залучених з інших джерел.
8.6. Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на
рахунку навчально-виховного комплексу в установі банку і витрачаються
відповідно до кошторису.
Облік і використання коштів фонду обов’язкового навчання здійснюється
навчально-виховним комплексом згідно з наказом директора, що видається на
підставі рішень ради навчально-виховного комплексу, відповідно до порядку,
передбаченого чинним законодавством.

8.7. Директор школи щорічно звітує на загальних зборах колективу
навчального закладу про виконану роботу та використання коштів.
8.8. Оплата праці працівників, визначення кількості днів відпустки
здійснюється згідно з чинним законодавством та колективним договором.
8.9. Навчально-виховний комплекс самостійно здійснює оперативний і
бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості
на вимогу органів, яким законодавство України надало право контролю за
відповідними напрямами діяльності школи.
Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними
органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності
навчально-виховного комплексу.
Навчально-виховний комплекс зобов’язаний надати Органу управління
майном або уповноваженому органу на їх вимогу будь-яку інформацію щодо
своєї діяльності.
8.10. Відносини навчально-виховного комплексу з установами,
організаціями, підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності
здійснюється на основі договорів.
8.11 Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини
серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними
осіб.
8.12 Доходи (прибутки) школи-інтернату використовуються виключно для
фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
9. Міжнародне співробітництво навчально-виховного комплексу

9.1. Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріальнотехнічної, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський
та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати
відповідно до законодавства, прямі зв’язки з міжнародними організаціями та
освітніми асоціаціями.
9.2. Навчально-виховний комплекс має право, відповідно до чинного
законодавства, укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами,
науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими
об’єднаннями інших країн.
10. Контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу

10.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу
здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у
сфері загальної середньої освіти та соціально-правового захисту дітей.
10.2. Державний контроль здійснюють: профільне Міністерство України,
Державна інспекція закладів освіти, Орган управління майном та Орган
управління освітою (Департамент освіти і науки обласної державної
адміністрації).
10.3. Основною,
формою
контролю
за діяльністю
навчальновиховного комплексу є державна атестація, що проводиться, не рідше, одного
разу на десять років у порядку, встановленому профільним Міністерством
України.
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10.4. У період між атестацією проводяться перевірки навчально-виховного
комплексу з питань, пов'язаних з її фінансово-господарського та навчальновиховною та корекційно-розвитковою роботою. Зміст, види і періодичність
ізревірок визначаються залежно від стану роботи навчально-виховного
комплексу.
10.5. Перевірки з питань,
непов’язаних з
навчально-виховною
ііяльністю, проводяться Органом управління майном або уповноваженим ним
:оганом відповідно до чинного законодавства. Зміст, форми, періодичність
знтролю, непов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється
ганом управління майном.
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11. Порядок реорганізації, ліквідації навчально-виховного комплексу

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчально-виховного
мплексу приймає Орган управління майном.
11.2. Реорганізація навчально-виховного комплексу відбувається шляхом
иття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.
Ліквідація та реорганізація навчально-виховного комплексу здійснюються
ідно з чинним законодавством України.
11.3.
Ліквідація
навчально-виховного
комплексу
здійснюється
квідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.
До складу ліквідаційної комісії можуть входити представники Органу
.равління майном, галузевого структурного підрозділу облдержадміністрації
навчально-виховного комплексу. Порядок і строки проведення ліквідації, а
кож строк для заявлення вимог кредиторами визначає Орган управління
йном.
11.4. Під час ліквідації та реорганізації навчально-виховного комплексу
ацівникам, що вивільняються гарантується додержання їх прав та інтересів
шовідно до трудового законодавства України.
11.5 У випадку реорганізації навчально-виховного комплексу його права
обов’язки переходять до правонаступників.
11.6. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття,
ділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком
^прибутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в дохід
джету.
11.7. Навчально-виховний комплекс вважається реорганізованим чи
•відованим із моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного
єстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
рмувань.
12. Внесення змін до Статуту навчально-виховного комплексу

12.1. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення його в новій редакції
затверджуються Органом управління майном відповідно до чинного
хонодавства.
12.2. Статут у новій редакції набуває чин Ірсті з моменту його реєстрації
шовідно до законодавства України.
Голова обласної Ради
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