
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXVIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 29 вересня 2022 р.     Стрий № 1274

Про присвоєння імені та перейменування
закладу  загальної середньої освіти «Стрийська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9
Стрийської міської ради Львівської області»

Розглянувши подання управління освіти Стрийської міської ради від                                 
08.09.2022 року№01-11/584про присвоєння закладу загальної середньої освіти 
«Стрийська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Стрийської міської ради 
Львівської області»  імені Героя України ТарасаБобанича (відомий як 
«Хаммер») та додані до нього документи (зверненнявід 18.08.2022 №18/08-1  
голови Відокремленого підрозділу ГО «Правий сектор» у Львівській області; 
подання директоразакладу загальної середньої освіти «Стрийська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Стрийської міської ради Львівської 
області»;біографічна довідка  про Героя України Тараса Бобанича; звернення 
Бобанича Миколи;протокол загальних зборів трудового Стрийського ЗЗСО І-
ІІІст.№9 від 29.08.2022р.; протокол загальношкільних батьківських зборів 
Стрийського ЗЗСО І-ІІІст. №9 від 30.08.2022р.), відповідно до статті 25 Закону 
України «Про освіту», статей33, 34, 35 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту», ст. 90 Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 
України, ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про 
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Указу 
Президента України №612/2022 від 24 серпня 2022 року  «Про присвоєння 
Т.Бобаничу звання Герой України»з метою приведення у відповідність з 
вимогами чинного законодавства найменуваннязакладу загальної середньої 
освіти, керуючисьстаттями 25, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
   1. Присвоїти  закладу загальної середньої освіти «Стрийська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №9 Стрийської міської ради Львівської області» (код 
ЄДРПОУ 22416155) ім’я фізичної особи – Героя України Тараса Бобанича.
  2.Перейменувати заклад загальної середньої освіти «Стрийська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9  Стрийської міської ради Львівської 
області» (код ЄДРПОУ 22416155) на Стрийський ліцей імені Героя України 



Тараса Бобанича Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області.
    3. Затвердити Статут Стрийського ліцею імені Героя України Тараса 
Бобанича Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області в 
новій редакції (додається).

4. Директору вищевказаного закладу загальної середньої освіти:
  4.1. вжити організаційно-правових заходів, встановлених законодавством 
щодо зміни найменування закладу загальної середньої освіти;
  4.2. забезпечити проведення державної реєстрації та інших дій, пов’язаних із 
перейменуванням закладу загальної середньої освіти.
   5. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради передбачити кошти на 
проведення державної реєстрації  освітнього закладу.
    6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех та на постійну депутатську комісію з питань освіти, 
культури, молоді, фізкультури та спорту ( Тарас Василів).

Міський голова                                                                 Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                      рішенням сесії Стрийської
                                                                     міської ради
                                                                       «29» вересня 2022 р. № 1274
                                                                      Міський голова          
                                                                    _______________Олег КАНІВЕЦЬ  
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                                     І. Загальні положення

1.1. Стрийський ліцей  імені Тараса Бобанича  Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області(далі - закладосвіти) є 
комунальнимзакладомзагальної середньої освіти, який забезпечує здобуття 
освіти на таких рівнях:
 - початкова освіта (1-4 класи) - перший рівень повної загальної середньої 
освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, 
визначених державним стандартом початкової освіти;
- базова середня освіта (5-9 класи) - другий рівень повної загальної 
середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів 
навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;
- повна загальна середня освіта (11 клас) - третій рівень повної загальної 
середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів 
навчання, визначених державним стандартом повної загальної середньої 
освіти
Функціонує підрозділ «Дошкілля», в якому забезпечуються фізичний, 
розумовий, психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного 
розвитку оздоровлення дітей.
1.2. Повна назва закладу освіти.
         Стрийський ліцей імені  Тараса Бобанича Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області
         Скорочена назва закладу освіти: Стрийський ліцей ім. Т.Бобанича 
1.3. Засновником закладу освіти є Стрийська міська рада, 
уповноважениморганомзасновника є управління освіти Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області(далі - управлінняосвіти).
1.4. Юридична адреса закладу освіти: 82400,Україна, Львівська область, 
м. Стрий, вул. Грабовецька, 23  тел. 803(245)5-57-19; 
1.5. Стрийський ліцей  ім. Т. Бобанича  є правонаступником закладу 
загальної середньої освіти «Стрийська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
№ 9 Стрийської міської ради Львівської області».
1.6. Учні закладу освіти забезпечуються медичним обслуговуванням, що 
здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти 
або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.
1.7. У закладі освіти діє бібліотека. Бібліотека є осередком, в якому 
реалізуються потреби та інтереси здобувачів освіти,  освітні завдання 
закладу освіти у сфері культурної та інформаційної освіти молоді. Вона 
слугує також вдосконаленню майстерності педагогічних працівників, 
популяризації педагогічних знань серед батьків, поширенню знань про 
регіон. Послугами бібліотеки можуть користуватися:

- здобувачі освіти;
- педагогічні працівники і інші працівники закладу освіти;
- батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

Бібліотечний фонд загального користування складають: підручники, 
інформаційні і періодичні видання, художня література (обов’язкова і 
додаткова),  довідкові та популярні видання, преса тощо.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_3
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Бібліотека може отримувати матеріальну і фінансову допомогу, благодійну 
допомогу, добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, 
нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, 
фізичних осіб та інших джерел.
1.8. Заклад освітиусвоїйдіяльності керуєтьсяКонституцієюУкраїни, 
ЗаконамиУкраїни«Проосвіту», «Проповнузагальнусереднюосвіту», 
Конвенцією  «Про права дитини», іншиминормативно-правовими актами 
України ПостановамиВерховної РадиУкраїни, актамиПрезидентаУкраїни, 
прийнятимивідповіднодоКонституції тазаконівУкраїни, 
КабінетуМіністрівУкраїни, наказамиМіністерстваосвіти і наукиУкраїни, 
іншихцентральнихорганіввиконавчої влади, 
рішеннямимісцевихорганіввиконавчої 
владитаорганівмісцевогосамоврядування, цимСтатутом.
1.9. Заклад освіти є юридичноюособою, має самостійнийбаланс, 
рахункивустанові банку, печатку, штамп, ідентифікаційнийномер. Може 
мати виконані державною мовою, якщо інше не встановлено Законом 
України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної»: вивіску встановленого зразка, виконану власну символіку і 
атрибутику, а саме прапор, гімн, емблему, значок, логотип тощо. 
 1.10.Заклад освіти  є  неприбутковою  бюджетною  організацією. 

                                ІІ. Мета і завдання закладу
2.1. Метою закладу освіти є забезпеченняреалізації правагромадян України 
наздобуттязагальної середньої освіти відповідного рівня в умовах, 
сприятливих для фізичного та духовного розвитку, самовиховання і 
соціалізації дитини, її формування як цілісної особистості й відповідального 
громадянина України. 
2.2. Головними завданнями закладу освіти є:

- сприяння особистісному розвитку здобувача/здобувачкиосвіти, 
розвиткуйого/їїздібностей і  обдарувань;
- формування компетентностей, визначених Законом України "Про 
освіту" тадержавнимистандартами;
- виховання відповідального громадянина/громадянки України, 
орієнтованого/ї на цінності української національної культури, 
європейської цивілізації та з твердим наміром  діяти на користь іншим 
людям;
- формування шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 
традицій і звичаїв, державної мови, мов корінних народів і 
національних меншин, національних цінностей українського народу, 
іншихнародів і націй;
- забезпечення рівного доступу здобувачів/здобувачок до загальної 
освіти з урахуванням їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей;
- створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції 
всуспільствоосібзособливимиосвітнімипотребами;
- творення безпечного, ґрунтованого на довірі, демократичного, 
інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 
середовища, сприятливого для формування відповідального 
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громадянина України;
- раціональне і ефективневикористаннянаявних фінансових, освітніх 
та природних ресурсів, оновлення матеріально-технічної і навчальної 
бази закладу для кращого задоволенняосвітніхпотреб 
здобувачів/здобувачок;
- функціонування в єдиному освітньому просторі для реалізації 
індивідуальних нахилів, потреб та інтересів учасників освітнього 
процесу, підготовки здобувачів/здобувачок доподальшої освіти і 
трудової діяльності. 

