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1'1' 13мАйлв9ь1и 
'--''^3*#Ё#!Ё?ёж 1-п1 стутшн1в о.]]вксА}щРтйсько|рдйонцот РАди кройогрддськот овлдсп сй *1*о - е комунАльнимзАклАдом' зн;!хо.щться у сп1льно] власвост| 

'.рБ'рй* цромад с1л ! селищФлександ>йського райо*ту.
1.2. й|оце знаходження тор:тди.пто| особи:

вулиця (|рова
оело 1змайл1вка
0лексанщэ!йськ:й район
1{|ровощадська область
28056

?елефон (05235) 6-5 1-1 8

1.3.11]кола е 1ориди]|ного особото' мае печатщ/' |шт€|мп' 1де:ггифйац1йп,1й код, може в|дщиватираху{{ки в банЁвськ!п( установах.
1'4'|[овне паймешранлпя по.ридттто[ особи: 1змАйшвськА 3АгА_]|ьноосв1тг{'1 1||колА 1-111стутшнш о]шксАг1дтйсько[ рдйонно{;Аь шРовогРАдськот оБлАст1.

€коронене кайменуван}{'[ }орид{чно! особи: ]змайлБська 311| 1_111 ст.
1'5'3асновником |]1ко'}п| с: Флексат1д1э1йоька рш?онна Рала.!$ровощ4дсько[ област1. }правл!н:тя не:оздйс:пос 0лексанщэйська райопна держ{вна ашл1н|сщгац!т в осоо1йф оов|ти Флейсандр!йсько]районно? державно! ащд|Ёсщац|] (надал! _ в1ддй осв!ти).
1'6'3асновник або уповновФкений ним орг;!г{ зл!йотлое ф!нашсува:пля навч8ш1ьпого з€|к'|аду, йогоматер|ально-техн!чтге забезпечення, падас необх!ш1 оу.й, йй"; коьтрт|кащ|!, обладналшя,вст€|}!овл1о€ !х стацс та м1т9орайоп обов'язко''.' 

'б"'у.'вув'}п|1я' оргаш|зовуе будБпгп1тво 1 ремонтпрштл1щень, !х господарьке1богровув,|н!1я' харчування уш1в.

:;#;#:ж#ж"т#."'*}{ого з'!кпаду € задоволен11я пощеб гром4дян, оусп|льства ! держави у
1'8' [олов|{ими з'шдат[н'!ми |змайлБсько! загальноосв!т:тьо] |1|ко.]ти !-1|1 ступеш!в е:

_ вихов{!ншя мор!ш1ько | ф1зитто здорового покойшпя;
* ство|юнпя умов д;шт здобуггя загашьно| сеРедтьо] осв|ти на р|вн1, пе !{и)кчом} вй дерэкавштдссташда1шБ;
_ розвиток цриродн1'о( позцт!!вн1о( вшсил|в, зд!бностей | обдФовапост|, творвого мисленн'!'пощеби | вм|ння с{|мовдоскон.ш1юватися; '9цу9д9[| ! 1'\'д'1Р9]

",*";.Р##ЁЁ'#'|**"о| 
поз:ш1!1' вг:асно] г]]тнос{, готовпост! до тудово| д|*тльност|,

_ отво]юш'1я' сщ'и'ш]1ивих р1ов д][я с{|мовир.}ке|{ня особлппвост| у*л1в у р!зних в}|дахд1яльност!' рФвщриття у 1{п( пу31{гив1|ш( природш!ш( ша:сил!в, зд!бностей; 
'сд'р'**|1'9' 3акт:ад осв1ти у сво!й д1я.тьпост| керу.еться 3;";^тщ'ъ" ,,п*осв1ц'', ''|{ро зщ:!шльн.у сере:шпо орв1т''' ";*йй]*'под6вт|ими 

:|кт.!ми 9т9а3ши, пост'!шов.|миБщховпо| Ращ ущ**п' 
1 }.Р$пягтшлта в|дшов|дшо до 1{опсттатуц|? тазакон|в }щш'ппл' као;пец й!в!сщ1! 9кр'*,1*Ёй. м;ы"*р"'"' 

'.}т}1 
та науки )/кра!.ни, 1нтшо<цектра]{ь}|кх оргак|в вкокавчо! *'дш', р|шгекняплпт ]ь'"**. ;;;;-;;навчо! вшаш4 та органБ

Ё1:жж 
с€|мовряд]гв{|нц'{, |[оложевпй <йро .1г3ш|ь|!оосв!т:тй павча.тьний закпад}) та в.]т.юним

1.10. Ёавчатьний закпад самост!йно прлймас р1птення | здйснгое д!ш:ьн1сть в ме)ках компетенц|!,
ж*..ж!$^' законодавс'*ом, |{олойгтшл'л про 3'г!ш1ьноосв|тн!й ****"й .*'д ''
1'11' }{авча'тльний з8}клад :гесе в|дповйальн|сть шеред особото, сусш|льством | державо[о 3а:

.**";жжт#ж# ж' визначеш[д( 3*";";тй";;;й 
"*;й * й'й*"* ,р.

,2

р



_ дотриман}{'{ )^'{ов, що визнача}оться за результат!}ми атестац|т навчального зак]1аду] коп
- безпечн| умови осв!тньо|д1яльност1; нав
- дотрим€|ння державних стандарт!в осв|ти; сис_ дощим!1ння догов|рних зобов'я3ань з йтмли суб'ектапли осв|тньо!', виробшито!, науково|

д!япьност1 та приват|ш{ми особами' у тому .штсй зобов'язапь за м|жнарод!ими щод{!ми; 
---! -----' 1.1!

