І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кобринівський навчально-виховний комплекс «заклад дошкільної
освіти – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Тальнівської міської ради
Черкаської області знаходиться у комунальній власності Тальнівської міської
об’єднаної територіальної громади в особі Тальнівської міської ради і
забезпечує потреби громадян у дошкільній та повній загальній середній
освіті.
Кобринівський навчально-виховний комплекс «заклад дошкільної освіти
– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Тальнівської міської ради Черкаської
області є правонаступником Кобринівського навчально-виховного комплексу
«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів»
Тальнівської
районної ради Черкаської області та змінив власника
відповідно до рішень: 1) Тальнівської районної ради від 24.11.2020 № 455/VІІ «Про безоплатну передачу прав засновника (власника) юридичних осіб
– закладів освіти, які перебувають в управлінні відділу освіти Тальнівської
районної державної адміністрації та їх будівель, нерухомого, рухомого
майна, інших необоротних активів і майнових прав із спільної власності
територіальних громад сіл та міста Тальнівського району у комунальну
власність Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади Черкаської
області 2) Тальнівської міської ради від 26.11.2020 № 67/8-11 «Про
безоплатне прийняття прав засновника – юридичних осіб, які перебувають в
управлінні відділу освіти Тальнівської районної державної адміністрації та їх
будівель, нерухомого, рухомого майна, у тому числі транспортних засобів,
інших необоротних активів і майнових прав із спільної власності
територіальних громад сіл та міст Тальнівського району у комунальну
власність Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в особі
Тальнівської міської ради».
Скорочена назва: Кобринівський НВК «ЗДО - ЗОШ І-ІІІ ступенів»
1.2. Юридична адреса закладу: 20421
Черкаська область
Тальнівський район
с. Кобринове
вул. Миру, 64
тел. (04731) 9-94-35
1.3. Кобринівський навчально-виховний комплекс «заклад дошкільної освіти
– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Тальнівської міської ради Черкаської
області є юридичною особою, має ідентифікаційний номер, печатку,
штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може мати
рахунок в органах Державного казначейства.
1.4. Основним видом діяльності є освітня діяльність, що складається з
двох підрозділів: дошкільного та шкільного.
1.5. Кобринівський навчально-виховний комплекс «заклад дошкільної
освіти – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Тальнівської міської ради
Черкаської області (далі – НВК ) у своїй діяльності керується Конституцією

України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
повну загальну середню освіту», постановами Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, актами Президента України, центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших центральних органів
виконавчої влади, рішеннями Тальнівської міської ради та її виконавчого
комітету, розпорядженнями міського голови, іншими рішеннями органу
місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим
статутом.
1.6. НВК знаходиться в комунальній власності, її засновником є
Тальнівська міська рада
(далі–засновник), уповноваженим органом
засновника - відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради (далі
– уповноважений орган).
1.7.Засновник НВК або уповноважена ним особа:
- затверджує установчі документи НВК, їх нову редакцію та зміни до
них;
- укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором НВК,
обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та цим
статутом;
- розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором НВК з
підстав та в порядку, визначених законодавством та цим статутом;
- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт НВК у випадках та
порядку, визначених законодавством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю НВК;
- здійснює контроль за дотриманням установчих документів НВК;
- створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими
освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та
інтересів;
- застосовує види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби
та індивідуальні можливості для навчання, професійної підготовки або
перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами;
- забезпечує створення у НВК інклюзивного освітнього середовища,
універсального дизайну та розумного пристосування;
- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень
(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального
походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними
або іншими ознаками;
- реалізує інші права, передбачені законодавством та цим статутом.
1.8. Засновник може делегувати окремі свої повноваження
уповноваженому органу.
1.9. Засновник НВК зобов’язаний:
- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази,
залежно від розміру бюджету, заснованого ним НВК на рівні, достатньому
для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- у разі реорганізації чи ліквідації НВК забезпечити здобувачам освіти
можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
- забезпечити відповідно до законодавства створення в НВК
безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для
осіб з особливими освітніми потребами.
Засновник через уповноважений орган здійснює фінансування НВК,
його матеріально-технічне забезпечення, закріплює за НВК необхідні будівлі,
інженерні комунікації, обладнання, встановлює територію обов'язкового
обслуговування, забезпечує харчування та підвіз здобувачів освіти,
передбачені законодавством.
1.10.Термін навчання в НВК становить 11 років.
1.11. Термін навчання для здобувачів освіти, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
1.12. Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на
дошкільну освіту та здобуття повної загальної середньої освіти, всебічний
розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в
суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до
самовдосконалення і готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації,
відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових
компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної
життєдіяльності.
1.13. Головними завданнями НВК є:
- формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній
людині для успішної життєдіяльності;
- вільне володіння державною мовою;
- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами;
- математична компетентність;
- компетентності в галузі природничих наук;
- інноваційність;
- екологічна компетентність;
- інформаційно-комунікаційна компетентність;
- навчання впродовж життя;
- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями
демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового
способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
- культурна компетентність;
- інші компетентності, передбачені стандартом освіти;
- здійснює інші повноваження відповідно до статуту НВК.
1.14. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: практичне
засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля,
моральних цінностей, читання з розумінням, уміння висловлювати власну
думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість,

