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1. Загальні положення 
 

1.1. Вільнянська гімназія «Світоч» Вільнянської районної ради Запорізької 

області (надалі – Гімназія) є комунальною установою створена відповідно до 

Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та «Про загальну середню освіту», для забезпечення реалізації права та 

обов’язку громадянина на здобуття  повної загальної середньої освіти.  

 

1.2 Гімназія заснована Вільнянською районною радою Запорізької області 

(надалі - Засновник). 

 

1.3. Гімназія утворена на майні, яке належить до спільної власності терито-

ріальних громад сіл, селища, міста, Вільнянського району і передане їй Заснов-

ником у власність на праві оперативного управління. 

 

1.4. Найменування Гімназії:  

       

       ВІЛЬНЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ «СВІТОЧ» ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ; 

        

       

1.5. Місцезнаходження закладу: 

       

       Україна, Запорізька область, 

       Вільнянський район, 

       м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 14 
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2.  Мета та предмет діяльності Гімназії 
 

2.1. Головною метою Гімназії є забезпечення реалізації конституційного 

права та обов’язку громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, нау-

ково-теоретичної, загальнокультурної підготовки здібних та обдарованих дітей, 

виховання на основі розкриття і повної реалізації їх потенційних можливостей, 

розумових та фізичних здібностей. 

 

2.2. Предметом діяльності Гімназії є: 

 

— формування громадянина України; 

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних тра-

дицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського 

народу та інших народів і націй; 

— формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідом-

леною громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підго-

товленої до професійного самовизначення, здатної до продуктивної праці в ди-

намічному світі; 

— виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відпо-

відальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини 

і громадянина, готовності до трудової діяльності; 

— розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового сві-

тогляду; 

— реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

— виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших гро-

мадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу 

життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів; 

— створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

— виховання морально і фізично здорового покоління; 

— розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, 

творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; 

— створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у рі-

зних видах діяльності, надання учням можливості для реалізації індивідуальних 

творчих потреб; 

— пошук і відбір на навчання обдарованих та здібних дітей; 

— оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних тех-

нологій, методів і форм навчання та виховання; 

— створення умов для здібних, обдарованих та талановитих дітей міста та 

району для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів 

для повної загальної середньої освіти. Функціонування гуртожитку для дітей, 

що не проживають в місті Вільнянську. 
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3. Юридичний статус Гімназії 
 

3.1. Гімназія є юридичною особою від дня державної реєстрації. 

         

3.2. Гімназія здійснює свою діяльність  відповідно до чинного законодавст-

ва України та цього Статуту.  

 

3.3. Участь Гімназії в асоціаціях та інших об’єднаннях здійснюється на до-

бровільних засадах, якщо це не суперечить чинному законодавству України. 

 

3.4. Гімназія має самостійний баланс, має печатку зі своїм найменуванням, 

штамп і бланки, може мати рахунки в установах банку та в органах Державного 

казначейства України. 

 

3.5. Гімназія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями та цивільно-

правовими угодами, що виникають при здійсненні нею своєї діяльності, в ме-

жах належних їй грошових коштів відповідно до чинного законодавства Украї-

ни. Гімназія не несе відповідальність за зобов’язання Засновника, а Засновник 

не несе відповідальністі за зобов’язаннями Гімназії. 

 

3.6. Гімназія несе відповідальність за дотримання вимог чинного законо-

давства України ( податкового, земельного та ін ). 

 

3.7. Гімназія має право укладати угоди, набувати майнові та особисті не-

майнові права, бути позивачем і відповідачем у судах. 

 

3.8. Гімназія має право утворювати навчально-виховні об’єднання із до-

шкільними закладами, позашкільними виховними, спеціалізованими закладами, 

що знаходять на території міста та району. 

 

3.9. Гімназія має право укладати угоди і договори про співробітництво, 

встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, 

організаціями, відомствами як на території України, так і за її межами. 

 

3.10. Гімназія може входити до складу науково-навчальних об’єднань ви-

щих навчальних закладів. На базі гімназії можуть створюватися і працювати пі-

дготовчі відділення вищих навчальних закладів на основі укладених угод і до-

говорів. 

 

3.11. Гімназія за наявності належної матеріально-технічної бази та соціаль-

но-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі 

міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогіч-

ними   працівниками  та   учнями,  створювати  у  встановленому Міністерством  
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освіти України спільні асоціації, заклади і навчальні центри, проводити спільні 

заходи (конференції, олімпіади, тощо),а також вступати до міжнародних орга-

нізацій відповідно до чинного законодавства. 