2.3. Заклад освіти сприяє індивідуалізації здобувачів/здобувачок освіти 
через додержання принципів:

а) самостійного вибору ціннісних пріоритетів, світоглядних засад, 
віросповідання, участі в релігійних обрядах;
б) вільного висловлення думок та відкритого вираження переконань, 
якщо вони не порушують права інших;
в) толерантності,  прийняття расових, національних  та релігійних 
відмінностей, поваги до релігійних обрядів різних конфесій;
г) рівноправ’я та однакового ставлення до здобувачів освіти попри 
їхню етнічну і гендерну ідентичність.

2.4. Заклад освіти сприяє самоідентифікації здобувачів/здобувачок  освіти, 
усвідомленню себе громадянином України через встановлення обов’язкових 
вимог:
    а)  шанобливого ставлення і виявлення знаків поваги до державних 
символів України – Державного Прапора України, Державного Герба 
України та Державного Гімну України, дотримання визначеного 
законодавством України порядку використання державних символів та 
забезпечення належної системи їх правового захисту;
   б) відзначення державних свят, пам’ятних дат та ювілеїв, визначених 
відповідними нормативними документами української держави;
   в) організації навчальних екскурсій та поїздок учнів до місць національної 
пам’яті України;
   г) ознайомлення з українською символікою, традиціями та звичаями 
українців, інших народів, що проживали на теренах рідного краю, України, 
інститутами та документами, які мають істотне значення для збереження 
демократичного характеру української держави;
  д) безперешкодної діяльності у закладі органів самоврядування учнів і 
батьків;
   е) співпраці з  місцевою громадою, громадськими організаціями, 
налагодження міжнародних культурних зв’язків.   
2.5. Відповідно до статті 21 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної», ст. 5 п. 1  Закону України 
«Проповнузагальнусереднюосвіту», ст.7 Закону України «Про освіту» – 
мовою освітньогопроцесу у закладі освіти є державнамова – українська. 

Освітня програма закладу може передбачати викладання одного чи 
декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів) поряд із державною 
мовою англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу.



5

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання 
українською жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.
2.6. Заклад освітисамостійноприймає рішення і здійснює 
діяльністьвмежахсвоєї компетенції, передбаченої законодавствомУкраїни, 
тавласнимСтатутом.
2.7. Заклад освітинесевідповідальністьпередучасниками освітнього 
процесу, територіальною громадою і державоюза:

- безпечні умовиосвітньої діяльності і норми Санітарного регламенту;
- дотримання Державних стандартівосвіти;
- дотримання договірнихзобов’язаньз іншимисуб'єктамиосвітньої, 
виробничої, наукової діяльності, утомучислі 
зобов'язаньзаміжнароднимиугодами;
- дотримання фінансової дисципліни;
- прозорість, інформаційнувідкритість своєї діяльності.

2.8. Автономіязакладуосвіти визначаєтьсяйогоправом:
- планувати власну діяльністьтаформуватистратегіюрозвитку;
- формуватиосвітнюпрограму або окремі програми початкової, базової  
та повної загальної середньої  освіти;
- на основі освітніхпрограмрозроблятинавчальнийплан, втомучислі 
в  установленомупорядкурозробляти і 
впроваджуватиекспериментальні та індивідуальні навчальні плани;
- визначатиформи, методи і засобиорганізації освітньогопроцесу, 
обирати  підручники та навчально-методичне забезпечення;
- спільно іззакладамивищої освіти, науково-дослідними 
інститутамитацентрамипроводитинауково-дослідну, 
експериментальну, пошуковуроботу, 
щоне суперечитьзаконодавствуУкраїни та міжнародним договорам;
- забезпечувати функціонування внутрішньої системи якості освіти;
- брати участь в установленому порядку в моніторингуякості освіти; 
- організувати та пропагувати серед учасників освітнього процесу 
волонтерську діяльність;
- забезпечуватидобір і розстановкукадрів;
- використовувати різні 
формиморальногостимулюваннятаматеріальногозаохочення до 
педагогічнихпрацівників, здобувачівосвіти, іншихучасниківосвітнього 
процесу у порядку визначеному чинним законодавством;
- отримувати кошти і матеріальні цінності відорганіввиконавчої 
влади, органівмісцевогосамоврядування, юридичних і фізичнихосіб;
- на правах оперативного управліннярозпоряджатисярухомим і 
нерухомиммайномзгідноззаконодавствомУкраїнитацимСтатутом; 
- залишати у своємурозпорядженні і використовувативласні 
надходженняу порядку, визначеномузаконодавствомУкраїни;
- розвивати власну матеріально-технічнутасоціальнубазу;
- користуватись пільгами, передбаченимидержавою;
- встановлювати власну символікутаатрибути, формудляучнів;
- надавати учасникам освітньогопроцесудодаткові освітні послуги;
- співпрацювати з національними, культурними товариствами, 
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освітніми, громадськими, благодійними і гуманітарними 
організаціями та спільнотами національних меншин і релігійними 
громадами;
- брати участь у роботі міжнароднихорганізацій, асоціацій і 
рухівупроведенні науково-дослідницької, експериментальної, 
пошукової, просвітницької роботи;
- здійснювати інші дії, щонесуперечатьчинномузаконодавству.

2.9. Заклад освіти бере на себе зобов’язання:
- задовольняти потреби громадян, що проживають на території 
обслуговування закладу освіти, вздобутті базової/повної загальної 
середньої освіти;
- гарантувати дотримання у межах своєї території 
положеньКонституції України, ЗаконівУкраїни«Проосвіту», 
«Проповнузагальнусереднюосвіту», «Про громадські об’єднання», 
Конвенції «Про права дитини», інших нормативно-правових актів 
України та цього Статуту;
- планувати та здійснювати освітнюдіяльність відповідно до 
Державних стандартів початкової, базової та профільної середньої 
освіти;
- забезпечувати єдністьнавчаннятавиховання;
- оцінювати рівень загальної середньої освіти здобувача/здобувачки 
відповідно до критеріїв та показників Державних стандартів 
початкової/ базової/ профільної середньої освіти;
- створювати  умови, безпечні для життя і здоров’я здобувачівосвіти, 
педагогічнихта іншихпрацівниківзакладуосвіти;
- за потреби створювати інклюзивні та/абоспеціальні групи і 
класидлянавчанняосібзособливимиосвітнімипотребами;
- додержуватись фінансової дисципліни, зберігатиматеріальнубазу; 
розвивати власну науково-методичну і матеріально-технічнубазу;
- видавати здобувачам 
освітидокументипроосвітувстановленогозразка;
- проходити плановий 
інституційнийаудитутермінитавпорядку,визначеному освітнім 
законодавством;
- здійснювати інші повноваженняделеговані засновникомабо 
управлінням освіти. 