- дощиманкя ф1кагтсово{ дисцц,шгп|цти. . в:д
Бипускники н{шч!}пьного з{}к.т14ду одер)ку|оть докуме1{ти про осв!ч вста|{овленого зр{вка_ зак

1 .12. Ёазчазхьнууй заклад мас право :

_ користув{1тися п|льгаплЁ, {(Ф передбанен| дерэкавото;
- прохо,щти в уст{1}!овленому шорядку держ€1вну атеотащ1то;
- визначати форлли | засоби орган!зац1! павч.ш1ьно-в!тховного т|роцесу;
_ визначати тп:с|льшй компонент зм|сц осв|ти, розробляги | впровадтувати вт:асй прогр.ми

навча]тьно| та науково-метод[ч|но[ роботи з ур€!хрш1н'{м держ.|вншх стапдартБ;
- 3!!3Ё89&[!{ контингент утгт!в;
- оргшт|зо_вувати п|,:цотовку, переп1дщотовку, п!дпищення квалл1ф|кац|? т-€' сталув{||{1{'{

педагог|.птих к4др|в;
- створ|овати структурн| пфозд{ли, формувати шггатттий роз11ис' вст{!}{ов.}!|о.вати форг'пт

зароб|тяо| |1лати | матер1апьного заохочен[{я в мет(ах в]тасног0 ко|пториоу;
- зат ро!шуват14 на роботу спец!алл!ст1в, у то}'у щашл! | закордоншл<, на догов!ршг (коггратсглшпг)

|.2ч

умов€ж; у
_ буги власником ! розпорцдтиком рухомого | нерухомого майна зг1.що з !{и}1ним ос]

законодавством та власн}{м 9татугом;
- ощи]!ув:}ти ко|пти 1 матер1а.ттьн| ц!нност| в|д органБ держав|1ого ушрав.гт1шя' !оришч|н!о( 1 нф1зиттлпс ос1б;
- з{1]1п!шати у свос!шу розпоряд)кенн{ ! вшористов)/вати ко!шти вй госшодарсько1д|ятльвост!; 2э_ зд1йстповати кап|та.ттьне буд!вни:цтво | реконсщукц|то, каг:!тальний ремонт на ос:тов| мо

договор!в пйряду !{и господарським опособом;
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1.13. (ласи у н{вч:1]1ь}тошгу заш:ад! фортшулоться за погодке!!н'{м з в!/и|лом осв|ти 0лексав{Рйсько]
районно| державно| адщл1н|срац|11{|рвощ4дсько! област1 зг|,тшо з ворматив{|ми ь наповй'ваност1,
встановленими з[|конодавством' з )р€|хува}!!{ям н!1явност1 шр:аш:фень, що в|.щовйалогь сан!тщно-
г|г|сгт|щ:штя вимог€!м шля здйсне}|ня навч(ш1ьно-в[тхов!|ого цроцеч' та в|.щлов|дпо до к|лькост|
под€|н!л( з€шв про зарахув8|ння до закладу.

1-14. Бавчапьний закл4д форпдуе к]1аси з ур,|хув€|ншя1\,1 демощаф|шо! сицащ!! а в раз!, котш к1-тльЁстъ
д1тей мен1ша за визначе1{у нормативадди !1 паповп}овашосй, _ 

'р.'"!*у''' зан'1ття за !ндттвфалъ,но:о
формо:о н:1вчанпя.

1.15. 3 урахуван|{я|{ пощеб васел€}1ня та м!сцевих умов та за г[огодженпштл |з в1ддйом осв!ти, молод!
та спорц Флексанщ>!йсько[ районно1 державно! адтл!н1сщш1|| 1{фвощадсько| област| навчат:ьний
зак]|ад прийпаас р!тпення про створення груп шродовже}!ого д}1я.

3акглад при-тшлае р|тпення про створен||'| класБ з поглибленлшл вивченням предтлет!в,
спец|а-тльнтпс та |нкл|озивнш( класБ д1я н:}вчя|{н{ д!тей з особ.тплвлцди осв{тн|дди ,фб^* 

''погодя(е'!н'[м з в!дд|лодд осв|ти 9лексащд1э|йсько] райо:лно? дерхсавно| адцтл!н]страц|1'кр'йщад.**'!
област!. 1

1.16. [1авча:лня у ]1авча.]1ьпому зшслцд! ведсгься укра'т{ськото мово1о.

1'17. 3 урахраннп{ осв1тн1х запитБ н:юелеш}{'г, кащового зафзпечетптя та матер|ально-техв1.што| 1
мето2ртчно] 6азц та з'! погод)сенняпд !з в!ддйом осв!тд Флексацлрйсько! фоннот дерхсавно[
а,щл|н!страц1! (фвощадсько| област| навча-тьний зак]1ад оргая|зуе 

"*.1*'19 
в стар:п1й школ| за

од!им або к1ллькома проф1тьнлшли !1{|прям:|ми.

1'18. 3 метото зд!йснення профор!снтац!&о! роботлл, проф|.тьного' трудового та профес!йного
нав*ашя н:вча,1ьний заклад йоже ]{апр€в]1яти йь шко.'1и до м}гошк!льттих нав!!ально_виробнишпх
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комб|нат|в. Ёавча.т:ьний зак:гад | комб!нат ргод}су'оть порядок спйьпо] роботи' розкпад з.|!{ятъ
н:вчшБпе нав.ш1т'}кеп}{я. Ёавчальший з,|к.]1ад бере утасть у ком|1лектув'!ш|т1 гргп, зд1йсгпо;
систематш|ний концэо.ть за в1др|дуван:тлтл у|п{ят}{и н.шчсш!ьп}о( з:|}{я1ъ у комбйат|, тх усй!т::ш!стто.

1.19. }тдивФалльне !{{шч{|}|пя та [{а8ч{|н|1я екстерпом у н{вч61пь|{ому зшстлад| орган!зову:отьоя
в1,:ц:ов|дно до полот(снь пр |птдгвФш:ьне'!{!!вч!|}1н'{ та екстернат, у з{га]1ь|!оосв!тн|х }{{вч{1]Бни}
зак.}|адФ(' затверджепих й|ш|стерством осв|ти та науки 9кра!ви.

|.20.у н{шча'1ьпому зактпад! мо)к}пь створ1ов{1тися | фушщ1онра!и:
творт| щуш;

_ мегошч|н| об'едталпля'
_ педагог|.пге паставг{ицтво.

1.21. Бзаемов|д:оситли навчатльпого зак}:4ду з |орид{т|пими ! ф!зишпшли особашлп визна!и|!оться уг0да]\щ'
що уш:аден|м!тсвшшг.

!! Фреон|з оц|л новна;оьпо-в !х|овнопо про цец
2.1. Ёавча.тльпсо-вгосов:пй цроцес у павч€}'ть1{ому заклад| зд|йстпоетъся в1дпов|дло до рбоних
навч:1льн1о( план|в, ск]1аден|{х на осттов| типових навчашьнтос план|в, затверджснгок 1т1|гл!стерством
осв!ти 9кра!ни.

9 роботому н.!в!и]1ъвому плаш| 3!}к;{аду конщрегизусться вар!ативна част|!на дФ'(ав!'их ст"андарг|в
осв{ти.

1ндивФалг|за:цй ! шферегтц|ацй навчапня у закл4д1забезпечуються 1|1шхом решл!зац!| !нвар|алттно?та
вар|ативно! частиши.

