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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Іскоростенська середня загальноосвітня школа І ступеня Коростенського 

району Житомирської області на підставі рішення шостої сесії VIII 

скликання Коростенської міської ради від «10» червня 2021 року №____ 

перейменована в Іскоростенську початкову школу Коростенської міської 

ради, яка є правонаступником Іскоростенської середньої загальноосвітньої 

школи І ступеня Коростенського району Житомирської області. 

Організаційно-правова форма: комунальний заклад. 

Повна назва: ІСКОРОСТЕНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Скорочена назва: Іскоростенська початкова школа 

1.2. Юридична адреса закладу освіти:  

11509, Житомирська область, Коростенський район, с. Іскорость, вул. Козака, 

7, код ЄДРПОУ 22055993. 

1.3.Власник Іскоростенської початкової школи Коростенської міської ради – 

Коростенська міська рада.  

Адреса: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського 

22,код ЄДРПОУ 13576977. 

Коростенська міська рада згідно з чинним законодавством здійснює контроль 

за матеріально-технічним забезпеченням Іскоростенської початкової школи 

Коростенської міської ради, наданням необхідних будівель, обладнання, 

організацією будівництва та капітальним ремонтом приміщень, їх 

господарським обслуговуванням, затверджує статут Іскоростенської 

початкової школи. 

1.4.Уповноваженим органом управління є відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

1.5. Іскоростенська початкова школа (далі школа) є юридичною особою, має 

печатку, штамп, бланк з власними реквізитами, реєстраційні рахунки в 

органах Державного казначейства України. 

1.6. Іскоростенська початкова школа здійснює свою діяльність відповідно до 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», постанов Верховної Ради України, актів Президента 

України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, наказів 

Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої 

влади, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої 

освіти, інших нормативно-правових актів, власного Статуту.  

1.7. Порядок бухгалтерського обліку у школі визначається власником 

відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік може здійснюватися 

самостійно закладом освіти або централізовано через бухгалтерію 

уповноваженого органу. 

1.8. Школа провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, що видається 

органом ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності»,згідно з чинним 
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законодавством. 

1.9. Іскоростенська школа є неприбутковою організацією, не має на меті 

отримання доходів, утворена та зареєстрована в порядку, визначеному 

законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та 

внесений контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. 

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) комунального 

закладу або їх частини серед засновників, працівників закладу (крім оплати 

їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). 

1.10. Фінансування Іскоростенської школи здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету шляхом надання освітньої субвенції місцевому 

бюджету, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

1.11. За Іскоростенською школою органами місцевого самоврядування 

закріплюється територія обслуговування, забезпечується підвезення учнів та 

педагогічних працівників до закладу освіти і у зворотному напрямку. 

1.12. Головною  метою  школи є забезпечення реалізації  права  громадян на 

здобуття повної загальної  середньої освіти. 

1.13. Головними завданнями школи є: 

забезпечення  реалізації  права  громадян  на  повну  загальну середню 

освіту; 

виховання громадянина України; 

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій   і   звичаїв,  державної  та  рідної  мови,  національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

формування  і розвиток соціально зрілої, творчої особистості  з 

усвідомленою    громадянською   позицією,   почуттям   національної 

самосвідомості,   особистості,   підготовленої   до    професійного 

самовизначення; 

 виховання  в учнів поваги до Конституції України, державних  символів  

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

відповідальності перед законом  за  свої дії, свідомого ставлення до 

обов'язків людини і громадянина; 

розвиток  особистості  учня, його  здібностей  і  обдарувань, наукового 

світогляду; 

реалізація  права  учнів на  вільне  формування політичних і світоглядних 

переконань; 

виховання  свідомого  ставлення до свого здоров’я  та  здоров’я інших  

громадян  як найвищої соціальної цінності, формування  засад здорового  

способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров’я 

учнів; 

створення  умов  для  оволодіння системою  наукових  знань  про 

природу, людину і суспільство. 
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1.14.  Школа   в  своїй  діяльності  керується Конституцією України, 

Законами України “Про освіту”, “Про  загальну середню освіту”, іншими  

нормативно-правовими  актами,  власним статутом. 

1.15.   Школа самостійно приймає рішення  і  здійснює діяльність в межах 

своєї  компетенції, передбаченої  законодавством України, та власним 

статутом. 