 

4. Майно Гімназії 
 

4.1. Майно Гімназії становлять основні фонди  (приміщення, обладнання 

тощо) та  обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у її 

самостійному балансі . 

 

4.2. Гімназія володіє та користується майном, вчиняючи щодо нього будь-

які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Гімназія має 

право розпоряджатися ( в т.ч. надавати в оренду ) закріпленим за нею майном, 

що належить до її основних фондів, лише з дозволу Засновника, відповідно до 

встановленого порядку. 

 

4.3. Гімназія має земельну ділянку, яка надається їй на праві постійного 

користування.  

 

4.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Гімна-

зії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. 

 

4.5. Збитки завдані Гімназії внаслідок порушення її майнових та немайно-

вих прав іншими юридичними та фізичними особами відшкодовуються відпо-

відно до чинного законодавства. 

 

4.6 Джерелами формування майна Гімназії є: 

 

4.6.1. Майно, передане їй Засновником; 

4.6.2. Майно та кошти, що надходить безоплатно або у вигляді безпово-

ротної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертву-

вань організацій, підприємств і громадян; 

4.6.3. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законо-

давством України. 

 

4.7. Відчуження основних засобів, що закріплені за Гімназією, здійснюєть-

ся у порядку затвердженому Засновником. Одержані в результаті відчуження 

основних засобів (крім нерухомого майна) кошти використовуються Гімназією 

самостійно  і тільки на фінансування своєї діяльності, передбаченої цим Стату-

том. Кошти, одержані від відчуження нерухомого майна, використовуються у 

порядку, встановленому Засновником. 

 

4.8. Гімназія має право надавати в оренду майно, що закріплене за нею, 

юридичним та фізичним особам-підприємцям у порядку, визначеному Заснов-

ником. 
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5. Фінансово-господарська діяльність Гімназії 
 

5.1.Фінансово-господарська діяльність Гімназії здійснюється за рахунок 

коштів районного бюджету на підставі кошторису, затвердженого Засновником. 

 

5.2. Джерелами формування кошторису Гімназії є: 

 

5.2.1. Кошти районного бюджету, що надходять у розмірі передбачено-

му нормативами фінансування Гімназії; 

5.2.2. Власні надходження, отримані згідно з чинним законодавством 

України; 

5.2.3. Інші джерела, не заборонені законодавством України; 

5.2.4. Кошти районного бюджету, що надходять у розмірі, передбачено-

му нормативами фінансування загальної середньої освіти і гімна-

зії для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стан-

дартів освіти. Гімназії виділяються додаткові бюджетні кошти на 

факультативи, консультації, індивідуальне навчання в межах пе-

редбачених чинним законодавством. Для організації позакласної, 

методичної роботи, науково-експериментальної роботи окремих 

лекцій, курсів гімназії виділяються додаткові кошти з розрахунку 

1500 годин на рік; 

5.2.5. Утримання дітей у гуртожитку Гімназії за кошти Засновника та 

батьків; 

5.2.6. Кошти, одержані від надання Гімназією додаткових освітніх пос-

луг; 

5.2.7. Прибутки від здання в оренду приміщень, споруд, обладнання, те-

плиці та інших джерел; 

5.2.8. Добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, уста-

нов, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних та 

фізичних осіб. 

 

5.3. Ставки заробітної плати (оклади) педагогічних працівників та адмініс-

трації Гімназії можуть підвищуватися до 15 відсотків від ставки педагогічних 

працівників загальноосвітніх шкіл за кошти місцевого бюджету відповідно до 

розпорядження райдержадміністрації.  

 

5.4. У Гімназії створюється фонд розвитку Гімназії, який поповнюється за 

рахунок добровільних внесків батьків, учнів, вчителів, спонсорів, науково-

видавницької діяльності, фізичних і юридичних осіб, грошей, зароблених діть-

ми в ході їх трудової діяльності, на виступах концертних бригад тощо і витра-

чається на потреби закладу.  

 

5.5. Не використані за звітній період кошти вилученню не підлягають за 

умови виконання закладом розрахункових показників його розвитку, якщо інші 

не передбачені законодавством. 
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5.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку в Гімназії визначається чин-

ним законодавством.  