2.2. Робоч! навча.тьн| т1л:!}1и навч'ш|ьного зак]1аду затверд|(улоться в|.щлов1.щим в|ддйом осв!ти,
молод| та спорту Флексаплр|йсько1 районно} дертсавно! ддл!н!страц![ !{!ровотр4дсько? област|.

2.з. Ёавча:ль:лий зак]14д забезшетуе в!:ц:ов|дл[сть рБпя загально{ серед:ъо| осв|ти держав|{|{м
ст€шдаРтам осв|тп, едт!сть навчаглня ! в1ш(ов:|ння.

2.4. Ёавчальний зак]|ад пршцо€ за навч,ш1ьпими шрощам,||'гг!!, пфушшсаплп, пос1бникагш' що мак)ть
в!.щод1дшй щиф й!п1стерсва осв!т:п та наук!! }т9а|тти, ! забезшефс вико|!апн'! навч:ш|ьпо-виховн|п(
з{|вда}!ь на ко)кному ступен! н:вт!:ш!1{я эйпов1дло до в1кових особупавоствй та црирод'|их зд1бностей
д|тей.

2.5, Ёавчальний закл4д обирае форми, засоби ! мето,щг навч1!}!}1,| та вихов{!}'11я в!.щ:ов|цно до 3атсон!в
}кра!':ти ''|!ро осв|т'', ''||ро загальну сере.тшто осв!ц'' та свого стацц/ . ур*у"*"*,;'йф;;
з€|к][аду' проф!.тпо та 1!!||1ш( осо6л:ивостей оргаш!зшд|| шавч{ш1ьно-в!п(овного процесу.

2.6. Б!дглов|дно до подап1о( батькапги або особапли, ш{ !}.зштл}тгоготь'. заяв з{|к.}|ад 3а пого]ркенш[м зв1ддйом осв1т:т, молод1 та сшорщ Флексаг*д>1йсько| рат?ошто| лержавно| а,:цпл1тт|страц|[(|ровощ4дсько? област! створ!ое уп[ови д'|я прискор"й'.о н{вчання .' ****й 
"**"р*'*.

2-7 - Аавчазьний р!к у навч€} |ьному затсл4д1 по!|инаеться 1 версня ! зак1нтус"гься не п|зн!тпе 1 лиштя
насту1|ного року.

2.8. €щуктра н{вч;ш1ь!!ого року (щиваг:!сть навч{ш1ьн1тх за!1ять' подй на "вещ|, семестри та режим
рботи вста.вов.]|ю|оться закп4дом у ме)к.|х часу, передбатеного робочим навчш1ьним планом' за
погоджен}|'|м з в|ддйом оов!ти, молод| та сцорц Флекоалцр|йсько| райоггно| державно| адплй{страц!]
1{!ровощалсько]област1. ]'

2.9. 3агальна щивалг!сть капфл протягом |!{вча]!ь|!ого року не повинна ст1}[!овип! мен1п як 30
калепдарнлпк,тш!в.

2.10. [рива.т:!сть рокБ у навчш!ь}1ощ/ закттад! ста}1овить: у 1_х кпасФ( _ 35 хвцшдтг,у 2-4,хкласах - 40
хв}[,1ин' у 5-11-х (12-х) - 45 хви.тпан'



3м|на щиват:оот| щок|в допускаетьоя за погодже}|ням з в!дд|лом осв!ти, молод! та сшорц :

Флександ:1йсько{ райокгто| державно! ашс1йстрац[[ 1{1ровощ4дсько! област1та дерх(авшо[ сан!тарно-
епйем|олог|шо| слулсби.

2.1\., {пя ушть 5-9-х клас|в допускасться проведення,пфяд дрох рок!в пи нас лабораторних 1

контро]1ьних роб!т; шш1иса}{!1я твор|в, а тщож урк|в 1.рудового навч,|}{ня. у 10_11_х (12_х) кп.юах
допускаеться проведе||ня п1дрял двох шок1в 3 одщого цРдш4ета !нвар|аптно! та вщ|атив:то{ часпшти
иавча]1ьпого |1ла|{у ! шроф1лгьппос дисцщ]1ь (шр:плетБ).

2.12. 11аыла;тъний заклад можо обрати !нтп!, кр{м РФк}, форми орган{зац|[ навча":тьно-вихов1!ого
процесу.

2.13. 1ривш:!сгь пер8рв м!хс урокш,ли всга}1ов'11ое[ьоя з урахува]1н'м пшгрсбп в оргап|зш1|! актив1!ого
в!дпоштнку ! хщтрашшя ушл|в, а][е пе мев1ш як 10 хви{[ич' ведцко] перерви (п!сщя д:рого або

щетього уроку) _ 20 хви.гпдн.

2.14. Розклад урок1в ок.'1ад€[сгься в|шов1дно до робового |{ав11{}]1ьного 11п;:}{у закладу з дощима}{|{ям
педагог!.т:л!п( та оатг|тарно_г[Ёен|.шттос вимог 1затвердкустьоя кёр1вником н{вч11]|ьЁого з{|к.]1аду.

2.|5. Б1двойкаяня уян!в вй ш.|вча.т1ьнш( заЁять д.т|я провашкевпя !нт:шх вид!в д!яльшост|
забороняеться (фм втппаш|в, шередбачен|п( законодавством)

2.16. 3а:цчекуся ущ!в до вцдБ дзя:ьностт' не передбаиевлос н&вч1{ш1ьно!о {троФ€|мо}о та ро6ошг
н€!вч.ш|ь|{им г1л{|}1ом 1!:|в11ального з{|кпад)[' дозво'1ясться.т1и1ше за гх згодото та зк)до1о батьк|в або ос1б,

як| !! зам!тшо:оть.

2.17. 3м1ст, обсяг | харатстер дома:шн|х з€!вд:}}!ь виз1|ач:|}0ться в!!ителем в!дпов1дно до педагой'птлог |

сшт!тарпо_Ёг|ен|.шппс вимог 3 ур'|хр:|н11д{ впмог 11{шча]1ь!{ш( шрощам та |ндавфа-тьшпх
особ.тптвостей Рцт1в.'

,{омаггтн| з!шд{|ння ушп{ 1-х клас1в ве зада}оться.

2.18. 3ара:гувш*вя уп*!в до загазьвооов!тнього навчапьЁого за1Фад)Ё та {х в|д1в:кува:лшя зд1йстт:оеться у
в|,тцгов!д*ост1 до |!инного з.}ко1{одавства 9щштти.