2.10. Заклад освіти  співпрацює з дитячими та молодіжними об’єднаннями, 
громадськими організаціями, які згідно із установчими документами 
займаються  підтримкою та розвитком освіти і/або культури в Україні, 
підтримують міжнародні освітні обміни та контакти, сприяють участі школи 
у міжнародних програмах, проектах, конкурсах, грантах.
           Взаємовідносинизакладуосвітизюридичними і 
фізичнимиособамивизначаютьсяугодами, щоукладені міжними у порядку 
встановленому законодавством України.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу
3.1. навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до 
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перспективного плану, річного плану.
В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального 
закладу, визначаються перспективи його розвитку.
 План роботи затверджується радою навчального закладу.
3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є 
робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних 
планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, 
із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план навчального закладу комунальної форми 
власності погоджується радою навчального закладу і затверджується 
міським відділом освіти.
3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники 
даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, 
навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а 
також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 
засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних 
завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
3.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою 
та індивідуальними формами навчання.
3.5. У навчальному закладі у підрозділі «дошкільні групи» є група раннього 
віку – І молодша (2-3 роки), ІІ молодша (3-4 роки), ІІІ – середня група (4-5 
років), ІV старша група (5-6 років).
3.6. Графік роботи дошкільних груп з 7.30 до 18.00 (10,5 год). 
3.7. Харчування дітей в дошкільних групах здійснюється в ігрових їдальнях 
біля яких є буфетні. Їжа готується в шкільній їдальні.
3.8.  Прийом дітей до дошкільних груп проводиться за бажанням батьків або 
осіб що їх заміняють, у порядку визначеному законодавством відповідно до 
території обслуговування освітнього закладу. Зарахування здобувачів освіти 
до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі 
особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх 
замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а 
також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки, 
встановленого зразка документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які 
вступають до першого класу).
У разі потреби здобувач освіти перейти протягом будь-якого навчального 
року до іншого навчального закладу. Переведення здобувачів освіти до 
іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи 
здобувача освіти встановленого Міністерством освіти і науки України 
зразка.
3.9. У навчальних закладах першого-другого ступенів навчання для 
здобувачів освіти 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх 
заміняють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, 
педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створювати 
групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 
здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви 
батьків (осіб, які їх замінюють.
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3.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження 
здобувачів освіти встановлюється навчальним закладом в межах часу, що 
передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття розпочинають 1 вересня у День знань і закінчуються у 
перших класах згідно норм збірника наказів Міністерства освіти і науки 
України, але не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на семестри.
16 вересня – День школи, вважати вихідним днем. Уроки за цей день 
відпрацьовуються згідно наказу директора за окремим розкладом.
3.11. Відволікання здобувачів освіти від занять на інші види діяльності 
забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
3.12. за погодженням з міським відділом освіти з урахуванням місцевих 
умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік 
канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна 
становити менше, як 30 календарних днів.
3.13. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах 
35 хвилин, у других-40 хвилин, у третіх-дванадцятих 45 хвилин. Зміна 
тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами 
управління освітою та держпродспоживслужбою. 
3.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 
розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до 
санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою 
навчального закладу і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі 
навчальних занять.
 Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі 
проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні 
заняття, заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на 
задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих 
здібностей, нахилів і обдарувань. 
3.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 
визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 
вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
3.16. У навчальному закладі визначення рівня досягнень здобувачів освіти у 
навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень 
у навчанні здобувачів освіти, ведеться тематичний облік знань.
У 1-4, 5 (І семестр) класах дається словесна характеристика знань 
здобувачів освіти у навчанні.
У документі про освіту відображаються досягнення здобувачів освіти у 
навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
3.17. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання 
доводяться до відома здобувачів освіти класним керівником (головою 
атестаційної комісії).
3.18. Порядок проведення і випуск здобувачів освіти навчального закладу 
визначається Інструкцією про переведення та випуск здобувачів освіти 
навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм 
власності, затвердженою Наказом Міністерства освіти та науки України 
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згідно чинного законодавства.
3.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які 
закінчили певний ступінь навчання, вимогам 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 згідно з чинним законодавством 
Міністерства освіти і науки України.
3.20. Здобувачам освіти, які закінчили певний ступінь навчального закладу, 
видається відповідний документ про освіту затверджений Кабінетом 
Міністрів України.
3.21. За успіхи у навчанні для здобувачів освіти встановлюються такі форми 
морального заохочення:
- за відмінні успіхи у навчанні здобувачів освіти 1-9, 11 (12) класів 

нагороджуються похвальним листом;
- випускників ІІІ ступені – похвальною грамотою «За особливі успіхи у 

вивченні окремих предметів»; медалями – золотою «За особливі успіхи у 
навчанні», а срібною «За успіхи у навчанні»;

- випускники ІІ ступеня за відмінні успіхи в навчанні одержують 
свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

                          IV. Учасники навчально-виховного процесу
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому 
навчальному закладі є:

- вихованці;
- здобувачі освіти;
- керівники;
- педагогічні працівники;
- практичні психологи, бібліотекарі;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх заміняють.

4.2. Права і обов’язки вихованців, здобувачів освіти, педагогічних та інших 
працівників визначається чинним законодавством та цим Статутом.
4.3. Здобувачі освіти мають право на:

 навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і 
запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та 
рівня їх складності, методів і засобів навчання;

 якісні освітні послуги;
 справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 відзначення успіхів у своїй діяльності;
 свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 повагу людської гідності;
 захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-
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якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю 
здобувача освіти;

 користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою 
закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, 
встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 
використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України;

 трудову діяльність у позанавчальний час;
 збереження місця навчання на період проходження військової служби 

за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 особисту або через своїх законних представників участь у 

громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 
населення.

 На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти 
забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці 
відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та 
підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для 
проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження 
виробничого навчання і практики забороняється використовувати 
працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою 
програмою.

 Здобувачі освіти зобов’язані:
 виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної 
доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених 
стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

 поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 
оточуючих, довкілля;

 дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 
розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання 
освітніх послуг (за його наявності).

 Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 
законодавством та установчими документами закладу освіти.

 Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання 
робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої 
програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням 
Кабінету Міністрів України.