 

5.7. Гімназія має право придбавати, орендувати необхідне йому обладнан-

ня та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприєм-

ства, установи, організації, фізичних осіб. Фінансувати за рахунок власних ко-

штів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу. 

 

5.8. Діловодство Гімназії організовується відповідно до встановленого Мі-

ністерством освіти і науки  порядку. Звітність Гімназії встановлюється відпові-

дно до вимог статистичних та контролюючих органів .  

 

5.9. Власні надходження Гімназії використовуються відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

6. Організація навчально-виховного процесу 
 

6.1. Гімназія включає в себе школу І ступеня (1-4 класи) відповідно до пу-

нкту 11 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та школу ІІ-ІІІ 

ступенів навчання.  

 

6.2. До 1 класу зараховуються діти як правило з 6 років, які досягли шкіль-

ної зрілості, що визначається за допомогою психодинамічного обстеження. Та-

ке обстеження проводиться заступником директора по навчальній частині в 1-4 

класах, вчителем початкових класів і психологом, медпрацівником школи за 

критеріями, що визначають Міносвіти освіти і науки України. Обстеження про-

водиться у присутності батьків. 

 

6.3. Зарахування учнів до 1-4 класів Гімназії проводиться до 1 вересня по-

точного року згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої 

заяви (для неповнолітніх на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють), 

медичної довідки встановленого зразка.  

 

6.4. Зарахування учнів до інших класів Гімназії здійснюється згідно з чин-

ним законодавством. До 1(5) класу гімназії зараховуються учні, які закінчили 

початкову школу і пройшли конкурсний відбір, та  на основі психолого-

педагогічного обстеження. Учні середньої школи можуть зараховуватись у будь 

який клас Гімназії за наявності вільних місць після конкурсного відбору протя-

гом усього навчального року. 

Положення про конкурсний відбір учнів до Гімназії розробляється і за-

тверджується відповідно до чинного законодавства та існуючих нормативних 

документів.  

 

6.5. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого закладу освіти.  

 



 8 

6.6. Навчально-виховний процес у Гімназії здійснюється відповідно до 

робочого навчального плану, складеного на основі Типових навчальних планів, 

затверджених Міністерством освіти і науки України з конкретизацією профілів 

навчання, а також планів і програм, які можуть розроблятися викладачами гім-

назії, співробітниками вищих навчальних закладів, науково-дослідницьких 

установ на основі базових навчальних планів та програм Міністерства освіти і 

науки України і затверджуватися відповідним органом державного управління 

освітою. 

 

6.7. Навчальний план Гімназії включає в себе базовий компонент освіти 

(інваріантна складова) та варіативну частину згідно з профілем. Робочі навча-

льні плани затверджуються державним органом управління освітою (райво). 

 

6.8. У вигляді додатків до робочого плану додаються: 

- розклад уроків, який передбачає спарені уроки в 5-11 класах; 

- режим роботи Гімназії. 

 

6.9. Відповідно до навчальних планів педагогічні працівники Гімназії са-

мостійно добирають навчальні програми, підручники, навчальні посібники з 

числа рекомендованих Міністерством освіти України, а також науково-

методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають 

забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання ін-

ших статутних завдань. 

Працівники гімназії можуть самі розробляти навчальні програми і корис-

туватися ними в роботі після проходження експертизи. 

 

6.10. На базі Гімназії на основі чинного законодавства можуть створюва-

тись експериментальні педагогічні майданчики по впровадженню нових освіт-

ніх програм, педагогічних новацій і технологій. 

  

6.11. Організація навчально-виховного процесу гімназії будується на осно-

ві науково обґрунтованого вибору педагогічними працівниками програм, мето-

дів, форм та засобів навчання і виховання. Значне місце відводиться вивченню 

рідної мови, національних традицій, історії та культури України. 

 

6.12. Гімназія багатопрофільнний навчальний заклад. Вона має декілька 

профілів навчання, які запроваджуються за бажанням учнів та їх батьків. 

 

6.13. Педагогічними працівниками  Гімназії поряд з традиційними метода-

ми і формами організації навчальних занять застосовуються інноваційні техно-

логії навчання, ведеться самостійна робота учнів за індивідуальними планами, 

пошукова, експериментальна та навчально-дослідницька робота. 