2.|9. Фц{тповашгя навч{1]|ьш10( досягг1ень ут:т{в навч!}]1ьного закладу зд|йсвтоеться в|дцов!дно до
т|инного з{|кодавства 9л9а!ни.

2.20. у н{|ва]ть|{ому заклад| заборонясться угворепня та д1ят:ьв1сть оргав!зшл!йв:ос стру|стур
пол|шгчн:ос пащй, атако)1( орган|затч!й | вос:т1зованюс формувань. 

:

|{римусове за'гг!ення утпт1в навча]1ьного зак]1аду до вступу в будр-як! об'еднання громадян'
щом4дськ[, щомадсько_пол|тшчгт|, рл[г|*т| оргаш|зац1? | восн|зоватт| формралтия' а також до
д|шльттост! в за3наченгхорган1зац!.шс, участ| в аг|тац|й*|й робот! та шойтитплих акц|яс заборонясться.

2.2|. [иоцдштт:1па в }1ав!и]1ьному заг<лад| дотримуеться }{а основ! вза€}.!оповаги ус!х утаснтдс|в
}!€шч{}]1ьно_вш(овт1ого процесу' доц)!{м!|ння правил впущ}шнього розпорядку та €татугу !{,!вча]|ьного
з:!кла'щ/.

3астосування метод[в ф|зш*того та пстос1.птого наси]1ьства до уян[в забороняс*гься.

11!.}часппкппавча.}|ьпо_виховногопроцесу ' ]

3.1. 9час:тикапги нав!|а]1ьно_в!о(овного процесу в яавч'|]|ь!|ому зшстлад1 с утн1, педагой.дн1 пращ1внилоп,

шсш(о]1ог' б|бл|отекар, |нцг{ спец{ал!сти зак]1аду' кфвник, батъки або особи' як! [х зшц,:1тшототь.

3.2. (тыцс, права та обов'язки уласник!в н?шчально_вихов}{ого цроцесу, [х пр{ва та о6ов'язки
виз}1ачак}ться }(онсгттлд!сто }:9а|ши, 3а:сонаьли 9тсра!ни *|'[ро оов!ц'', "|[ро зага]1ьву сФод||1о
осв|ту", |нтшцшт- акт,|ми з.!конод€вства цим €татутом та правилами вЁур!тгп+56р6 розпоряду
навча]1ь}{ого зак]|аду
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3.3. }.шт| зак.,1а,ду ма}оть пр€во на:

1 лостугпт|сть | безоплатн!стъ повно| загатьшо] сэредтьо| осв1ти у н{шча]|ьному зшслг4д!;
. виб|р форми нав!1ашп'!' проф{льного папря\ду, фачльтатив{в, спеткурс[в, позшсласЁ!о( занять;
. безпе.тн! 1 не:::т<!шлтлв| умови н{!вч{|ппя та пршд|;
о (ФР!{отР{||{|{я н{}вча]1ь|{о-виробтти_тото, науково!о' матфал:ьно_техн1.ш*ото та ку;|ьцрно.

спортивното, базо:о н{вча]|ьшого з{|кпаду;
о /ч&€[ь в р|зшах вид{|х павва-т|ьно!', }{ащово_пр{1кти.тно[ д1ядьност1, ковфервц|лс, ол!штп[адах

вист1вках, ко11к)рс!|х тощо;
. оц)има}{нядодатков![хн€вча'1ьнихг!ос'гг;
о 11€Р€глдд резу:льтат!в оц|гцованЁя н{вча'1ьних досягнень з ус|х предметБ |нвар!антгто| та

вар[атквко{ тастини;
о }9&€ть в робот1 оргашБ грмадського самовряд)гвапня,з€|к]14цу;
о $?€1Б в робот| добрв1ль:лшс саппод1ят:ьтшх об,едшалль' твор[!их студй, клуб!в, гдглс|в, щуп з,

|пглересами тощо;
. поващ тшодсько| г|дщост|, в[льне вир!шке}1ня шоглядь' переконапь;
. захист вй буль-я:с:тх форм ексшуатшд![ пстдс|чпого ! ф|зт*того }!аси.]|ьства' вй дш

педагой':н|п( та 1вттптх пРадц:втпгк!в, лс1п9рушу|отъ!х права, при1{ш'у|оть честь {Ёшт!сть.

3.4. уш| зобов'язан{:
;.о ФвФ]1од[вати 31|,!г{1{'!ми' вм[нлтятли, практит!}{ими нави{!ками в обсяз1 не мен|пому' н|х

визпачепо Аерхсавум стащтом загал:ьно! середтьо| осв1тпт;
. пйвпщрати св|й загальн:й культрний р1вепь:
. брагга ут*шть у по|шуковй та нащовй д|ятльност|, пердбавенй навча.т:ьними прогр:|мами т.

н€шча]]ь|{им !ш!€}вом зак.]|аду' його статдом;
. дотрцъ{ужлпся вимог закоподавс|э;ц мора]!ьБюс', €гБщц1( ноРм, т1ов'0кагуп честь ! г!дн!стл

йтптосушгБташрш1БпиЁв; .1 ',. викошрат|{ вимоги педагог|.шт1о( та !птп:лс шрад1вник!в закугаду в!дпов!дно до статуту т€
пр:|вип розпоряд(у закладу;

о . братиучаотьур|знихвг{дахтрудово!дйл:ьшост1;
о дбайтгипо ст{витися до дер)1ивного, ц[юмадського ! особистого май:га, ъдайна |ш::птх утасншс|т

нав[1€ш1ьпо-в[п(овного процесу;
о АФРимуватися вимог ста1угу' пр.шил внуц>1тпн56го розпорядку зак]|аду;
о {офишт}гватися прав|{л особисто! г|г|ени.

3.5. |{едагог!штл прац!вптпсом повин|'а бри особа 3- високими мор!ш|ьними якостями, яка ма(. :.
в|дов|дщу шедагог!'шту освф, натле>тснй р1вень шрфес1йно| п!дготовтоп, забезпетуе рзультаттазн|стл
та лс|сть свое| робот:а, ф1зиштий та псшх!.:ний ст!}н здоров'я ятсо| дае змоц вико|1)[вати профес1йн:
обов'язки в навч!ш|ь!{их зак]]адФ( системи загально| сердньо[ осв1ти.