ініціативність, уміння приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність
співпрацювати з іншими людьми.
Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти
здобувачів освіти віком від трьох до шести ( семи ) років відповідно до
вимог Базового компонента дошкільної освіти. Діти старшого дошкільного
віку обов’язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту
дошкільної освіти.
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень початкової, базової
середньої і профільної середньої освіти здобувачів освіти віком від 6 років
згідно з вимогами Державного стандарту базової та повної загальної
середньої освіти.
1.15. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах
своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним
статутом.
1.16. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і
державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання Державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними
угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.17. Повноваження НВК:
- реалізує положення Конституції України, Законів України «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»
інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
- проходить в установленому порядку інституційний аудит;
- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті
дошкільної , базової та повної загальної середньої освіти;
- забезпечує єдність навчання і виховання;
- визначає форми, методи та засоби організації освітнього процесу за
погодженням із уповноваженим органом;
- формує освітню (освітні) програму (програми) НВК;
- створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для
організації та здійснення освітнього процесу;
- забезпечує відповідність дошкільної, базової та повної загальної
середньої освіти Базовому компоненту дошкільної освіти та Державним
стандартам базової та повної загальної середньої освіти;
- охороняє життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших
працівників НВК;
- формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні
навички;
- забезпечує добір і розстановку кадрів;
- планує власну діяльність та формує стратегію розвитку НВК;

- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну
базу;
- видає документи про освіту встановленого зразка;
- використовує різні форми морального і матеріального заохочення до
учасників освітнього процесу;
- оприлюднює на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про
надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про
перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із
зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не
заборонених законодавством;
- забезпечує щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників
НВК відповідно до Закону України «Про освіту»;
- надає приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з
метою розвитку творчих здібностей здобувачів освіти, забезпечення їх
фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво за погодженням із
засновником та/або уповноваженим органом;
- здійснює інші види діяльності, що не заборонені законодавством
України і сприяють розвитку НВК та реалізації його мети.
1.18. Мовою освітнього процесу в НВК є державна мова. Мова навчання
і виховання визначається Законом України «Про засади державної мовної
політики».
1.19. Відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти у
НВК, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних
правил і норм покладається на директора НВК. Норми харчування та
порядок надання послуг із харчування здобувачів освіти встановлюються
Кабінетом Міністрів України та рішеннями Тальнівської міської ради.
1.20. Медичне обслуговування здобувачів освіти та відповідні умови
для його організації забезпечуються і здійснюються лікарями комунального
некомерційного
підприємства «Тальнівський центр медико-санітарної
допомоги Тальнівської міської ради» та за необхідності іншим медичним
закладом.
1.21. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами
визначаються угодами, що укладені між ними.
II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
2.1. НВК планує свою роботу відповідно до перспективного та річного
планів. У річному плані роботи відображаються найголовніші питання
роботи НВК, визначаються перспективи її розвитку.
2.2. Освітня програма схвалюється педагогічною радою НВК та
затверджується директором відповідно до чинного законодавства.
2.3. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного
вибору здобувачів освіти.
2.5. Кожна освітня програма має передбачати досягнення здобувачами
освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним

Базовим компонентом дошкільної освіти та Державним стандартом повної
загальної середньої освіти.
2.6. На основі освітньої програми НВК складає та затверджує
навчальний план, що конкретизує і регулює організацію освітнього процесу.
Він складається на основі Типових навчальних планів, затверджених
Міністерством освіти і науки України. Навчальний план погоджується
педагогічною радою та затверджується директором НВК відповідно до
чинного законодавства.
2.7. Навчальний рік у НВК починається у День знань - 1 вересня і
закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
2.8. Структуру навчального року та строки проведення канікул
встановлює НВК за погодженням із уповноваженим органом засновника.
2.9. Освітній процес у НВК здійснюється за груповою та
індивідуальними формами навчання, положення про які затверджує
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері освіти.
2.10. Зарахування здобувачів освіти від 3 до 6 (7) років здійснюється за
наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а
також документів, визначених чинним законодавством. Зарахування
здобувачів освіти дошкільного віку здійснюється на безконкурсній основі,
як правило, відповідно до території обслуговування.
2.11.Зарахування
здобувачів освіти
до шкільного підрозділу
здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом
директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють,
а також копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки
встановленого зразка, відповідного документа про освіту (крім здобувачів
освіти першого класу) та/ або інших документів визначених чинним
законодавством.
2.12. У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого
року навчання до іншого навчального закладу. Переведення здобувачів
освіти до іншого навчального закладу здійснюється згідно з чинним
законодавством.
2.13. Порядок відрахування здобувачів освіти НВК визначається чинним
законодавством.
2.14. Наповнюваність груп для здобувачів освіти віком від трьох до шести
( семи ) здійснюється відповідно до чинного законодавства.
2.15. У НВК кількість здобувачів освіти у класах визначається
демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. У
разі меншої кількості здобувачів освіти у класі заняття проводяться за
індивідуальною або іншими формами навчання. Наповнюваність класів
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
2.16. Організація освітнього процесу не повинна призводити до
перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та
нешкідливі умови здобуття освіти.

2.17. Відповідальність за здобуття освіти здобувачами освіти покладається
на їх батьків, а здобувачів освіти, позбавлених батьківського піклування, - на
осіб, які їх замінюють.
2.18. Порядок поділу класів на групи для вивчення окремих предметів
здійснюється згідно з чинним законодавством.
2.19. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати
здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними
початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням
освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості
здобуття такими особами базової середньої освіти визначаються спеціальним
законом.
2.20. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні освіти
оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може
здійснюватися в різних формах, визначених законодавством.
Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти
здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності НВК
та/або якості освіти.
Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких
проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган
виконавчої влади у сфері освіти і науки.
2.21. За письмовими зверненнями батьків, інших законних
представників здобувачів освіти в НВК функціонують групи продовженого
дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти,
не заборонені чинним законодавством. Зарахування здобувачів освіти
здійснюється наказом директора НВК та згідно з чинним законодавством.
2.22. Поділ на групи на заняття з окремих предметів здійснюється згідно
з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та
погодженими з Мінфіном України визначеними нормативно-правовими
актами.
2.23. Інклюзивне та індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) у
закладі організовуються відповідно до чинного законодавства .
2.24. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види
діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених
освітньою програмою та навчальним планом НВК, дозволяється лише за
їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
2.25. Виховання здобувачів освіти у НВК здійснюється в процесі
урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.
2.26. Цілі виховного процесу в НВК визначаються на основі принципів,
закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових
актах України.
2.27. У НВК забороняється утворення і діяльність організаційних
структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих
формувань.