 

6.14. Поглиблена підготовка учнів з профільних предметів досягається 

шляхом вивчення спеціальних курсів та предметів за вибором, відвідування фа-

культативів,  різноманітної мережі клубів, студій, гуртків, творчих об'єднань, 

товариств тощо. 
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6.15. Гімназія може використовувати на договірних засадах матеріально-

технічну базу науково-дослідницьких установ, культурних центрів, позашкіль-

них, вищих навчальних закладів тощо та відкривати філії, курси, підготовчі 

відділення вищезгаданих установ на своїй базі. 

 

6.16. Гімназія не має території обслуговування, але початкові класи обслу-

говують відповідну територію, закріплену рішенням виконкому міськради. 

 

6.17. Експериментальний робочий навчальний план погоджується у вста-

новленому порядку з Міністерством освіти і науки України. 

 

6.18. Гімназія працює за навчальними програмами, підручниками, посібни-

ками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. 

 

6.19. Порядок поділу класу на групи на уроках з вивчення окремих предме-

тів у Гімназії встановлюється відповідно до Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвер-

дженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, а 

також відповідно до діючих нормативних актів. 

 

6.20. Індивідуалізація і диференціація навчання, вибір форм, засобів і ме-

тодів навчання, індивідуальне навчання та екстернат у Гімназії здійснюються 

відповідно до Положення та інших нормативних документів, що регулюють на-

вчально-виховний процес. 

 

6.21. Для проведення уроків з трудового навчання і профорієнтації вихова-

нців у Гімназії організовуються навчально-виробничі майстерні, база для ви-

вчення інформаційних технологій, підсобні господарства, навчально-дослідні 

ділянки тощо.  При  цьому вихованцям забезпечуються належні санітарно-

гігієнічні й безпечні умови праці на робочих місцях з обов'язковим дотриман-

ням   вимог навчальної програми, урахуванням профілю навчання та особливо-

стей регіону. 

 

6.22. Тривалість уроків у Гімназії встановлюється відповідно до Положен-

ня. 

 

6.23. Тривалість і структура навчального року, терміни і тривалість кані-

кул, оцінювання навчальних досягнень вихованців Гімназії, державна підсум-

кова атестація, переведення і випуск вихованців, видача документів про базову 

та повну загальну середню освіту, нагородження вихованців і випускників Гім-

назії золотою і срібною медалями, Похвальним листом і Похвальною грамотою 

здійснюються відповідно до Положення та нормативних документів Міністерс-

тва освіти і науки України. 

 

6.24. За учнями, які навчаються в Гімназії зберігається право вільного пе-

реходу до відповідного класу в разі зміни їх вподобань. 
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6.25. У школі І ступеня (1-4 прогімназійні класи) можливе формування 

класів з різнорівневим навчанням відповідно до підготовки учнів. 

 

6.26. У школі І ступеня створюються групи продовженого дня за бажанням 

учнів, батьків та осіб, які їх замінюють. Зарахування до ГПД і відрахування ді-

тей з них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків (осіб, які їх 

замінюють) згідно з існуючими нормативними актами (але не більше 30 учнів). 

 

6.27. Структура навчального року (за семестрами, півріччями) та трива-

лість навчального тижня встановлюється Гімназією у межах часу передбачено-

го робочими планами за погодженням з Уповноваженим органом. 

6.28. Режим роботи Гімназії визначається педрадою на основі нормативно-

правових актів та за погодженням з відповідним органом санітарно-

епідеміологічної служби. 

 

6.29. Гімназія працює в п’ятиденному режимі. 

 

6.30. Тривалість уроків у Гімназії визначається відповідними нормативни-

ми документами. 

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними ор-

ганами управління освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної 

служби. 

Тривалість канікул протягом навчального року встановлюється згідно з 

нормативними документами. 

 

6.31. Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здій-

снення заходів, не пов’язаних з процесом навчання або виховання забороняєть-

ся (крім випадків, передбачуваних рішенням Кабінету Міністрів України). 

 

6.32. Крім різних форм обов'язкових занять проводяться індивідуальні гру-

пові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розк-

ладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та 

розвиток здібностей і обдаровань. 

 

6.33. У Гімназії встановлюється 12 бальна система оцінювання завдань уч-

нів: у першому та другому  класах школи І ступеня, як правило, дається словес-

на характеристика знань учнів. 