3.6. |1ризначенн'| 11а посаду, звйьнешгя з пос4дп{ педагог1чтгих та й::пос пршл|вник|в зшсладг, !нтш1

Ф}дов| в1ддосики рец]по1оться 3аконодавотвом про цра[цо' 3акопом 9кра3вн'!'1]ро загалльну середтпс
осв|ц'' та {ш:тцди зако|{одав![ими акт'|м!!.

з.7. 1(ер1вник павч{ш1ьшопо з{|кпаду цриз|тачае кп.юних керБник[в, зав|дуло.:ттх навча]1ьцими
кабйетштци, майстернлъли' |{авч1}пь|{о_досл!дтшми д|ляшк'!ми' права та обов'язки якш( визначак}тъся
нормативно-пр{шовими {|кт{!ми й}г|стерства ос|тда та нащи 9ща!шл, пр!|вип€!ми вггдр!тшньогс
розшорядцсу та €татутом навча]1ь1!ого 3!1к]1ад)[.

3.8. }{е дог{ускаегься в|двол|кашня педагоЁ.ших прщБтплк|в в|д в!{ко|{анвя профес!йт:ос йов'язЁт
щй в*тталк|в, пер]бачених законодавством.

3аллугеппя педдг9р[чцд. прап|вгплкБ до уласт[ у видах роб|т, не пердбачених робо.псм н€вт{а]1ьним
!1п'|ном' вавча]|ьними процр{!мами та !н||ппди докумептами' що регламеЁту[оть д!ялльн1стл
н{|вча]Бного з{!к]|аду, здйсшс|с:тъся ]1и1ше за ]х згодого.

!



3.9. |{едагог1.шт| прап|вники н:}вча]|ьного зак.т1ад[ п!д'!яга}оть атестащ|! зг|длто ч|инного з6|конодавства

9кра:ни.

3а рзу::ьтатами атеотац{| педагог|.шпс шрацбнитс{в впз|{ача€ться 1х в{д:ов1дт|сть зайтдан!й посад|,
шрисвок}еться квазг!ф1кац|йна категор|я та може буги щрисвос1{о педагог|.тне зва|'|{я "стар:пий

)|чите,,|ь'','-гш{те'!ь (виховате.тль) _ метод{ст'', "педагог _ оргшт1затор - методиот'' та [нй.

3.10. [едагой':н| пршл!вшпи н:!вч.т]1ьпого 34кладу ма|0тъ цр{во:

. самост1йно обирати форми, методи' способи павча.т:ьно! роботи, 1'е 
''ш6длив! 

д.лтя здоров'я

уш|в;
. брати утасть у робот| методш[|них об'еднапь, 11::!4А: збор1в з.|к]|аду та [нтптос орган1в

самоврядування зак]1аф/' в заходах, пов'яза}тих з орган1загл|ето иавча.тльно-виховно] роботлт;
о оби}ати форми та здйо:шовати п1двище:лня свое? квал|ф|кац|'; н:!вчатися у вщх навча]1ьних

з{1к]14дш( | зшоладшс системи п!]готовтоп та п1дртдщення кватл!ф!кац1| педагой'гшс праш!вникБ;
. проходр1ти атестац|то шля здоб5гггя в{.щов|дто] кватт|ф1каш1йно? категор!| та ощипщвати 11 в раз1

усп|тпттого -!1роходження атестац|!;
. проводити в установленому поряшу шащово-досл[дну, експериме}гга]тьнь по1шукову роботу;
. в!{осит!{ кер!вшцтву т|к!вд}| | оргакапл ушравл|кня'осв|то:о шрошозшщ[( щодо шоп|ш:шення

навчально-виховно| роботи;. на соц1аг:ьне | матер|альке забезпочен|{я в1шов1дщо до законод{|вства;
. о6'сднуватядвя у профес!йп| сп!.г:кц та бугп чпепамп |п::тшс об'с]штакь гро!/{4дц!1' д!яггьн|стъ

як[д( не заборонена з{1конодавством;
о шо!}ш}гвати пит.!к|1я з1!хисту !!Р8в, прфес|йно? та.тшодсько] чеот! | Ёддост!.

3. 1 1. ||едагой.*т! шращ!ввигси павч::]1ь}!ого заклалу зобов'язан1:

. забезпечуват!{ натлеэт<ний р|вень вик]|ад:|ння навч.ш|ь}{их ддотцтпл!лт в!.:цлов1дко до навча]1ьн!{х

профа1}1 з дощим€!шшям вимог.(ерхсавного стандарту загально[серлньо[осв!ти; ;

. коЁ[Ро]11овати р!вень навча]1ьних досяг|{епь уян1в; 
-:

. нести вйповйапьн!сть за в1дпов|.тш1оть оц[хпованпя навча]1ь1!|о( досяг!{ень ушлБ критер!лтл

оц|нлованяя' з{шверд)1(еттим йФ}{' довод(ти резу]тьтати нав[[а]|ь|!и'( досягт{екь у*т!в до вйома
' д!тей, батьк1в,'ос|б, що !х зам|:потогъ, керБлликанавча]1ь|{ого 3акладу;

. сприят!{ розв|{т|с]/ йтересБ, на)шль та зд|бностей ште*, а т:|кож збщежентпо !х здо1эов?я;

. виховувати повац до держ{|вно| си:чпвол|ки, принцип!в зага"ттьЁолходсько] моршл|; :

. вшко|{рати статут зак.'1аду' пр:!випа вптущ1шнього розпорядку' умови щудового договору
(котггракгу);

. 6р-атпуч€ють у рбот! педагоЁчтто|р4ш;

. в!о(овувати в уч1в гшаноблливе став'|ення до батькБ, жйок, сгар]ш|'х за в1ком ос|б; повагу до
17ар м1'< традтц|й та звпча|в, д),ховв![х ! :9льтрних вад6ажь пар цг ;

. готувати ут*1в до самост1йного х(иття з дотр||1\{анням принцттп1в взаеморозум|цня, злагоди м!ж

ус|ма народами' етн|.плими, нш]!ональними, рел1г!йп:дпли щупап{и;
. дотр|пчуватися:!!€д8гоЁчно! етиш, морал|; шова)кати оообисц г|'тщ!с-ть ушлБ та|х батъкБ;
. пост1йно п1дрлшц5щати свй тщофес|йн:п} р!вень, педагоЁщ майсгерн1сть, р!вень загально| 1

по#тищо] ку]Бцри;
. виконр.тт|{ накази | розпоряд:кення кер!вника |1авчапь}|ого з:|к.]|аду, орган!в ушравл|шня

осв|тото;
. вести в!дш:ов1дту докуметттшд|хо.

