
 

 

5. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 14 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5.1.      Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької 

міської ради Луганської області   планує свою роботу самостійно, відповідно до 

перспективного та річного планів. Плани роботи затверджуються педагогічною радою 

закладу освіти. 

5.2.       Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої 

(освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку 

визначеного Законом України «Про освіту» та спеціальними законами. Освітня програма 

схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується керівником. На основі 

освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує 

організацію освітнього процесу. 

5.3. Заклад освіти забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти 

Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. 

5.4. Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької 

міської ради Луганської області може здійснювати самостійну або спільну діяльність із 

закладами освіти для виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти 

відповідно до цивільно-правових договорів, укладених із закладами освіти, фізичними та 

юридичними особами.   

5.5. Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, 

посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі - МОН 

України), і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно 

до вікових особливостей та природних здібностей дітей. 

5.6. Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно 

до Закону України «Про загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням 

специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу. 

5.7. Класи в закладі освіти формуються за погодженням із засновником або 

уповноваженим ним органом з питань освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, 

встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають 

санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості 

поданих заяв про зарахування до закладу освіти. 

5.8. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі освіти 

здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України. 

5.9. У закладі освіти для здобувачів освіти за бажанням їх батьків або осіб, які їх 

замінюють, створюються групи подовженого дня. Робота групи подовженого дня 

організовується згідно з чинним законодавством. 

5.10. Зарахування здобувачів освіти до початкової школи здійснюється без 

проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не 

проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за 

наявністю вільних місць у відповідному класі. 

5.11. Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти проводиться наказом 

директора закладу освіти згідно з чинним законодавством . 

5.12. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу 

освіти відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України. 

5.13. Переведення здобувачів освіти до наступного класу, перехід здобувача освіти 

до іншого закладу освіти, вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі 

України здійснюється у порядку, встановленому МОН України. 

5.14. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і 

закінчується не пізніше 1 липня наступного року.  



5.15. Структура навчального року (за чвертями, семестрами), тривалість 

навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього 

процесу режим роботи встановлюється закладом освіти у межах часу, що передбачений 

освітньою програмою. 

5.16. У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим 

роботи закладу освіти, який погоджується з органами Держпродспоживслужби України. 

5.17. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше 

30 календарних днів. 

5.18. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х 

класах - 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми 

організації освітнього процесу. 

5.19. Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та 

консультацій з учнями. 

5.20. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу з 

дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором 

закладу освіти. 

5.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до 

педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та 

індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Домашні завдання здобувачам освіти 

перших класів не задаються. 

5.22. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти 

проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що 

передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх 

інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

5.23. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для проведення інших 

видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством). 

5.24. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним 

планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою 

батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.25. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється відповідно 

до чинного законодавства. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

закладу освіти визначаються МОН України.  

5.26. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної 

середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може 

здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

5.27. Державна підсумкова атестація здобувачів освіти проводиться відповідно до  

Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН України. 

5.28. За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам видається 

відповідний документ про освіту. Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. Реєстрація документів про освіту ведеться відповідно до чинного 

законодавства. 

5.29. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення в навчанні, досягли особливих 

успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV 

етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть бути нагороджені 

похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За 

особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі 

досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні» у порядку, визначеним 

Міністерством освіти та науки України. 

5.30. Виховання здобувачів освіти в закладі освіти здійснюється під час проведення 

уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи. 



5.31. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, 

закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.32. Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський 

характер. 

5.33. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність 

закладу освіти. 

5.34. У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та 

функціонування будь-яких політичних об’єднань. 

5.35. Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної 

влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати 

здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи 

політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою. 

5.36. Керівництву закладів освіти, органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до 

участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями 

(об’єднаннями). 

5.37. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх 

належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань). 

5.38. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього 

Статуту. 

5.39. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти 

забороняється.           

5.40. Учасники освітнього процесу: 

 здобувачі освіти; 

 керівник, заступники керівника; 

 педагогічні працівники, методисти, психологи, спеціалісти, залучені до 

освітнього процесу; 

 батьки або особи, які їх заміняють; 

5.41. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, 

а також Статутом, колективним договором та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку школи. 

5.42. Здобувачі освіти мають гарантоване державою 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, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування); 

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його 

структурних підрозділів у порядку, установленому 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 певний 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. 

5.43. Здобувачі освіти закладу 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); 

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, 

які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які 

отримали достовірну інформацію від інших осіб. 

  

5.44. Педагогічні працівники та інші працівники закладу освіти мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і 

засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

- педагогічну ініціативу; 

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх 

методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання; 

- 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; 

- 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 

закладу освіти; 

- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для 

індивідуального і кооперативного будівництва; 

- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, 

передбаченому законодавством; 



- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- подовжену оплачувану відпустку; 

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти; 

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, 

у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та 

агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 
 

5.45. Педагогічні працівники закладу зобов'язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти, передбачених 

нею результатів навчання; 

- 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, працелюбності; 

- формувати в здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

дотримання  Конституції 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 психологічного 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 закладів освіти алкогольних 

напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

- дотримуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки; 

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, 

які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію 

про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу 

(цькування). 

 

5.46. Педагогічні працівники, керівники гуртків та інших творчих об'єднань 

працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого керівником. 

5.47. Обсяг педагогічного навантаження визначається керівником відповідно до 

вимог законодавства. 

5.48. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання 

професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством. 

5.49. Педагогічні працівники підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять 

років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 

5.50. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх заміняють, мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної 

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 та надавати згоду на участь у них дитини; 

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 

індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу 

(цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання 

своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості 

освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності; 

- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; 

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) 

стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу. 

 

5.51. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника, 

педагогічних та технічних працівників здійснюється директором Сєвєродонецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської 

області 

 