 

6.34. Семестрові, річні, екзаменаційні, підсумкові оцінки оголошуються 

вчителями-предметниками (класним керівником, головою екзаменаційної комі-

сії). У разі незгоди учня, його батьків або осіб, які їх замінюють з семестровою, 

річною, екзаменаційною, підсумковою оцінкою йому надається право оскаржи-

ти у термін, визначений відповідними нормативними документами та пройти 

повторну атестацію. Для цього створюється атестаційна комісія Гімназії, ра-

йонного відділу освіти - висновки районної атестаційної комісії є остаточними. 
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6.35. Учні гімназії, які мають 1-3 бали з будь-яких предметів наказом ди-

ректора відраховуються з Гімназії. При сприянні органів державного управлін-

ня освітою переводяться до відповідного класу будь-якої із шкіл району.  

 

6.36. Учням гімназії, які домоглися значних успіхів у навчанні рішенням 

педради Гімназії може бути призначена стипендія із фонду розвитку Гімназії 

або цільових надходжень із відповідних наукових установ, добродійних фондів, 

товариств, асоціацій тощо. На них поширюються різні форми морального і ма-

теріального заохочення, що визначені Статутом. 

 

6.37. Учні 1-4 класів, які за підсумками навчального року не засвоїли хоча 

б один з предметів в обсязі державних стандартів освіти (неатестовані) вважа-

ються невстигаючими. 

Невстигаючі учні залишаються на повторне навчання або переводяться до 

наступних класів відповідно до діючих інструкцій у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України. 

 

6.38. Навчання у Гімназії завершується складанням державної підсумкової 

атестації, за результатами якої видаються документи про освіту встановленого 

зразка. 

 

6.39. Учням, які закінчили 5-й клас Гімназії (9-й клас загальноосвітньої 

школи) видається свідоцтво про неповну загальну середню освіту встановлено-

го зразка. 

Випускники Гімназії  одержують атестат встановленого зразка, в якому 

вказується тип навчального закладу освіти «Гімназія». 

 

6.40. Звільнення учнів від підсумкової державної атестації проводиться у 

порядку, встановленому Міністерством освіти. 

 

6.41. Зарахування випускників гімназії до вищих навчальних закладів здій-

снюється на основі угод між гімназією і вищими навчальними закладами у по-

єднанні випускних та вступних екзаменів або без них. 

 

6.42. Гімназія має власний гуртожиток, штати, норми харчування при цьо-

му встановлюються в нормах, передбачених для загальноосвітньої школи-

інтернату. 

 

6.43. Гімназія має власну їдальню. Харчування учнів проводиться за кошти 

батьків. Закупівля продуктів виконується за рахунок виручки та бюджетних 

коштів. 

 

6.44. При наявності відповідного фінансування для підвищення якості на-

вчально-виховного процесу Гімназія може працювати в режимі повного дня. 
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7. Учасники навчально-виховного процесу 

 

7.1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки 

визначаються Законом України «Про освіту», «Положенням про середній зага-

льноосвітній навчально-виховний заклад», даним Статутом та іншими норма-

тивно-правовими актами. 

 

7.2. Учасниками навчально-виховного процесу є: 

учні, педагогічні працівники, інженерно-технічні, науково-педагогічні, науко-

во-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал, інші спеціалісти, 

батьки (особи, які їх замінюють), представники установ, підприємств усіх форм 

власності, кооперативних, громадських організацій, в тому числі міжнародних 

фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі. 

 

7.3. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного проце-

су можуть бути встановлені різні форми морального і матеріального заохочен-

ня, передбачені чинним законодавством МО України, іншими органами вико-

навчої влади та органами місцевого самоврядування, Статутом Гімназії. 

 

7.4. В разі невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх 

обов'язків, порушення Статуту Гімназії на них можуть накладатися дисциплі-

нарні стягнення, встановлені чинним законодавством зазначеним Статутом і 

правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

 

7.5. Учні Гімназії мають право: 

 

- обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні 

заняття; 

- користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою за-

кладу освіти; 

- на отримання інформації з усіх галузей знань; 

- брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській 

та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіа-

дах, виставках, конкурсах; 

- особисто або через своїх представників брати участь у громадському 

самоврядуванні Гімназії; 

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації 

навчально-виховного процесу, дозвілля учнів; 

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, 

клубах, групах за інтересом тощо; 

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного на-

силля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших 

працівників та учасників навчально-виховного процесу, які порушують 

права або принижують їх честь, гідність; 

- на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;  
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7.6. Учні Гімназії зобов’язані: 

 

- дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм; 

- виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього трудового розпоряд-

ку; 

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, 

підвищувати загальнокультурний рівень; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 

- бережливо ставитись до майна Гімназії; 

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд, збереження і змі-

цнення фізичного та психічного здоров’я; 

- розвивати природні позитивні нахили і здібності, творче мислення, по-

чуття національної самосвідомості; 

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна. 