1.16.   Школа 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.       У  школі визначена українська мова навчання 

1.18. Школа має право: 

проходити в установленому порядку інституційний аудит; 

визначати  форми, методи і засоби організації  освітнього процесу; 

визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

в   установленому  порядку  розробляти   і   впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; 

спільно  з  вищими  навчальними  закладами,  науково-дослідними 

інститутами     та     центрами     проводити     науково-дослідну, 

експериментальну,  пошукову роботу, що не суперечить  законодавству 

України; 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу;  

бути власником і розпорядником
:
 рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним Статутом; 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого 

самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження 

у порядку визначеному законодавством України; 

1.19. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації 

забезпечується засновником. 

1.20. Взаємовідносини школи з юридичними та фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. 

 

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та 

річного плану.  

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи 

навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.  
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План роботи затверджується завідувачем школи. 

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма. 

2.3. На основі визначеного в освітній програмі школи навчального плану 

завідувач школи складає і затверджує річний навчальний план, в якому 

конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), 

обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх 

компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та 

кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний 

рік). 

2.4. Освітній процес у школі здійснюється за інституційною та 

індивідуальною формами навчання відповідно до положень про форми 

здобуття повної загальної середньої освіти, що затверджені Міністерством 

освіти і науки України. 

2.5. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється за наказом 

завідувача на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або 

осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, 

медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти 

(крім дітей, які вступають до першого класу). 

2.6. У школі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх 

замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, 

педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись 

групи подовженого дня.  

2.7. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, 

занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу 

встановлюються школою у межах часу, передбаченого освітньою програмою. 

2.8. Освітній процес у школі організовується в межах навчального року, 

що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 

навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. 

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється. 

2.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна 

становити менш як 30 календарних днів. 

2.11. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, 

у других – четвертих класах – 40  хвилин.   

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі 

навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у 

школі проводяться індивідуальні та інші позакласні заняття та заходи, 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх 

інтересів учнів та на їх розвиток творчих здібностей, нахилів та обдарувань. 

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета 

визначається вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#n15
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2.14. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється 

відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, 

ведеться тематичний, семестровий та річний облік знань. 

2.15. Порядок переведення і випуску учнів школи визначається 

Міністерства освіти і науки України. 

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

початкову школу, вимогами Державного стандарту повної загальної 

середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. 

2.17. Учням, які закінчили початкову школу, видається відповідний 

документ про освіту – свідоцтво. 

2.18. За успіхи у навчання для учнів встановлюються такі форми 

морального та матеріального заохочення: похвальний лист, подяка. 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. 

 

3.1. Учасниками освітнього процесу в школі є:   

- учні, діти дошкільного віку (вихованці); 

- керівники;  

- педагогічні працівники;  

- психологи, бібліотекарі;  

- інші спеціалісти;  

- батьки або особи, які їх замінюють.   

3.2. Права та обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників 

визначається чинним законодавством та цим Статутом. 

3.3.Здобувачі освіти мають право на: 

 - якісні освітні послуги; 

- вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та 

позакласних занять; 

- 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; 

- повагу людської гідності; 

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства і експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

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

- психологічну та педагогічну допомогу з питань запобігання і протидії 

булінгу ( цькуванню) та домашнього насильства; 

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою та 

послугами закладу освіти у порядку, встановленому закладом відповідно до 

спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 
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освітньому процесі та науковій діяльності; 

- трудову діяльність у позанавчальний час; 

- участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом; 

- 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; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового 

розпорядку закладу; 

- повідомляти керівництво закладу про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто 

або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. 

3.5.Учні мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або 

групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної 

загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання 

менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року 

навчання у закладі освіти. 

3.6. На посади педагогічних працівників Іскоростенської початкової школи 

приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або 

професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян 

України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для 

спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та 

фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні 

обов’язки. 

Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України 

про працю, Законом України “Про повну загальну середню освіту” та іншими 

законодавчими актами. 

3.8. Педагогічні працівники мають право на: 

захист професійної честі, гідності; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не 

шкідливих для здоров’я учнів; 
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участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-

виховного процесу; 

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе-

риментальної, пошукової роботи; 

виявлення педагогічної ініціативи; 

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, 

педагогічного звання; 

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального 

закладу; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

отримання пенсії, у тому, числі і за вислугу років в порядку зазначеному 

законодавством України; 

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно 

до чинного законодавства. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов’язків не допускається, за виключенням випадків, передбачених 

законодавством України. 