                             4.4.  Педагогічні працівники

4.4.1. На посади педагогічнихпрацівниківприймаютьсяособи, які 
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маютьпедагогічнуосвіту, вищуосвітута/або відповідну професійну 
кваліфікацію, вільноволодіютьдержавноюмовою 
(длягромадянУкраїни/абоволодіютьдержавноюмовоювобсязі, 
достатньомудляспілкування (для іноземцівтаосіббезгромадянства),  мають  
моральні якості тафізичний і психічнийстанздоров’я, який  дозволяє 
виконувати професійні обов’язки. 
4.4.2. Педагогічні працівники, які досяглипенсійного віку приймаються на 
роботу згідно з діючим законодавством України.
4.4.3. Особи, які немаютьдосвідупедагогічної діяльності 
таприймаютьсянапосадупедагогічногопрацівниканаказомкерівниказакладуо
світипроходятьпедагогічну інтернатуру.
4.4.4. Не можуть працювати в закладі освітиабозалучатисядоучасті 
восвітньомупроцесі особи, які вчинилизлочинпротистатевої свободи, 
чистатевої недоторканості дитиниабоуприсутності 
дитиничизвикористаннямдитини.
4.4.5. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічнихта 
іншихпрацівниківзакладуосвіти, інші трудові відносинирегулюються  згідно 
з діючим законодавством України.
4.4.6. Обсяг 
педагогічногонавантаженнявчителіввизначаєтьсявідповіднодозаконодавства
керівникомзакладуосвіти.
Обсяг педагогічногонавантаженняможебутименшим 
ніжтарифнаставкаабопосадовийокладлишезаписьмовоюзгодоюпедагогічног
опрацівника при зміні істотних умов праці (зменшенням кількості годин 
відповідно до навчального плану) за погодженням з профспілковим 
комітетом закладу освіти.
Перерозподілпедагогічногонавантаженняпротягомнавчального року 
допускаєтьсялишевразі зміникількості годиндлявивченняокремихпредметів, 
щопередбачаєтьсяробочимнавчальнимпланом, 
абозаписьмовоюзгодоюпедагогічногопрацівниказ додержаннямзаконодавст
ваУкраїнипропрацю.
Педагогічні працівники, які відмовились продовжувати роботу у зв’язку із 
зміною істотних умов праці, підлягають звільненню з дотриманням норм 
чинного законодавства.
4.4.7. Конкретний перелікпосадових обов’язківвизначаєтьсяпосадовою 
інструкцією, якузатверджує керівникзакладуосвіти.
4.4.8. Керівник закладу освітипризначає класнихкерівників, 
завідуючихнавчальнимикабінетами, майстернями, праватаобов’язкияких 
визначаються нормативно-правовими актами МОН України, 
правиламивнутрішньогорозпорядкутацимСтатутом.
4.4.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання 
професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічнихпрацівниківдоучасті увидахробіт, 
непередбаченихосвітньою (освітніми) програмою (програмами) закладу, 
навчальнимипрограмамита іншимидокументами, 
щорегламентуютьдіяльністьзакладуосвіти, здійснюєтьсялишеза їхзгодою.
4.4.10. Педагогічні працівникизакладуосвітипідлягаютьатестації 
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(сертифікації)  відповіднодопорядку згідно з діючим законодавством 
України.
4.4.11. Права та обов'язки 
педагогічнихпрацівниківвизначаютьсяКонституцієюУкраїни, 
КодексомзаконівпропрацюУкраїни, ЗакономУкраїни«Проосвіту», 
ЗакономУкраїни«Проповнузагальнусереднюосвіту»та іншиминормативно-
правовимиактами.
4.4.12. Педагогічні працівники закладу освітимаютьправона:

- безпечні і нешкідливі умовипраці;
- академічнусвободу, включаючисвободувикладання, 
свободувідвтручанняв педагогічну, науково-
педагогічнутанауковудіяльність, вільнийвибірформ, методів і 
засобівнавчання, щовідповідаютьосвітнійпрограмі;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 
проектів, освітніхтехнологій, використання інноваційних прийомів та 
засобів навчання;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою 
інфраструктуроюзакладуосвітитапослугамийогоструктурнихпідрозділі
вупорядку, 
встановленомузакладомосвітивідповіднодоспеціальнихзаконів;
- підвищеннякваліфікації, перепідготовку;
- вільнийвибіросвітніхпрограм, формнавчання, закладівосвіти, 
установ і організацій, іншихсуб’єктівосвітньої діяльності, 
щоздійснюютьпідвищеннякваліфікації 
таперепідготовкупедагогічнихпрацівників;
- доступ до інформаційнихресурсів і комунікацій, 
щовикористовуютьсяв освітньомупроцесі танауковійдіяльності;
- сертифікаціюнадобровільних засадах;
- справедливе та об’єктивнеоцінюваннясвоєї професійної діяльності;
- відзначенняуспіхівусвоїйпрофесійнійдіяльності;
- індивідуальнуосвітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) 
діяльністьзамежамизакладуосвіти;
- участь у громадському самоврядуванні закладуосвіти;
- участь у роботі колегіальнихорганівуправліннязакладуосвіти.
- об’єднанняупрофесійні спілкитачленство в 
іншихоб’єднанняхгромадян, 
діяльністьякихнезабороненазаконодавством;
- захист професійної честі тагідності;
- захист підчасосвітньогопроцесувідбудь-
якихформнасильстватаексплуатації, утомучислі булінгу (цькування), 
дискримінації забудь-якоюознакою, відпропагандитаагітації, 
щозавдаютьшкодиздоров’ю.

4.4.13. Педагогічні працівникизакладуосвітизобов'язані:
- поважати гідність, права, свободи і законні 
інтересивсіхучасниківосвітньогопроцесу;
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- настановленням і 
особистимприкладомутверджуватиповагудосуспільної моралі 
тасуспільнихцінностей, зокремаправди, справедливості, патріотизму, 
гуманізму, толерантності, працелюбства;
- додержуватися установчих 
документівтаправилвнутрішньогорозпорядкузакладуосвіти, 
виконуватисвої посадові обов’язки;
- виконувати обов’язки, визначені освітнім законодавством, 
установчими документами закладу освіти, трудовим договором чи 
контрактом та/або їхніми посадовими інструкціями;
- виконувати 
освітнюпрограмудлядосягненняздобувачамиосвітипередбаченихнеюр
езультатівнавчання;
- сприяти розвитку здібностейздобувачівосвіти, 
формуваннюнавичокздоровогоспособужиття, дбатипро їхнє фізичне і 
психічнездоров’я;
- формувати у здобувачівосвітиусвідомленнянеобхідності 
додержуватися Конституції тазаконівУкраїни, захищатисуверенітет і 
територіальнуцілісністьУкраїни;
- виховувати у здобувачівосвітиповагудодержавної мови,мов 
національних меншин УкраїнитадержавнихсимволівУкраїни, 
національних, історичних, культурнихцінностейУкраїни, 
дбайливеставлення до історико-культурногонадбанняУкраїниі 
навколишньогоприродногосередовища;
- формувати у здобувачівосвітипрагненнядовзаєморозуміння, миру, 
злагодиміжусіманародами, етнічними, національними, 
релігійнимигрупами;
- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а 
також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів 
освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про 
освіту»;
- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до 
вимог чинного законодавства;
- дотримуватися педагогічної етики;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 
дотриманняздобувачамиосвітивосвітньомупроцесі та дослідницько-
пошуковій роботі;
- захищати здобувачівосвітипідчасосвітньогопроцесувідбудь-
якихформфізичноготапсихічногонасильства, приниженнячесті 
тагідності, дискримінації забудь-якоюознакою, пропагандитаагітації, 
щозавдаютьшкодиздоров’юздобувачамосвіти, 
запобігативживаннюнимита іншимиособами на території 
закладівосвітиалкогольнихнапоїв, наркотичнихзасобів, 
іншимшкідливимзвичкам;
- повідомлятикерівництвозакладуосвіти про факти булінгу 
(цькування) стосовноздобувачівосвіти, педагогів та іншихосіб, які 
залучаютьсядоосвітньогопроцесу, свідкомякоговонибулиособистоабо 
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інформаціюпроякі отрималивід іншихосіб, вживати 
невідкладнихзаходівдляприпиненнябулінгу (цькування);
- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;
- постійнопідвищуватисвійпрофесійний і загальнокультурнийрівні та 
педагогічнумайстерність;
- брати участь у роботі педагогічної ради, засіданняхпредметних 
(циклових) комісій,методичнихоб’єднань, нарадах, зборах;
- виконувати накази і розпорядженнядиректоразакладуосвіти;
- вести відповіднудокументацію;
- сприяти зростанню іміджузакладуосвіти;
- утримувати навчальні 
приміщеннявідповіднодовимогправилпожежної безпеки, 
охоронипраці табезпекижиттєдіяльності, санітарно-гігієнічнихвимог;
- інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, посадовими 
обов’язками, цим Статутом.