3.12. |{едагой.шл1 праш!вни:си, як! системати11!!о пору'шу[оть статут' правила внущ1тгп|ього розпор8ш$
зак]1аду, яе вико_1').'отьт:садоч1 обов'язЁц р'овв трудовогодоговору або зарезультатами атестац!|
не в!/{повйа:оть зайлап!й посад!, зв|т:ьшлоться з роботи зг|дто |з.пт!шшшд зако|1од8вством 9ща!ни.

3.13. |1рава | офв'язки |н'ш'.1}( пра:лБниЁв та обсттрову|очого пФсона]ц рец]1|о|оться щудовим
законодавством' €татром та правилами внутр!л:шъого розпорядку з:!к]1аду.

3.14. Батьки упт1в та особи, як1_]1 задл|нто:оть' ма!отъ !1раво:



раз|

. обирати н{!вч{ш1ъший зшо!ад та форми павч?!пш'| | виховаштя д|тей;. створ'оват:т батьЁвськ| щом4дськ1 орга:л!защ1! та брат:а у!асть в :х д1я::ьност!, Фирати ! буги
обрант'тпли до батък|вських ком|тетБ та оргап|в цром4дського с.|мовр{д).вашня;. звертатися до орган!в управтл|швя осв|того, кер|вника закпаду 1 оргак|в щомадського
с1|моврядув{}}|т{я з 11итанъ н€вчан|!'{' ви'(овання д!тей;. приймати р1тпепня шро у1асть дцти1{и в кауков|й, сшортквш1й, щупов|й, шо:цуков|й та
!нновшдйнй д!ятьносг| заклладу;

. братп г{асть у зФ(одах' спрямов€|пих па шол|гпшенпя оргатт1зац{? т*авна.тъ}|о_в|о(овнопо процесу
та зм!цнегтггя маюр|а;тьво_техн!чно[ б азп закладу :

о |{& з||хист з.1ко1|кш( 1ггерес!в д|тей в орг{}ках !ромадського с{!мовряд)|в{1[{1ш1 зак]1аду та у
в|дпов|дшс держ{вш1о(, оудови)(орга}|{|х. , ]

о

3.15. Батъки та особи, як1 !х запл1н:о:огь, е в1длов!дадьшими за здобуття д|тъми повно] загштьно!
сщедщо| осв1ти, [х вшховашпя ! зобов'язаш1:

. створ|оз,ши умови ш:я здобуггя дщтино!о повно| зага.тьво] середньо| осв1ти за будь_якото
формото !!.шчавця;

. забезпечрати дотрим{)н!'я д|тьми вимог статуту заклад)/;. пова)кат[' честъ 1 г|дш|оть дш{тини та шраш1в:ттшс!в закт|аду;. шост!йно дбати про ф!зштле здоров'я, псих|цций ст'ан д|тей, створ|ок[ти :*а.тпелст! р,;ови д'|я
Розв]тт'су !х прирошги:с зд|бностей;. в[о(оврати прш1етпобн1сть, почугтя доброти, мипосердя, ща:тобдиве ст{|вдення до Б|тш:зни,
с!м'!, дерэкавно? та рйно| мов; поващ до нац|оналльно! |стор|! щльтури' цйностей |тт:ш:ос
народ|в;

. вш(оврати } дтей повагу до зшсон1в, 00Рш, освов|{ш( свобод;1|ошви.

3.16. у раз{ шевтпсо1{{!нЁя батькапди та особами, ятс! !1 зам!тшо:оть, обов'язк|в, передбане!!их'1|ип!|им
зако}!одавством !щ#:ли' вавчать:тлй з{|к]1ад може пору|шувати в устаповло!!ому порядку к.}1опотання
про прггягне|т}т'| до в|дшов|дальност! так]о( ос|б, у тому т!исд1 позбавлеттлдя ]х 6атьк!вськ}о( прав.

4.1. 9правл1"* "**:}**жт##;:} ,жжся його засновником (влласником) та
уповновФкешим на ще орг:!пом' а саме в!ли{д6ц осв[ти Флексшщр1йоько_!! райо:тво! дерясавно|
адьлй|страц!{ &ровощалсько| област1

4.2. БезпосеРедтте кфвни:ггво закш4дом осв|ти зд|йснтое його дщетсгор. .{тщекгором закладу осв|ти
мох(е бушт громадя1{ин }щр#:па, лшй мае вищу педагоЁшлу освф ша р!вгг} спец|ау:|ста або маг|сща,
стопс педагой'шло] роботлт :не мен1п я( тп р0кп; усш1т:пто шро&ов атеотшл!го кер1вштх кадрь
н:вч{ш1ьнш( зшстл4д1в у порядсу' зг!:шо ||ин|{ого закоподс|вств{1 9кратпт.

!иркгор нав!!:ш!ьного зак'|ад{)[ |'його 3аотупники пр1{з|{ат|аються па 11ос4ду та звйьплоться з
пос4ди в|ддйом осв|ти Флексаплддэ!йсько] районно| лержавпо| ашл|н!сщац!! (!ровощадсько[ област1
зг!дно з{|конод{!вста

4.3. .(ирктор закладу осв!тлп:

. здйсн|ое керБнигцгво педагойщлшл колекгивом" забезпетуе рац1онат:ьний лоб!р | розсташовку
к4др|в, сРор|о€ пеобхйп| умови для п|двищення фш<ового [ квал1ф|кац{йного р{вня пРаш|вник1в{. орган!зовуе навч{|'1ьпо_виховний процес;

. забе3пет€ конц)о.т1ь за викон{|нням навчальн:о< план1в | прщашл, я:с1стло 3т1{шь' ум|нь та
нав!(чок учп1в;

о 3|дпов!дае за дщрим{|]|}|я вш|ог,{ерхсавного ста[{даРц загагльно? серед!ьо! осв!т:т, за лс!сть !
ефешстивн1сть роботи педагоЁ.штого колективу;

о 9гБФР[Фе необх|дт|'умови дт:я участ1 узтт1в у поз&кшасн|й та поз{|||1к|.]1ьвй робот|' проведе|!1|я
виховно] роботи;

о забезтгечу€ доц)шм(1!|}тя вимог щодо охорокк дщги1{ствъ сатт[тщшо_г|г[ек|.птцдс та
протипоже)|с11о( норм' в|д\,{ог техн1ки безпепсл;

.}
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. розпоряджаеться в уст.|}{овленому поря'шу майном з.!к]тащ. та його,кошгтами;
о п1дщшттуе |н|ц|ативи щодо вдосконапешшя системи навч!1}л|{я та в!0(ован|{& заохочепня |ш

.твор!{ш( по:пукБ, досл1'що-оксшер:пьяешта.тльно! роботи педагог1в;
. сцрпяе з€шуче[!н[о д|яч|в науки,'ку]!ьтури' чтлен|в твор1]!{х сшйок, ттрац|вншЁв ш|дтщисмств, 4.|!