2.28. Примусове залучення здобувачів освіти НВК до вступу в будь-які
об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування
забороняється.
2.29. Дисципліна в НВК дотримується на основі взаємоповаги всіх
учасників
освітнього процесу,
дотримання
правил внутрішнього
розпорядку та цього статуту.
2.30. Застосування методів фізичного та психічного насильства до
здобувачів освіти забороняється.
2.31. Режим роботи НВК визначається на основі відповідних
нормативно-правових актів, правилами внутрішнього розпорядку та цим
статутом.
2.32. Тривалість уроків встановлюється відповідно до чинного
законодавства. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з
уповноваженим органом. Тривалість занять для здобувачів освіти
дошкільного віку встановлюється для кожної вікової групи на основі типових
освітніх програм.
2.33. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері освіти.
2.34. Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється в
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
2.35. Випускникам видається відповідний документ про освіту. Зразки
документів про освіту затверджує центральний орган виконавчої влади у
сфері освіти і науки. Виготовлення документів про освіту здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету та інших незаборонених
законодавством джерел.
2.36. В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров'я або з
інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової
атестації в порядку, що встановлюється центральними органами виконавчої
влади, що забезпечують формування державної політики у сфері освіти та
охорони здоров’я.
2.37. За результатами навчання здобувачам освіти
видається
відповідний
документ (табель, свідоцтво досягнень учнів початкових
класів, свідоцтво про базову середню освіту, свідоцтво про повну загальну
середню освіту) та інші документи відповідно до визначеної шкільної
документації. Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
2.38. За відмінні успіхи у навчанні здобувачі освіти відзначаються
відповідно до Порядку нагородження здобувачів освіти за відмінні успіхи у
навчанні, встановленого МОН.

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками освітнього процесу в НВК є: діти дошкільного віку
(вихованці ЗДО), учні – здобувачі освіти, директор, педагогічні працівники,
психолог, бібліотекар, вихователі та їхні помічники, інші спеціалісти, батьки
або особи, що їх заміняють, інші особи, передбачені спеціальними законами
та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється НВК.
3.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права і обов'язки
визначаються законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» «Про
повну загальну середню освіту» іншими актами законодавства України,
даним статутом, правилами внутрішнього розпорядку.
3.3. Здобувачі освіти мають право на:
- навчання та вибір форми навчання;
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через
вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, запропонованих НВК
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-якою
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача
освіти;
- користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною,
спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою НВК у порядку,
встановленому НВК відповідно до спеціальних законів;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються
в освітньому процесі;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- особисту або через своїх законних представників участь у
громадському самоврядуванні та управлінні НВК;
- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з
особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств
населення.
3.4. 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;
- бережливо ставитися до своїх і чужих речей, шкільного майна;
- дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку НВК.
3.5. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені
законодавством та установчими документами НВК.
3.6. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків,
порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть
накладатися стягнення відповідно до закону.
3.7. Педагогічним працівником НВК повинна бути особа з високими
моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або
професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень
професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує
результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я
якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах освіти.
3.8. Заступники директора призначаються на посади та звільняються з
посад директором НВК. Педагогічні та інші працівники НВК призначаються
на посади та звільняються з посад директором НВК.
Директор НВК має право оголосити конкурс на вакантну посаду.
3.9. У НВК проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація
педагогічних працівників здійснюється, як правило, один раз на п'ять років
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері освіти.
3.11 Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів
навчання, що відповідають освітній програмі та забезпечує якісний результат
освітнього процесу;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм,
проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед
методик компетентнісного навчання;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою,
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою НВК у
порядку, встановленому НВК відповідно до спеціальних законів;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти,
установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють
підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються
в освітньому процесі та науковій діяльності;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі та гідності;
- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність
за межами НВК;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- щорічну оплачувану відпустку;
- участь у громадському самоврядуванні НВК;
- участь у роботі колегіальних органів управління НВК.
3.12. Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти
передбачених нею результатів навчання;
- забезпечувати якісний результат своєї діяльності;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її
дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати в здобувачів освіти усвідомлення необхідності
додержуватися Конституції України та законів України, захищати
суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей України,
дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та
навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими
особами на території НВК алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим
шкідливим звичкам;
- додержуватися статуту та правил внутрішнього розпорядку НВК,
виконувати свої посадові обов’язки.
3.13. Права та обов'язки педагогічних працівників визначаються
Конституцією України, Законом України «Про освіту», Кодексом законів про
працю України, іншими нормативно-правовими актами.