 

7.7. Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рі-

вень професійної підготовки, фізичний стан яких дозволяє виконувати покла-

дені на них функції. 

Педагогічні працівники приймаються на роботу Уповноваженим органом 

за погодженням із директором гімназії. 

 

7.8. Педагогічні працівники мають право на: 

 

- захист професійної честі, гідності; 

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-

виховного процесу; 

- проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи 

відповідно до діючих нормативних документів; 

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної 

ініціативи; 

- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного 

звання; 

- участь в роботі органів громадського самоврядування Гімназії; 

- користуватися подовженою оплачуваною відпусткою; 

- одержання компенсації при втраті роботи в зв’язку з змінами в організа-

ції роботи Гімназії; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовки, вільний вибір змісту програм, 

форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення ква-

ліфікації і перепідготовку; 

- педагогічне навантаження, інші види педагогічної діяльності та доплати 

згідно з чинним законодавством; 

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років (інші права визнача-

ються згідно ст. 50, 52 Закону України «Про освіту», Конституцією 

України, КЗпП України, законом України «Про загальну середню осві-

ту». Відволікання педагогічних працівників від професійних обов'язків 
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не допускається, за винятком випадків передбачених чинним законо-

давством. 

 

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані: 

 

- виконувати Статут Гімназії, правила і режим внутрішнього трудового 

розпорядку, умови контракту чи трудового договору; 

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні 

обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до прин-

ципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, пат-

ріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, помірковано-

сті, інших доброчинностей;  

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних духовних 

цінностей України, походження країни, до державного і соціального 

устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до на-

вколишнього середовища; 

- готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильст-

ва, запобігати вживання алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звич-

кам; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстер-

ність, загальну і політичну культуру; 

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування 

Гімназії, накази і розпорядження адміністрації, органів державного 

управління освітою (інші обов’язки визначаються згідно з ст. 51 Закону 

України «Про освіту»). 

 

7.10. У Гімназії періодично проводиться атестація педагогічних працівни-

ків відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівни-

ків», затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

 

7.11. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за ре-

зультатами атестації або систематично порушують Статут, правила внутріш-

нього трудового розпорядку Гімназії, не виконують посадові обов’язки, умови 

договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством 

 

7.12. Правила і обов'язки інших працівників Гімназії регулюються трудо-

вим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового роз-

порядку Гімназії. 

 

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

виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Гімназії. 

 

 



 15 

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

 

- вибирати навчальний заклад та форми навчання для неповнолітніх ді-

тей; 

- брати участь у рішенні щодо участі дитини в громадській діяльності Гі-

мназії; 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Гім-

назії; 

- звертатися до органів державного управління і громадського самовряду-

вання з питань навчання і виховання їх дітей; 

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та 

зміцненні матеріально-технічної бази Гімназії шляхом особистої участі 

в ремонті, грошових внесків і т.д.; 

- захищати в органах громадського самоврядування Гімназії та у відпові-

дних державних, судових організаціях законні інтереси своїх дітей (інші 

права визначаються згідно з ст. 55 Закону України "Про освіту"). 

 

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

 

- забезпечували умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти, за будь-якою формою навчання; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, 

милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мови, 

культури, до народних традицій і звичаїв, до сім’ї, старших за віком; 

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей 

українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного над-

бання та навколишнього природного середовища, любов до України; 

- сприяти здобуттю дітьми освіти у Гімназії або забезпечувати повноцін-

ну домашню освіту в обсязі державних вимог; 

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини (інші 

обов’язки визначаються згідно з ст. 54 Закону України «Про освіту»).  

 

7.16. Батьки, особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідальність за 

виховання, навчання і розвиток дітей. У разі невиконання батьками своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Гімназія може ви-

ступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав. 

 

7.17.  Представники громадськості мають право: 

 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Гі-

мназії; 

- керувати учнівськими об'єднаннями, клубами, гуртками за інтересами, 

секціями; 

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпе-

ченню Гімназії; 
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- проводити консультації для педагогічних працівників; 

- брати участь в організації навчально-виховного процесу. 