4.4.14. Педагогічні працівники, які систематичнопорушуютьцейСтатут, 
правилавнутрішнього розпорядку закладу освіти, 
невиконуютьпосадовихобов’язків, 
умовитрудовогодоговоруабозарезультатамиатестації 
невідповідаютьзайманійпосаді, звільняються або притягаються до 
відповідальності згідно з чинним законодавством.
4.5. Права і обов’язки іншихпрацівників, які залучаютьсядо 
освітньогопроцесурегулюютьсятрудовимзаконодавством, 
відповіднимидоговорами, 
цимСтатутомтаправиламивнутрішньогорозпорядкузакладуосвіти.
4.6. Батьки (особи, які їх замінюють)
4.6.1. Батьки або особи, які їхзамінюють, маютьправо:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси 
здобувачів освіти;
- звертатися до директора закладу освіти, органів управління освітою з 
питань освіти;
- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема 
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 
закладу освіти;
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі 
освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні 
заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти 
інноваційну діяльність  закладу та надавати згоду на участь у них 
дитини;
- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку 
дитини та/або індивідуального навчального плану;
- здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими 
освітніми потребами під час її перебування у закладі загальної 
середньої освіти;
- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати 
навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і 
результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 
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діяльності;
- приймати рішення щодо участі дітей в заходах організованих 
закладом освіти.

4.6.2. Батьки та особи, які їхзамінюють, є відповідальними за здобуття 
дітьмиповної загальної середньої освіти, їхвиховання і зобов’язані:

- дбати про фізичне і психічнездоров’я дитини, сприяти розвитку її 
здібностей, формуватинавичкиздоровогоспособужиття;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтересидитинита 
іншихучасниківосвітньогопроцесу;
- виховувати у дітейповагудогідності, прав, свобод і законних 
інтересівлюдини, законівтаетичнихнорм, 
відповідальнеставленнядовласногоздоров’я, здоров’яоточуючих і 
довкілля;
- настановленням і 
особистимприкладомутверджуватиповагудосуспільної моралі 
тасуспільнихцінностей, зокремаправди, справедливості, патріотизму, 
гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у дітейусвідомленнянеобхідності 
додержуватисяКонституції тазаконівУкраїни, захищатисуверенітет і 
територіальнуцілісністьУкраїни;
- виховувати у дитини повагу до державної мовитадержавних 
символівУкраїни, її національних, історичних, культурнихцінностей, 
дбайливеставленнядо історико-культурногонадбанняУкраїни та 
національних меншин;
- формувати у дитини культуру діалогу, 
культуружиттяувзаєморозумінні, мирі та злагоді міжусіманародами, 
етнічними, національними, релігійнимигрупами, представниками 
різнихполітичних і релігійнихпоглядівтакультурнихтрадицій, 
різногосоціального походження, сімейноготамайновогостану;
- сприяти виконанню дитиною освітньої 
програмитадосягненнюдитиноюпередбаченихнеюрезультатівнавчання
;
- дотримуватися установчих документів, 
правилвнутрішньогорозпорядкузакладуосвіти, 
атакожумовдоговорупронадання освітніхпослуг (занаявності);
- сприяти керівництвузакладуосвітиупроведенні 
розслідуваннящодовипадківбулінгу (цькування);
- виконувати рішеннятарекомендації комісії зрозглядувипадківбулінгу 
(цькування) взакладі освіти.

4.7. У разі невиконаннябатьками та особами, які їхзамінюють, обов’язків, 
передбаченихзаконодавством, 
закладосвітиможепорушувативустановленомупорядкуклопотанняпровідпові
дальністьтакихосіб, утомучислі позбавлення їхбатьківськихправ.

                           V. Управліннязакладомосвіти
тагромадське самоврядування закладу 
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5.1 Управліннязакладомзагальної середньої освітиздійснюють:
- засновник або уповноважений ним орган;
- керівникзакладуосвіти;
- педагогічнарада;
- вищий колегіальнийоргангромадськогосамоврядуваннязакладуосвіти.
5.2. Керівник закладу освіти
5.2.1. Керівництво закладом освітиздійснює директор, 
повноваженняякоговизначаютьсяЗаконамиУкраїни«Проосвіту», 
«Проповнузагальнусереднюосвіту», цимСтатутомтатрудовимдоговором. 
Керівникзакладуосвітиздійснює безпосереднє управліннязакладом і 
несевідповідальністьзаосвітню, фінансово-господарськута 
іншудіяльністьзакладуосвіти. Керівник є 
представникомзакладуосвітиувідносинахздержавнимиорганами, 
органамимісцевогосамоврядування, юридичнимитафізичнимиособами і діє 
бездовіреності вмежахсвоїх повноважень, передбачених законом та 
установчими документами закладу освіти.
5.2.2.

Керівникзакладуосвітипризначаєтьсятазвільняєтьсязпосадинаказ
ом управління освіти Стрийської міської ради.

Керівникзакладуосвітипризначаєтьсянапосадузарезультатами 
конкурсного 
відборувідповіднодоПоложенняпроконкурснапосадукерівниказакладузчисл
апретендентів, які є громадянамиУкраїни, вільноволодіютьдержавною 
мовою і маютьвищуосвітуступеняненижче магістра, стажпедагогічної 
та/абонауково-педагогічної роботинеменшетрьохроків. Додаткові 
кваліфікаційні вимогидокерівникатапорядокйогообрання (призначення) 
визначаютьсяПоложеннямпроконкурснапосадукерівниказакладуосвіти. 

5.2.3. Керівникзакладу освітивмежахнаданихйомуповноважень:
- організовує діяльністьзакладуосвіти;
- вирішує питанняфінансово-господарської діяльності закладуосвіти;
- призначає напосадутазвільняє зпосадизаступниківдиректора, 
педагогічнихта іншихпрацівниківзакладу, визначає їхпосадові 
обов’язки;
- забезпечує:

- організаціюосвітньогопроцесутаздійсненняконтролюзавик
онаннямосвітніхпрограм;

- функціонуваннявнутрішньої системизабезпеченняякості 
освіти;

- умови для 
здійсненнядієвоготавідкритогогромадськогоконтролю за 
діяльністюзакладуосвіти;

- своєчаснетаякіснеподаннястатистичної звітності;
- сприяє тастворює умовидлядіяльності 
органівсамоврядуваннязакладуосвіти;
- забезпечує створення у закладі 
освітибезпечногоосвітньогосередовища, 



17

вільноговіднасильстватабулінгу (цькування), для чого:
- розробляє, затверджує таоприлюднює планзаходів, 

спрямованихназапобіганнятапротидіюбулінгу (цькуванню) 
взакладі освіти;

- розглядає заявипровипадкибулінгу (цькування) 
здобувачівосвіти, їхніхбатьків, законнихпредставників, 
іншихосібтавидає рішенняпропроведеннярозслідування; 

- скликає засіданнякомісії зрозглядувипадківбулінгу (цькування) 
дляприйняттярішеннязарезультатамипроведеногорозслідування
тавживає відповіднихзаходівреагування;

- забезпечує виконаннязаходівдлянаданнясоціальнихтапсихолого- 
педагогічнихпослугздобувачамосвіти, які вчинилибулінг, 
сталийогосвідкамиабопостраждаливідбулінгу (цькування);

- повідомляє уповноваженимпідрозділаморганівНаціональної 
поліції Українитаслужбі усправах дітейпровипадкибулінгу 
(цькування) взакладі освіти;

- здійснює інші повноваження, щоделеговані 
засновникомзакладуосвітиабоуповноваженимниморганомта/абоперед
бачені ЗаконамиУкраїни«Проосвіту», 
«Проповнузагальнусереднюосвіту».