установ' оргагг1зац1й до навчаг:ьно_вихов1|ого шроцесу' кфвништва уп*йськпшли об'едшанпятти за 4.1(

[ктересапшл;
. забезпечуе рал|зшл1то прав€} ушБ "' .*',"' вй будь_шоцх форм ф!зшштого або псшс!.шого

паои.,|ьс'тва; роз
. в}кпв;аезаход!в до затлф1тажя вхиваЁкк} уц1жу{в 

'ш1ког0'|го' 
каркотик{в;

о (Фп[РФтпос орган!зац|го харчваяня | мед|{ч{|{ого обстгдовування )гщ{ь'
. видае у ме)к{|х свос] комшетенц!! |1акази та розпоряджешня 1 конщотпое !х виконатлня;
о (ФРоку зв!туе про свою робот на з.!па]1ьвих зборо< (конфще:ш{лс) колективу.

4.4. !ирсктор закл4ду осв|ти € голово[о шедагоЁ'тпо| радд * пост1йно д!тотого колеЁа.тьпого оргапу

ушравп1ння зак.'|адом. 
.

4.5. 3асйаяня педагоЁтпто| рарт проводяться зг|шо т|инного 3ако}!одавства 9крани.

4.6. |1едагоЁ.тна рада розглядае шитанця] 
,

. удосконашенн'| | метошшого забезпе!1енн'г навч{ш1ьпо-в!гховного шроцесу;
о ]1]18Ё}ван|\ятарежшдуроботи ||авча]1ь}1опозак]14ду;
о ва||ативно] складово: рботого навча]1ьною |1л{|ну;

. пе1юв€дення 1пщ$ до наступного к][асу | й випуску, видат|

рбевь осв|ти, нагородкенпя за усп1хи у навтанн1;
. п!ршцевня гсвал|ф|каш1| педагоЁшшс пратдБлшпк!в, розвштку

впров4дх(е'{ня у н{!вч.!]1ьно-вшовнтй цроцес досягнень на)|ки 1

досв|дг;

Ао
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ш
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н1

4.1

докуменйв про в!,тшлов|дттй ус!

1х творто! !н!ц!ативи, |2
п9редового педагоЁщого :;

о }таст1 в |нновшд!йнй та експеримента]1ьн|й д|я:льпост|'навчапьного
ви]щд,1шм !{авчапьншми закпада}ди та н8уковимк устаковам!{''
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_ затверд}ку|оть основ!{1 напрями вдоокон€1ле|{ня навч81]1ьно_в!Ф(овного процесу, розг]тяд:}|0ть
|ншт1 найважлив|тп| нацрями д1яльност! шко.т1и;

приймалоть р|тпення про стиму;пова!{ня прал!1 кер|вниЁв та !н:ших педагог|щтих прац1втпиЁв.
4.15. у пер1од м1х загашь}1ими зборами д1е рала !|1коли .

4.|6. йетото д|яшьност| Рат{и е:
- сшрия}ш{я деш(о1Ф8гизшл[! [ гршан}загц|| кавкапь!1о_впховц1ого процесу;
_ об'една:тня зуси]1ь педагог!щтого | упт1вського колектив1в^, батьк|в, щомадоькост| щодо

розв}{тку 111ко.т1и та удооконапе}1}1'{ навч.1]тьно-виховного процесу;
- форшцванлтя позит,(в.{ого й|ллу та демощат!{11ног\} сг[.][то управл!кня 11коло!о;
_ роз1|!ирен}тя колег[алльн;лс форм управл1ння !!|коло1о;
- п12рищення рол| щомадськост| у вир1лпенп1 питал:ь, пов'язахтих з орган1зац!ето навча.гьно-

вихов}|ого процесу.

4.\7 - у заклад1 за рйетптшл 3ага]1ь|{ш( зборБ (конферен:1|:) мо>куть створ|оватися 1 д|яги рцдаз€|кпаду' п|ктува.т:ьнарадц утш!вський ком!тет, батьЁвськй ком!тет, методичлт! об'едта:*т", *'й!"|!;
асоц[ац|| д|яг:ьв1сть яких рецл1осться !!инцим 3ак0!!одавством.

[о скл4ду ради закла':у обиратогься цредставт1ики пед€!гог!.птого колект[тву, уш!в пш<ог:и 11_11|
ступеня' батьк1в | щома,цськост|.

4.18.1леввп|кгг5вал:ьно1 рам 3ак]1аку о6праготьсяЁа 3.[пш1ьпих зборах (конфрс*гц!яс).

4'19'€клад п|кгува-тьно! раци формуеться з предст{вник1в ортап!в виконавчо? владп, п|дприсмств,
усг{|!{ов, оргаш|за:дй' ц{1вча]ть!{ого закпаду та ощ)емик щомадд1.
4.20.п|кт|ува]1ьна рада вживае засод!в щодо зм1щтення матвр!алльно_техн1.тно] 1 павча.:ъно_методтшго[
базц за-г$гче1{ня додатковгх ]р1(ерел фйапсування павча]1ь}{ого з||к]тадшъ шол!гшпешгя умов д'!я
орган1зац!! павча]ть1{о_виховного цроцесу' стиму]||овання творво! прац[ педагой*тто< прац!вйк|в.

\/. 1{атер|альво_техк!чка бвза

5'1' йатер|шльно_те:<н1'пта база з:|кшаду вк]||оч:|с буд!взл!, споруд{и, зем]||о, копгр*1кац!}, обладнання,
тралтсшортгт! засо6п, [:т:т| матер!а.гьпт| ц!кност|, варт{сть жх вйо6ракеко убаггакс|
5'2' йайно, закр|гллене за навч.|]1ьним зак.т|адом' нале)кить павч{ш1ьнощ/ закладу на пр1|вФ(ошеративкого та ке мо}|(е бри вшзгувеним у кього' я1(що 

-;*** 
ке- пе1юдбанено

з{|конодавством.

5'3'Ёавчальний закп4д. в!дшов]дно до !!ивного з{}конод'|вства користуегься земле}о' 1хттшцди
природщ{1'м ресурсами | несе в!дповйальн|сть за дотримання вимог 

'' "'|* з :х охоро"'. з"*"',"|
д!'|ши 1шко]|и шеред{|ються !й у постйне користр:|[{1!'! в|длов!дпо до 3емельшого (одексу 9кра!ни.