 

7.18. Представники громадськості зобов’язані: 

 

- дотримуватися Статуту Гімназії, виконувати рішення органів громадсь-

кого самоврядування, виконувати накази та розпорядження адміністра-

ції з питань організації навчально-виховного процесу; 

- дотримуватись етики поведінки та моралі; 

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, 

пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, 

наркотиків.  

- іноземці, прийняті до Гімназії, мають права і обов’язки учнів відповідно 

до законодавства України. 

 

7.19. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу, своїх 

обов’язків, порушення Статуту на них можуть накладатися дисциплінарні стяг-

нення, встановлені чинним законодавством, статутом і правилами внутрішньо-

го розпорядку Гімназії. 

 

7.20. У разі реорганізації чи ліквідації Гімназії її працівникам і особам, які 

навчаються в ній, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до 

чинного законодавства з питань праці і освіти. 

 

8. Права та обов'язки Гімназії 
 

8.1. Гімназія має право: 

 

8.1.1. Придбавати і набувати, від свого імені і в межах своєї компетенції 

будь-які майнові та немайнові права і обов’язки за цивільно-

правовими угодами, що не заборонені чинним законодавством; 

8.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статут-

ну діяльність, обирати профілі навчання, визначати основні на-

прямки свого розвитку у відповідності зі своїми завданнями і ці-

лями; 

8.1.3. Користуватися пільгами, передбачених чинним законодавством. 

8.1.4. Для підвищення якості своєї діяльності, самостійно, але відповід-

но до напрямків використання визначених чинним законодавст-

вом України, використовувати кошти, отримані Гімназією у ви-

гляді добровільних пожертвувань або набуті на інших законних 

підставах, згідно з затвердженим кошторисом; 

8.1.5. Самостійно укладати  договори (контракти) з юридичними та фі-

зичними особами; 

8.1.6. Запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) 

умовах; 

8.1.7. Брати участь у діяльності асоціацій та інших об'єднань юридичних 

осіб. 
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8.2 Обов'язки Гімназії: 

 

8.2.1. Вести свою діяльність відповідно до законів України, актів Прези-

дента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 

науки України, інших нормативно-правових актів, рішень Заснов-

ника та цього Статуту; 

8.2.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної 

програми освітніх заходів з різних профілів в Запорізькій області; 

8.2.3. Створювати для працівників належні умови щодо високопродук-

тивної праці, забезпечувати додержання законодавства України 

про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціа-

льного страхування; 

8.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов'язкових 

платежів згідно з чинним законодавством України; 

8.2.5. Забезпечувати та контролювати підвищення кваліфікації праців-

ників; 

8.2.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Гі-

мназії у відповідності з чинним законодавством України та цим 

Статутом; 

8.2.7. Здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт основних фон-

дів; 

8.2.8. Забезпечувати своєчасне введення в експлуатацію придбаного об-

ладнання. 

 

9. Управління Гімназією 
 

9.1. Управління Гімназією здійснює директор. 

 

9.2. Директор призначається на посаду та звільняється з посади районним 

відділом освіти за погодженням із Засновником. 

 

9.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності Гімназії, за винятком 

тих, що віднесені до компетенції Засновника. 

 

9.4. Директор Гімназії: 

 

9.4.1. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю Гімназії; 

9.4.2. Діє від імені Гімназії, укладає угоди з юридичними та фізичними 

особами, представляє її в усіх державних органах, на підприємст-

вах, в установах і громадських організаціях, відкриває рахунки в 

установах банку та Держказначейства України; 

9.4.3. Забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює не-

обхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рів-

ня; 

9.4.4. Організовує, спрямовує і координує навчально-виховний процес, 

відповідає за його якість та ефективність; 
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9.4.5. Відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної серед-

ньої освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів 

і програм, за рівнем навчальних досягнень вихованців; 

9.4.6. Створює необхідні умови для проведення поза навчальної роботи, 

організації безпечної життєдіяльності вихованців; 

9.4.7. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепіде-

мічних правил та норм, протипожежної та правил техніки безпе-

ки; 

9.4.8. Вживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя, до-

тримання правил особистої гігієни; 

9.4.9. Забезпечує права вихованців на захист від будь-яких форм фізич-

ного або психічного насильства; 

9.4.10. Підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-

експериментальної роботи педагогів та вихованців; 

9.4.11. Дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, а також організацій, зареєстро-

ваних у встановленому законодавством порядку, у навчально-

виховному процесі; 

9.4.12. Розпоряджається коштами та іншими цінностями відповідно до 

чинного законодавства та цього Статуту; 

9.4.13. Контролює дотримання режиму роботи Гімназії, організацію хар-

чування і медичного обслуговування вихованців; 

9.4.14. Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

9.4.15. Видає у межах своєї  компетенції накази та розпорядження, конт-

ролює їх виконання; 

9.4.16. Звітує про роботу Гімназії на загальних зборах колективу та перед 

Засновником. 