5.2.4. Керівникзакладу освітизобов’язаний:
- виконувати Закони України«Проосвіту», 
«Проповнузагальнусереднюосвіту», та інші актизаконодавства, 
атакожзабезпечуватитаконтролювати 
їхвиконанняпрацівникамизакладу, зокремавчастині організації 
освітньогопроцесудержавною мовою;
- планувати та організовуватидіяльністьзакладузагальної середньої 
освіти;
- забезпечувати розроблення та виконання стратегії 
розвиткузакладуосвіти;
- затверджувати правила внутрішньогорозпорядкузакладуосвіти;
- організовуватиосвітнійпроцес та видачу документівпроосвіту;
- затверджувати освітні 
програмизакладуосвітивідповіднодоЗакону«Проповнузагальнусередн
юосвіту»;
- створювати умови для реалізації 
правтаобов’язківусіхучасниківосвітньогопроцесу, в тому числі й 
реалізації академічнихсвободпедагогічнихпрацівників, індивідуальної 
освітньої траєкторії та/або індивідуальної програмирозвиткуучнів, 
формуванняуразі потреби індивідуальногонавчальногоплану;
- сприяти проходженню атестації тасертифікації 
педагогічнимипрацівниками;
- затверджувати положення про внутрішнюсистемузабезпеченняякості 
освітив закладі освіти, забезпечити її створеннятафункціонування;
- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та 
моніторингвиконання індивідуальної програмирозвиткуучня;
- контролювати виконання педагогічнимипрацівникамитаучнями 
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(учнем) освітньої програми, індивідуальної програмирозвитку, 
індивідуальногонавчальногоплану;
- забезпечувати контрользадосягненнямучнямирезультатівнавчання, 
визначених Державними стандартами початкової, базової та повної 
загальної середньої освіти, індивідуальноюпрограмоюрозвитку, 
індивідуальнимнавчальнимпланом;
- створювати необхідні 
умовидляздобуттяосвітиособамизособливимиосвітнімипотребами;
- створювати умови для здійсненнядієвоготавідкритого громадського 
нагляду (контролю) за діяльністюзакладуосвіти;
- сприяти та створювати умови для діяльності 
органівгромадськогосамоврядуваннявзакладі освіти;
- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню 
культури здорового способу життя 
учнівтапрацівниківзакладузагальної середньої освіти;
- створювати в закладі освітибезпечнеосвітнє середовище, 
забезпечуватидотриманнявимогщодоохоронидитинства, 
охоронипраці, вимогтехнікибезпеки;
- 
організовуватихарчуваннятасприятимедичномуобслуговуваннюучнівв
ідповіднодозаконодавства;
- забезпечувати відкритість і прозорістьдіяльності закладуосвіти, 
зокремашляхомоприлюдненняпублічної інформації 
відповіднодовимог законівУкраїни «Проосвіту», 
«Продоступдопублічної інформації», 
«Провідкритістьвикористанняпублічнихкоштів»та 
іншихзаконівУкраїни;
- здійснюватизарахування, переведення, відрахуванняучнів, атакож 
їхзаохочення (відзначення) тапритягненнядовідповідальності 
відповіднодовимогзаконодавства;
- організовуватидокументообігтазвітністьвідповіднодозаконодавства;
- звітуватищорокуназагальнихзборах (конференції) 
колективупросвоюроботута виконання стратегії 
розвиткузакладуосвіти;
- виконувати інші обов’язки, покладені наньогозаконодавством, 
засновником, установчимидокументамизакладуосвіти, 
колективнимдоговором, строковимтрудовимдоговором.

5.2.5. Підставами для дострокового звільнення керівника закладу освіти, які 
повинні бути передбачені в укладеному з ним трудовому договорі, є:

- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» щодо мови освітнього процесу;
- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;
- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, 
яке набрало законної сили;
- систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, 
визначених ЗакономУкраїни«Проповну загальну середню освіту» та 
цим Статутом;
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- неусунення у визначений термін порушень вимог законодавства, 
виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу 
державного нагляду (контролю).

5.3. Педагогічна рада
5.3.1. Колегіальниморганомуправліннязакладуосвіти є педагогічнарада, 
повноваженняякої визначаютьсяЗакономУкраїни«Проосвіту», 
ЗакономУкраїни«Проповнузагальнусередню освіту»тацимСтатутом. 
Головоюпедагогічної ради є директор. Усі педагогічні 
працівникизакладуосвітиберутьучастьузасіданняхпедагогічної ради.
5.3.2. Засіданняпедагогічної радипроводятьсяумірупотреби та відповідно до 
чинного законодавства. 
5.3.3. Педагогічна рада закладу освіти:

- схвалює стратегіюрозвиткузакладуосвітитарічнийпланроботи;
- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладутаоцінює 
результативність її (їх) виконання;
- схвалює правилавнутрішньогорозпорядку, 
положенняпровнутрішнюсистему забезпечення якості освіти;
- формує системутазатверджує 
процедуривнутрішньогозабезпеченняякості освіти, 
включаючисистемутамеханізмизабезпеченняакадемічної 
доброчесності;
- приймає рішеннящодовдосконалення і 
методичногозабезпеченняосвітньогопроцесу;
- приймає рішеннящодо переведення учнівдонаступногокласу і 
їхвідрахування, притягненнядовідповідальності 
заневиконанняобов’язків, 
атакожщодовідзначення,моральногочиматеріальногозаохоченняучасн
иківосвітньогопроцесу;
- розглядає питанняпідвищеннякваліфікації педагогічнихпрацівників, 
розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає 
заходищодопідвищеннякваліфікації педагогічнихпрацівників, формує 
тазатверджує річнийпланпідвищеннякваліфікації 
педагогічнихпрацівників;
- приймає рішеннящодовизнаннярезультатів підвищеннякваліфікації 
педагогічногопрацівника, отриманихнимпозазакладомосвіти;
- приймає 
рішеннящодовпровадженнявосвітнійпроцеспедагогічногодосвідута 
інновацій;
- розглядає 
питаннявпровадженнявосвітнійпроцеснайкращогопедагогічногодосвід
у та інновацій, участі вдослідницькій, експериментальній, 
інноваційнійдіяльності, співпраці з іншимизакладамиосвіти, 
науковимиустановами, фізичнимитаюридичнимиособами, які 
сприяютьрозвиткуосвіти;
- має право ініціюватипроведенняпозапланового 
інституційногоаудитузакладутапроведеннягромадської акредитації 
закладу;
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- розглядає інші питання, віднесені ЗакономУкраїни«Проосвіту», 
«Проповнузагальнусереднюосвіту»та/абоцимСтатутомдо її 
повноважень. 

Рішенняпедагогічної радизакладуосвітивводяться в діюнаказом 
керівниказакладу.
5.3.4. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 
не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються 
більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос 
голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради 
оформлюються протоколом засідання, який підписують голова та секретар 
педагогічної ради.
5.3.5. Рішенняпедагогічної ради, прийняті вмежах її повноважень, 
вводятьсявдіюнаказомкерівниказакладуосвітита є 
обов’язковимдовиконаннявсімаучасникамиосвітньогопроцесу.
5.4. Вищий колегіальний орган самоврядування закладу освіти
5.4.1. Вищим колегіальниморганомгромадського самоврядування закладу 
освіти є загальні збори (конференція) колективузакладуосвіти, 
щоскликаютьсянеменшякодинразнарік  та формуються з уповноважених 
представників усіх учасників освітнього процесу.
5.4.2. Делегати загальних зборівзправомвирішальногоголосуобираютьсявід:

- працівників закладу освіти – зборамитрудовогоколективу у кількості 
– 10 осіб;
- учнів 7-11 класів – класними зборами у кількості –  10 осіб;
- батьків учнів 1-11 класів – класнимибатьківськимизборамиу 
кількості –  10 осіб.

