
.‘правління освітою надавати приміщення для занять гуртків, клубів, 
спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх 
фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством 
України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У Школі можуть створюватись та функціонувати методичні 
об’єднання вчителів, творчі групи, психологічна, методична служби, наукові 
та інші об’єднання учнів, учителів, батьків.

1.13. Індивідуальне навчання у Школі організовуються відповідно до 
положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної 
середньої освіти, затверджених профільним міністерством України.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його 
організації забезпечуються власником і здійснюються Березькою 
амбулаторією.

1.15. Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами 
визначаються угодами, що укладені між ними без фінансових зобов’язань зі 
сторони Школи.

1.16. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні окремих 
предметів навчального плану визначається профільним міністерством України.

1.17. У складі закладу функціонує філія в с. Комарівка та філія в 
с. Миньківці.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, 

річного, щомісячного, щотижневого планів.
У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Школи, 

визначаються перспективи його розвитку.
План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується спільно 

адміністрацією та радою Школи.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є 

робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних 
планів, розроблених та затверджених профільним міністерством України, із 
конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Школи погоджується радою Школи та 
затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління 
освітою.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники
Школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що
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“ о мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на 
рівні державних стандартів.

2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за груповою та 
індивідуальною формами навчання.

2.5. За Школою закріплюється відповідна територія обслуговування. 
Школою до початку навчального року беруться на облік учні, які мають його 
вивідувати.

2.6. Зарахування учнів до всіх класів Школи здійснюється без проведення 
• : нкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.7. Директор Школи зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей 
та 2х батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Школи, цим 
Гтагутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що 
гегламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.8. Зарахування учнів до Школи здійснюється, як правило, до початку 
навчального року за наказом його директора.

Для зарахування учня до Школи батьки або особи, які їх замінюють, 
додають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку 
встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого 
класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
2.9. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до 

Школи відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.
2.10. Переведення учнів Школи до наступного класу здійснюється у 

дорядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до 

Школи заяву із зазначенням причини вибуття.
У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття 

загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до 
закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує 
факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.11. У Школі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють,
за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, 
обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. 
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них 
здійснюється наказом директора Школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх 
замінюють). Режим роботи груп продовженого дня розробляється відповідно 
д: Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного
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2.12. Школа приймає рішення про створення класів з поглибленим 
і вченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з 
:собливими освітніми потребами за погодженням із засновником або
г.гвноваженим ним органом управління освітою.

2.13. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на 
- зерті, семестри та режим роботи) встановлюються Школою в межах часу, 
“ггедбаченого робочим навчальним планом, за погодженням із засновником 
і :о уповноваженим ним органом управління освітою.

Навчальний рік у Школі поділяється на семестри, починається 1 вересня і 
закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.14. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна 
становити менш, як ЗО календарних днів.

2.15. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 
забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.16. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною 
геограмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх 
.'їдою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.17. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах -  35 хвилин, у 2- 
—х класах -  40 хвилин, у 5-9-х класах -  45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником або 
гівноваженим ним органом управління освітою та територіальною установою 

державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.18. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків з 

: т:-:ого предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а 
"і *-аж уроків трудового навчання.

2.19. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 
розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- 
гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Школи, 
про ^спілковим комітетом і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Школи затверджується у розкладі навчальних 
занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Школі проводяться 
нддвідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 
“гтедбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів 
чнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.20. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням 
": ~теби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як

хвилин, великої перерви (після другого та третього уроку) — 20 хвилин.
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