3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут,
правила внутрішнього
розпорядку НВК,
не
виконують посадових
обов'язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно
до чинного законодавства.
3.15. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього
процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або
установчими документами НВК.
3.16. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти.
Батьки здобувачів освіти мають право:
- вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх
дітей;
- приймати рішення щодо участі здобувачів освіти в інноваційній
діяльності НВК;
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування
НВК;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань
навчання і виховання дітей;
- захищати законні інтереси дітей.
3.17. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною 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 сім'ї, старших за віком,
державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних
традицій і звичаїв;
- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей
українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання
та навколишнього природного середовища, любов до України.
3.18. Інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють,
визначаються Законом України «Про освіту», Сімейним Кодексом України,
Законом України «Про охорону дитинства».
IV. УПРАВЛІННЯ НВК
4.1.Система управління НВК визначається законами України «Про
освіту», «Про місцеве самоврядування України». Установчі документи
повинні передбачати розмежування компетенції засновника, інших органів
управління НВК відповідно до законодавства.
4.2.Управління НВК здійснюється відділом освіти, молоді та спорту
Тальнівської міської ради.
4.3. Директор НВК здійснює безпосереднє керівництво НВК і несе
відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність НВК.

4.4 Директор є представником НВК у відносинах з державними
органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними
особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню
освіту» та установчими документами НВК.
4.5. Директор НВК призначається та звільняється з посади
уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства.
4.6. Директор НВК в межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність НВК;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності НВК за
погодженням із відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх
функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітніх програм;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
контролю за діяльністю НВК;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування НВК;
- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників
НВК;
- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими
документами НВК.
4.7. Колегіальним органом управління НВК є педагогічна рада,
повноваження якої визначаються Законом України «Про дошкільну освіту»,
«Про повну загальну середню освіту».
4.8. Усі педагогічні працівники НВК мають брати участь у засіданнях
педагогічної ради.
4.9. Рішення педагогічної ради НВК вводяться в дію рішеннями
директора.
4.10. Громадське самоврядування в НВК колективно вирішує питання
організації та забезпечення освітнього процесу в НВК, захисту їхніх прав та
інтересів, організовує дозвілля та оздоровлення, бере участь у громадському
нагляді (контролі) та в управлінні НВК у межах повноважень, визначених
законодавством.
4.11. У НВК можуть діяти:
- органи самоврядування працівників НВК;
- органи самоврядування здобувачів освіти;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього
процесу.
4.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування НВК є
загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного
разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу
обираються від таких трьох категорій:
працівників НВК - зборами трудового колективу;
- здобувачів освіти НВК другого та третього рівнів - класними зборами;
батьків, представників громадськості - класними батьківськими
зборами.
4.13. У НВК можуть функціонувати методичні об’єднання, що
охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного
професійного спрямування.
V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НВК
5.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється відповідно до
Законів України «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню
освіту», «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного
кодексу України та інших нормативно-правових актів.
5.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази НВК
фінансуються за рахунок коштів засновника та/або уповноваженого органу.
5.3. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в НВК
визначається засновником та/або уповноваженим органом відповідно до
чинного законодавства. Бухгалтерський облік здійснюється через
централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської
міської ради або в інший не заборонений законодавством спосіб.
5.4. Джерелами формування майна та фінансових ресурсів є:
- державний бюджет;
- місцевий бюджет;
- гранти вітчизняних і міжнародних організацій;
- добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей,
нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
5.5. Штатний розпис
НВК затверджується відповідно до чинного
законодавства.
5.6. Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю,
комунікації, обладнання.
5.7. Майно НВК є комунальною власністю Тальнівської міської ради та
передане відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради на
правах оперативного управління.
5.8. Засновник та/або уповноважений орган здійснює контроль за
використанням і збереженням майна відповідно до чинного законодавства.
5.9. Приміщення НВК повинні відповідати чинним нормативам,
правилам пожежної безпеки, санітарним нормам і правилам, повинні бути з
сучасними вимогами, придатні для утримання здобувачів освіти.