5.4.3. Колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти 
складається з 7  делегатів. Загальні збори (конференція) правочинні, якщов 
їхнійроботі береучасть не менше половини делегатів. 
Рішенняприймаєтьсяпростоюбільшістюголосівприсутніхделегатів. Термін 
їхповноваженьстановить один рік.
5.4.4. Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) 
колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті закладу освіти / на сторінці веб-сайту засновника не 
пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.
5.4.5. Загальні збори (конференція) закладуосвіти:
- погоджують стратегію (програму) розвитку закладу освіти;
- щороку заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його 
діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення 
позапланового інституційного аудиту закладу освіти;
- розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської 
діяльності закладу освіти;
- приймають рішенняпростимулюванняпраці керівниківта 
іншихпрацівниківзакладуосвіти.
5.5. Органи самоврядування здобувачів освіти
5.5.1. У закладі освіти діє учнівське самоврядування з метою формування та 
розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей 
учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав 
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людини, добробуту, здорового способу життя тощо.
5.5.2. Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через 
органи учнівського самоврядування.
5.5.3. Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, 
зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), 
робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського 
самоврядування, а також право вільно обирати та бути обраними до 
виборних органів учнівського самоврядування.
5.5.4. Учнівське самоврядування може діяти на рівні закладу освіти та 
окремих класів.
5.5.5. Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою 
учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати 
різноманітні форми і назви.
5.5.6. Керівник закладу освіти сприяє та створює умови для діяльності 
органів учнівського самоврядування.
5.5.7. Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і 
втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.
5.5.8. З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу освіти 
керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом 
керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти зобов’язаний 
розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування 
про усунення порушень щодо честі, гідності чи прав учня (учнів) закладу 
освіти та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку 
та/або законодавства.
5.5.9. Органи учнівського самоврядування можуть але не зобов’язані вести 
протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.
5.5.10. Органи учнівського самоврядування мають право:

- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього 
процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, 
оздоровлення, побуту та харчування;
- проводити за погодженням з керівником закладу освіти 
організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 
заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу 
освіти;
- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти 
відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти;
захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому 
закладі освіти;
- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або 
обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних 
програм;
- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної 
ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього 
процесу.

5.5.11. Засади учнівського самоврядування визначаються Законом «Про 
повну загальну середню освіту» та положенням про учнівське 
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самоврядування закладу освіти, що затверджується загальними зборами 
уповноважених представників класів закладу освіти.
5.6. Органи самоврядування працівників закладу освіти
5.6.1. Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу 
освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти.
Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок 
прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, 
інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються 
цим статутом і колективним трудовим договором (за наявності) закладу 
освіти.
5.6.2. Загальні збори трудового колективу:

- розглядають та схвалюють проект колективного договору;
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк 
повноважень комісії з трудових спорів;
- обирають комісію з трудових спорів;
- можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати 
інші повноваження, визначені законодавством.

5.6.3. Рішення загальних зборів трудового колективу підписують 
головуючий на засіданні та секретар. Рішення загальних зборів трудового 
колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання 
всіма працівниками закладу освіти.
5.7. Органи батьківського самоврядування
5.7.1. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як 
безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою 
захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, 
громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених 
освітнім законодавством, цим Статутом та положенням про батьківське 
самоврядування закладу освіти, що затверджується загальними зборами 
уповноважених представників батьків кожного з класів закладу освіти.
5.7.2. Батьки мають право:

- утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах 
класу, закладу освіти, за інтересами тощо);
- розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що 
належать до компетенції інших органів управління чи органів 
громадського самоврядування закладу освіти.

5.7.3. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 
виключно на добровільних засадах.
5.7.4. Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 
освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути 
реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке 
рішення не суперечить законодавству.
5.7.5. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні 
призводити до надання учасникам освітнього процесу привілеїв чи 
обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні 
інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських 
рішень, що не відповідають законодавству.
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5.7.6. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані 
оформляти свої рішення відповідними протоколами.
Працівники закладу освіти не мають права втручатися в діяльність 
батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи 
засідань органів батьківського самоврядування.
5.8. Піклувальна рада закладу
5.8.1. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 
закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з 
основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, 
ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування,                                                                                                                                                                                        
громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними 
особами. 

Піклувальна рада створюється рішенням  Стрийської міської ради або  
уповноваженим  ним органом. 
5.8.2. Піклувальна рада: 

- аналізує та оцінює діяльність закладу освіти і його керівника;
- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 
закладу загальної середньої освіти та аналізує стан їх виконання;
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не 
заборонені законом;
- проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і 
вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими 
для розгляду керівником закладу;
- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 
закладу освіти;
- може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення 
керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної 
відповідальності з підстав, визначених законом.

5.8.3. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі 
колегіальних органів управління закладом загальної середньої освіти з 
правом дорадчого голосу.

   VІ. Прозорістьта інформаційнавідкритістьзакладуосвіти

6.1. Заклад освітиформує відкриті тазагальнодоступні ресурсиз 
інформацієюпросвоюдіяльністьтаоприлюднює таку інформацію. 
Доступдотакої інформації осібз порушеннямзоруможезабезпечуватися в 
різнихформахтазурахуваннямможливостейзакладуосвіти.
6.2. Заклад освітизабезпечує наофіційномувеб-сайті закладу/ сторінці веб-
сайту засновникавідкритийдоступдо інформації про свою діяльність 
тадокументів, зокрема до:

- Статуту;
- структури та органів управліннязакладомосвіти;
- кадрового складу закладу освітизгіднозліцензійнимиумовами;
- освітніх програм, щореалізуютьсявзакладі освіти, 
таперелікуосвітніхкомпонентів, щопередбачені 
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відповідноюосвітньоюпрограмою;
- території обслуговування, закріпленоїзазакладомосвіти;
- фактичної кількостіосіб, які навчаютьсяузакладі освіти;
- мови (мов) освітньогопроцесу;
- наявностівакантнихпосад, порядку і умовпроведенняконкурсуна 
їхзаміщення (уразі його проведення);
- матеріально-технічногозабезпеченнязакладуосвіти 
(згіднозліцензійнимиумовами);
- результатів моніторингуякості освіти;
- річногозвітупродіяльністьзакладуосвіти;
- правил прийому до закладу освіти;
- умов доступності закладуосвітидлянавчання 
осібзособливимиосвітніми потребами;
- перелікудодатковихосвітніхта іншихпослуг, їхвартості, 
порядкунаданнята оплати;
- правил поведінкиздобувачаосвітивзакладі освіти;
- плану заходів, спрямованихназапобіганнятапротидіюбулінгу 
(цькуванню) в закладі освіти;
- порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) 
заявпровипадки булінгу (цькування) взакладі освіти;
- порядку реагування на доведені випадкибулінгу (цькування) взакладі 
освітита відповідальністьосіб, причетнихдобулінгу (цькування).