5'4' Билуч9дцд основн1о( фонд|в, обороттшт:< кошг1в та |н:шого майна павч.ш1ь|1ого 3ак]1ад)г
црово]питься ]1и|пе у вишадк'!х, пердбатеншс ч!и|{ним зако|1одавством. 3битлст, завдан1 ш:вч:1]1ьному
зак,1ад], впаслйок пору|ше1'ня його майнових црав !нттптми к)риди!|н|{ми та ф|зичшимп особами,
в1.щкодовулоться в!:щ93!дно до т|ин[!ого зако!|одавства Буд1в.т:я з{|кпаду осв|ти а т.1кож будвл|
п1дрозд1л1в' технолог1'лтго пов'язан|о( з п.шч€1ль}{им процесом' }{е ,,!д''д1''-." приваттлзащ![
перпроф[гповант{!о або викоршсгакнк) ке з:! шр11зкачецням.

5.5. ,{-тля забезпетенпя ш€вч!ш1ь|{о-в|о(овного процесу база вавчал:ьнопо з.}кп4д), скпадаеться 1з
навча]|ьвж' ка6|нет!ц *гайстере:сь (сллосарно!, токарно!}, а гако]к' б|бйотеки, арх!ву, '"д'.''* *
комп':отерного каб|нетБ, !дапьн1.

5'6' Ёавчальпий заклад мае земе.т1ьну д!лянку' де мо)к}ть розмфуватися спорттвй мафан.гит<и,
шавч€ш1ьно-досйдла д1.тлянка зона в1дглоцднку, господарськ| будвл;''щ..

6
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9[. Ф1нансово-госшодарська д!яльн1еть

6.1. Ф1нштоування н!вча]1ьного зак]1аду зд1йс:шосться його засновпиком або у|1овт|оваженим ним
орг{}ном в1дпов|дло до законодавства.

6.2. Фйансово-госшодарська д1ятьн|сть закл4д5г проводиться в|,тшгов1ддо до Бходпсегтого кодексу
}кра!ни, 3акон|в 9хра{яи ''|[ро оов!ту'', . ' та 'втттич шор}дативно-

правов[{х шст|в.

6.3. 
'{жерелапли фйапсування з:}к]1ад). е:

ко|шти райоштого бходтсету у розм|р!, передбатеному |{ормативами фйапсувашя зага.тьно!

середтьо{ осв|ти шля забезпечення вивче1|ня гтредтаетБ в обсяз|.{ерхсавтти:г сташлафв осв|ти;
_ ко]пти' отртптган1 за нада}{г1я платн|л( поспуг;
- доход.1 вй здач| в оренду приптфень' споруд, обладвантля;
- благод1йн[ внески }ориддш( | ф1зитних ос1б;

- прибут'ш' отРш1'.ап1 вщ п'дтФисмницько1 д1я'[ьност,;
6.4.11|кола мае право на придба:птя та оре}тщ. пеобх|'тшого обдадцанн'{ та !нтп! матер!а-тън| рсурси,
користуватися пос'гуг{|ми бу]ъ_якого п1':цлриемств4 уста}{ови' орган|заш1| або ф1зшшго[ особи,

ф|нансувтги за раху}1ок впаоних над(од!кень заходп' ш1о спр}|'{[оть пойпшеннто софшльпо-побутовшк

р{ов колективу.

6.5. |[орялок дйоводства ! бухг_атггщського обл|ку :1!ко.т1и впзначаетъся законод{вством
нормативно-пр{1вовими акт?|ми йй1стерства осв|ти | науки, молод| та сшоРц )/кра1ш та йших
центрапьн!о( органБ в:дсонавчо] владд. 3а р!:шенншт власпика з{1кпад/ бухгатггщський обл|к
зд[йс:т:оеться чере3 цекщал1зовалту бухгагггер1то в!дд|лц осв|ти .

6.6. 3в1тн|сть цро д1ятльн!сгь |||ко]1!{ встанов]||оеться в1дпов|,що до законод{}всгва

6.7. 11!кола е влас[{иком (на прав| оператившого упр{|вл1ння ) ф1нансовшг | матер|а.тьних засоб|в
використовуе {х на сво! шотреби. йатер|шьш! ф!ка:*сов| засоби видучецнк} це ц!дцяадогь. 1|1тат*ций

ро311ис з{}к.т|аду вст:!}!ов]1}оеться в|дд|лом оов!ти на п!дстав| д1то'лих }тповшс ||гтатнш( порматив1в
з{га]1ьпоосв!тн1х н:|вча]1ьшш( закладБ, затвер,щ(ен|п( йй!стертвом осв|ти 1наул<и уща;ш

у!1. м!1кнародне сшйроб1тницгво

7.1.Ёавчальний зактл4д за нш{вност| на_тпеэтсто[ матер|апьно_техн!*;о! та соц1ально-ку.тльтурно| бази,
-!-!в!.щтов|'щого ф|нансува|'н'г мас право провошги м!тснародтий у'пн|всьтсй та шедатойштй обй|в у

р:|мк.}х осв1тн!х процрам' шроегсг|в, встанов]1|овати в1дшов1.цдо до з{!конодавства прлл| зв'яз|с1 з
м}тштародщтли орган!зац|шли та осв|тв!пди асоц1ац!ями.

}{авчапьншй з!|к]!ад мае пр{во в|дшов1.тщо до чинного з{1конодав0гва ук,тадати договори про
спБроб|тництво з навч{1пьними з.|к.}14дами' 11ауковими установами, п|дприемствами' орган|зац|лтли,

щомацськими об'едщашяпли !ттттцпс г9а!н.

7.2.!чаоть н.|вча]тьного зак]14ш| у м1хспародпос про{ра}'аь ||роектах' уш1вськоплу та шедагой.штоплу

обм!н1 здйсшосгься в1шов|дто до законод:вства.

у1ш. Рооргаш1зац!я або л!кв!дацй б&вча.,|ьпого з:}к]1ащ/

8. 1. €творення' реоргап|зшдй та л1квйацй загальшоосв|тнй н:|вча]1ьв|п( зак:ладБ здйсшоегься
в{,тщов1дно до 3акошу 9крайи ''|1ро загапьну серс.тшо осв|ту'' у поряду, всгшовпеному (абйетом
й!н|стр|в 9кра!ни.
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