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані: 

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

сприяти зростанню іміджу школи; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних 

традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; 

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами; 

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим 

звичкам; 

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру; 

виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

виконувати накази і розпорядження завідувача школи; 

3.10. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація 

здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 
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3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут і правила 

внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови 

колективного договору (контракту) або за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного 

законодавства. 

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

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування; 

звертатись до органів управління освітою, директора школи і органів 

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

освітнього, процесу, та зміцненні матеріально-технічної бази школи; 

на захист, законних інтересів своїх дітей в органах громадського 

самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах. 

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття 

дітьми повної загальної-середньої освіти і зобов’язані: 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної 

середньої освіти за будь-якою формою навчання; 

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

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, 

милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, 

повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; 

виховувати у дітей повагу до законів, прав. 

3.14.Представники громадськості мають право: 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в 

школі; 

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; 

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню школи; 

проводити консультації для педагогічних працівників; 

брати участь в організації навчально-виховного процесу. 

 

ІV.УПРАВЛІННЯ  ШКОЛОЮ 

 

4.1.Управління школою в межах повноважень, визначених законами та 

установчими документами, здійснюють: 

 Власник (Коростенська міська рада), уповноважений орган 

власника (відділ освіти); 

 завідувач школи; 

 вищий колегіальний орган громадського самоврядування школи;  

 інші органи, передбачені спеціальними законами. 

4.2. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори 

колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 
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4.3. Завідувач школи: 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення 

фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

організовує освітній процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем 

досягнень учнів у навчанні; 

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи; 

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних 

та протипожежних норм, техніки безпеки; 

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання; 

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

обов’язки працівників школи; 

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку 

та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, власником. 

4.4. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства завідувачем школи. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою 

педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші 

матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи. 
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5.2. Майно школи належить їй на правах власності, повного господарського 

віддання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, 

рішення про заснування і Статуту школи та укладених нею угод. 

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог 

та норм з їх охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу 

освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. 

Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав 

іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до 

чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального 

закладу складається із навчальних кабінетів, бібліотеки, їдальні, приміщення 

для навчально-допоміжного персоналу. 

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1 Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до 

діючого законодавства, цього Статуту та на основі кошторису. 

6.2. Джерелами формування кошторису школи є:   

      - державний бюджет; 

- місцевий бюджет; 

Іншими джерелами фінансування школи можуть бути: 

доходи від надання платних освітніх та інших послуг (за умови їх 

надання відповідно до законодавства); 

благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну 

діяльність та благодійні організації; 

гранти; 

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються школою 

відповідно до затвердженого кошторису. 

Одержання школою власних надходжень не є підставою для зменшення 

обсягу її бюджетного фінансування. 

6.3. Отримані школою кошти використовуються для організації та 

забезпечення його діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного 

або місцевих бюджетів, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.4. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та 

інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, 

установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних 

надходжень заходи, що сприяють поліпшення соціально-побутових умов 

колективу.   

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається 

законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 
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України та інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування.  

6.6. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до 

законодавства.  

 

VII. Міжнародне співробітництво. 

 

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними 

організаціями та освітніми асоціаціями.   

7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди 

про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.   

 

VIIІ. Контроль за діяльністю Іскоростенської школи 
8.1.Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю школи 

здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної 

середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо 

належної якості освіти та освітньої діяльності. 

8.2.Державний нагляд (контроль) за діяльністю школи здійснюється 

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її 

територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». 

Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та 

його територіальні органи проводять інституційний аудит школи відповідно 

до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку 

передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності». 

8.3.Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою 

діяльністю школи є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз 

на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти. 

8.4.Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю школи 

здійснюється суб'єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до 

Закону України «Про освіту». 

8.5.Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах школи, 

власника та органу, що здійснював інституційний аудит. 

8.6.Власник школи або уповноважена ним особа: 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

школи; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

школи. 
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- 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. 

XІ.   Заключні положення 

11.1.Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) школи приймає її власник. 

11.2.У разі реорганізації чи ліквідації школи власник зобов’язаний 

забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної 

середньої освіти. 

11.3.Ліквідація школи проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

власником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління школою. 

11.4. Іскоростенська школа вважається ліквідованою з дати внесення запису 

до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи. 

11.5.У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 

бюджету. 

11.6. Внесення змін та доповнень до даного Статуту здійснюється шляхом 

прийняття рішення Коростенською міською радою та викладенням статуту в 

новій редакції. 
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