Інша 
інформаціяоприлюднюєтьсязарішеннямзакладуосвітиабонавимогузаконодав
ства.
6.3. Заклад освітиоприлюднює насвоємувеб-сайті кошторис і 
фінансовийзвітпронадходженнятавикористаннявсіхотриманихпублічнихко
штів, інформаціюпро переліктоварів, робіт і послуг, 
отриманихякблагодійнадопомога, іззазначенням їхвартості, 
атакожпрокошти, отримані з іншихджерел, незабороненихзаконодавством. 
Інформаціятадокументи, якщовониневіднесені докатегорії інформації 
зобмеженимдоступом, 
розміщуютьсядлявідкритогодоступунепізнішеніжчерездесятьробочихднівзд
ня їхзатвердженнячивнесеннязміндоних, якщо 
іншеневизначеноспеціальнимизаконами.

VІІ. Матеріально-технічнабазата
            фінансово-господарськадіяльністьзакладуосвіти

7.1. Матеріально-технічнабазазакладуосвітивключає будівлі, споруди, 
землю, комунікації, обладнання, транспортні засобита інші матеріальні 
цінності.
Відповідно до рішення Стрийської міської ради Львівської області ХІV 
сесія, ІV демократичного скликання від 18 березня 2004р. № 305, 
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навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщений спортивний 
майданчик, господарські будівлі, тощо
Кадастровий номер земельної ділянки за місцем розташування Львівська 
обл.,  м. Стрий, вул. Грабовецька, 23 – 4611200000:10:002:0092

7.2. Майно, закріплене за закладом освіти, не може бути вилучене, якщо 
інше не передбачене законодавством. 
Майно, отримане у формі благодійної допомоги, може, за бажанням 
благодійника,  знаходитись на відповідальному зберіганні.
7.3. Вимоги до матеріально-технічної базизакладівзагальної середньої 
освіти визначаються відповіднимибудівельними і санітарно-
гігієнічниминормами і правилами, 
атакожтиповимиперелікамиобов'язковогонавчальногота іншого обладнання 
(в тому числі корекційного), навчально-методичнихтанавчально-
наочнихпосібників, підручників, художньої та іншої літератури.
Збитки, завдані закладуосвітивнаслідокпорушення його майновихправ 
іншимиюридичнимитафізичнимиособами, відшкодовуються 
відповіднодочинногозаконодавства.
7.4. Об’єктитамайнозакладуосвіти використовуються відповідно до 
чинного законодавства.
7.5. Утримання та розвиток матеріально-технічної 
базизакладуосвітифінансуютьсязарахунок коштівзасновника. 
Закладзагальної середньої освітиможенадаватиплатні освітні та інші 
послуги, перелікякихзатверджує КабінетМіністрівУкраїни.
Платні освітні послуги не можуть надаватися (повністю чи частково) для 
досягнення учнями закладу освіти результатів навчання (компетентностей), 
визначених державними стандартами.
7.6. Фінансово-
господарськадіяльністьзакладуосвітипроводитьсявідповіднодоБюджетногок
одексуУкраїни, ЗаконівУкраїни«Проосвіту», 
«Проповнузагальнусереднюосвіту», 
«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»та іншихнормативно- правовихактів.
Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти в частині 
використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат 
у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема на:

- формування структури закладу загальної середньої освіти та його 
штатного розпису;
- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, 
винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на 
оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та 
відзначення працівників;
- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу 
освіти;
- оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод 
(господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти.

7.7. Джерелами фінансуваннязакладуосвіти є:
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- кошти державного та місцевогобюджетівурозмірі, 
передбаченомунормативами фінансуваннязагальної середньої 
освітидлязабезпеченняосвітньогопроцесувобсязі, 
визначенимиДержавнимистандартомзагальної середньої освіти;
- кошти, отримані занаданняплатнихпослуг;
- доходи відреалізації продукції навчально-виробничихмайстерень, 
відпередачі в орендуприміщень, споруд, обладнання;
- добровільні внескиувигляді коштів, матеріальнихцінностей, 
нематеріальнихактивів, одержанихвідпідприємств, установ, 
організацій, фізичнихосіб;
- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну 
діяльність та благодійні організації;
- гранти;
- інші джерела, незаборонені законодавством.

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом освіти 
відповідно до затвердженого кошторису.
7.8. Заклад освіти є неприбутковоюустановою. Доходи (прибутки) 
закладуосвітивикористовуютьсявиключнодляфінансуваннявидатківна його 
утримання, реалізації мети (цілей, завдань) танапрямівдіяльності, 
визначенихцимСтатутом.
7.9. Забороняєтьсярозподілотриманихдоходів (прибутків) або 
їхчастинипоміжзасновниказакладуосвіти, працівників (крімоплати їхпраці, 
нарахування єдиногосоціальноговнескута іншихвідрахувань), 
членіворганівуправліннята іншихпов’язанихзнимиосіб.
7.10. Порядок діловодства і бухгалтерського облікувзакладі 
освітивизначаєтьсякерівникомзакладувідповіднодозаконодавстваУкраїни. 
Бухгалтерськийоблікздійснюєтьсясамостійно.
7.11. Штатний розпис закладу освітизатверджується керівникомзакладу 
освіти  за погодженням із уповноваженим органом (управлінням освіти) 
напідставі Типовихштатнихнормативів для закладівзагальної середньої 
освіти, затвердженихцентральниморганомвиконавчої влади, щозабезпечує 
формуваннятареалізує державнуполітикуусфері освіти.

                       VІІІ. Міжнароднеспівробітництво
8.1. Заклад освітимає правоукладатиугодипроспівробітництво, 
встановлюватипрямі 
зв'язкизорганамиуправлінняосвітоютазакладамиосвітизарубіжнихкраїн, 
міжнароднимиорганізаціями, 
фондамиувстановленомузаконодавствомпорядку.
8.2. Заклад освітитапедагогічні працівники, здобувачі 
освітиможутьбратиучастьу реалізації міжнароднихпроектівта культурно-
освітніх програм.
8.3. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-
культурної бази, відповідного фінансування може проводити міжнародні 
учнівський та педагогічний обміни у рамках освітніх програм, проєктів, 
встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними 
організаціями та освітніми асоціаціями.
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                 ІХ. Контроль за діяльністюзакладуосвіти
9.1.Державнеий контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з 
метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері 
дошкільної освіти і загальної середньої освіти. 
9.2. Засновник закладу освітиабо уповноважений  ним орган здійснює 
контроль:

- задотриманням норм установчихдокументівзакладуосвіти;
- зафінансово-господарськоюдіяльністюзакладуосвіти.
- занедопущенням привілеївчиобмежень (дискримінації) 
заознакамираси, кольорушкіри, політичних, релігійнихта 
іншихпереконань, статі, віку, інвалідності, 
етнічноготасоціальногопоходження, сімейноготамайновогостану, 
місцяпроживання, замовнимиабо іншими ознаками.

  Х. Реорганізація, ліквідаціячиперепрофілювання
                            (змінатипу) закладуосвіти
10.1. Рішенняпрореорганізацію, ліквідаціючиперепрофілювання 
(змінатипу) закладуосвітиприймається Стрийською міською радою 
упорядку, встановленомучиннимзаконодавством.
10.2. При реорганізації, ліквідації чиперепрофілюванні (зміні типу) 
закладуосвіти його працівникам, здобувачамосвіти, гарантованодотримання 
їхніхправта інтересіввідповіднодочинногозаконодавствазпитаньпраці, 
освіти та національних меншин.

Директор                                                                       Любомира Кухарчук