 

9.5. Колегіальним органом управління Гімназією є педагогічна рада, яку  

очолює  директор. До складу  педагогічної ради входять  заступники директора, 

педагогічні працівники, інші спеціалісти. У засіданнях педагогічної ради мо-

жуть брати участь із дорадчим голосом представники управління освіти і науки 

райдержадміністрації, підприємств, установ, громадських організацій, батьків 

або осіб, які їх замінюють. 

Організація діяльності та повноваження педагогічної ради визначаються 

Положенням. 

 

9.6. Органом громадського самоврядування у Гімназії є загальні збори 

(конференції) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Поря-

док скликання, повноваження, склад, чисельність загальних зборів колективу 

здійснюються відповідно до Положення та цього Статуту. 

 

9.7. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Гімназії, 

повноваження якої визначаються Примірним положенням про раду загальноос-
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вітнього навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 27.03.2001 № 159. 

 

9.8. У Гімназії можуть створюватися піклувальна рада, робота якої  здійс-

нюється відповідно до Положення  про  піклувальну раду загальноосвітнього 

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Укра-

їни  від 05.05.2001 № 45,  а також   учнівський  комітет,   батьківський   комітет, 

батьківська рада, наглядова рада та дитячі організації тощо, які діють в межах 

чинного законодавства України. 

 

9.9. Заохочення та дисциплінарні стягнення щодо директора Гімназії засто-

совуються Засновником та відділом освіти  

Вільнянської райдержадміністрації згідно з чинним законодавством Украї-

ни про працю. 

 

10. Соціальні гарантії, облік, звітність 

 

10.1. Питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, житла, здоро-

в'я, оплати праці, гарантії соціального забезпечення працівників Гімназії вирі-

шуються відповідно до чинного законодавства України. 

 

10.2. Гімназія здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів 

своєї діяльності, веде статистичну звітність. 

 

10.3. Директор та головний бухгалтер Гімназії несуть персональну відпові-

дальність за дотримання порядку ведення й достовірність обліку та статистич-

ної звітності, їх стан і своєчасність здачі бухгалтерської та іншої звітності. 

 

10.4. Контроль   за статутною  діяльністю  та  ефективним  використанням  

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вільнянського ра-

йону здійснюється Засновником, відділом освіти райдержадміністрації та ін-

шими державними організаціями в межах своєї компетенції згідно з чинним за-

конодавством України. 

 

11. Припинення Гімназії 

 

11.1. Припинення Гімназії здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, 

приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням Засно-

вника або суду , відповідно до чинного законодавства України. 

 

11.2. Ліквідація Гімназії здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворю-

ється Засновником, або органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Поря-

док і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредито-

рами визначаються Засновником або органом, який прийняв рішення про лікві-

дацію, згідно з чинним законодавством України. 
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11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі 

повноваження по управлінню Гімназією. Ліквідаційна комісія складає ліквіда-

ційний баланс Гімназії і подає на затвердження органу, який призначив ліквіда-

ційну комісію. Кредиторам, які перебувають у договірних відносинах з Гімназі-

єю, що ліквідується, повідомляється про її ліквідацію у письмовій формі. 

 

11.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів вико-

ристовується відповідно до рішення Засновника. 

 

11.5. При припиненні Гімназії працівникам, які звільняються, гарантується 

дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України. 

 

11.6. Гімназія втрачає право юридичної особи і визнається такою, що при-

пинила існування, з моменту виключення її з державного реєстру України. 

 

12. Заключні положення 

 

12.1.  Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації. 

 

12.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться тільки Засновником та на-

бувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації. 

 

12.3 Якщо будь-яке із положень цього Статуту є або стане недійсним, то це 

не веде до недійсності Статуту в цілому. При настанні таких випадків, недійсні 

положення приводяться у відповідність до чинного законодавства, шляхом вне-

сення Засновником відповідних змін до цього Статуту.
 


