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Проект
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
2019 р.

сесія 7 скликання

Про Брацлавський навчально-виховний комплекс: дошкільний
навчальний заклад, загальноосвітня інкола-інтернат І-ІІІ ступенів - гімназія
Вінницької обласної Ради

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту»,
рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про
нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року
«Про об’єкти комунальної власності», враховуючи клопотання Департаменту
освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, управління спільної
комунальної власності територіальних громад Вінницької області, висновки
постійних комісій обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та
приватизації, з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму,
духовності та історичної спадщини, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в частині повного найменування з Брацлавський навчальновиховний комплекс: дошкільний навчальний" заклад, загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів - гімназія Вінницької обласної Ради на Брацлавську
спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів Немирівського району Вінницької обласної
Ради, скороченого найменування з Брацлавський навчально-виховний комплекс на
Брацлавська спеціалізована школа, мети та завдань закладу.
2. Затвердити Статут Брацлавської спеціалізованої ніколи І-ІІІ ступенів
Немирівського району Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції,
(додається).
3. Доручити директору Брацлавського навчально-виховного комплексу:
дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів гімназія Вінницької обласної Ради Куляс II.О. здійснити всі організаційно-правові
заходи щодо виконання пункту і цього рішення, про що поінформувати
управління спільної комунальної' власності територіальних громад Вінницької
області в місячний термін (з наданням копії Статуту).
4.
Внести зміни в пункт 15 розділу «Установи освіти» додатку №2 до рішення
23 сесії обласної Ради 3'скликання від 12 жовтня 2001 року №483 «Про управління
об’єктами спільної власності територіальних громад області», виклавши його в
такій редакції:
п.15 «Брацлавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Немирівського району
В і н н ицької об л ас ної Рад и ».

5.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації
(Масленніков О. Г\), з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму,
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.)

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення __ сесії
Вінницької обласної
Ради
7 скликання
від
2019 р. №

СТАТУТ
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(нова редакція)

смт Брацлав
2019 рік

Т. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України і
є документом, який регламентує діяльність Брацлавської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів Немирівького району Вінницької обласної Ради» (далі Брацлавська спеціалізована школа).
Наказом по відділу освіти Вінницького облвиконкому від 24.08.1981 р.
№273 Брацлавський дитячий будинок, який функціонував з 1944 року, був
реорганізований в Брацлавську школу-інтернат 1-І І ступенів для дітей сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.1 1.1991 року
№311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною
(республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних
одиниць (комунальною власністю)» та рішення десятої сесії обласної Ради 21
скликання від 30.10.1992 року «Про перелік об’єктів комунальної власності
обласної Ради народних депутатів, що передаються в управління обласної
державної адміністрації, та розмежування майнових інтересів між суб’єктами
власності» школу-інтернат віднесено до обласної комунальної власності.
У серпні 1999 року Брацлавська школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітейсиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, наказом по управлінню
освіти Вінницької обласної державної адміністрації від 26.08.1999 року №113
була реорганізована у Брацлавську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ
ступенів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.
Відповідно до рішення 21 сесії Вінницької обласної Ради від 24.12.2008
року №688 «Про перейменування Брацлавської школи-інтернату І-ІІІ ступенів
для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» школа-інтернат
перейменована у Брацлавський навчально-виховний комплекс: дошкільний
навчальний заклад, загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів - гімназію
Вінницької обласної Ради, а пізніше згідно з рішення вінницької обласної Ради
перейменована
у
Брацлавську
спеціалізовану
школу
І-ІІІ
ступенів
Немирівського району Вінницької обласної Ради.
1.2. Брацлавська спеціалізована школа є об’єкто*м права спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, управління яким
здійснює Вінницька обласна Рада (надалі - Орган управління майном).
1.3. Брацлавська спеціалізована школа є неприбутковим спеціалізованим
інтернатним закладом загальної середньої освіти з поглибленим вивченням
предметів.
1.4. Брацлавська спеціалізована школа має статус юридичної особи з
моменту її державної реєстрації, а також володіє відокремленим майном, має
самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банку, круглу печатку та
кутовий штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
1.5. Брацлавська спеціалізована школа наділена цивільною правоздатністю
і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у судах, має право укладати
угоди, набувати майнових і немайнових прав.

(

1.6. Брацлавська спеціалізована школа не відповідає за зобов’язаннями
Органу управління майном, а Орган управління майном не відповідає за
зобов’язаннями спеціалізованої школи.
Брацлавська спеціалізована школа несе відповідальність відповідно до
своїх зобов’язань коштами, що є в її розпорядженні.
1.7. Брацлавська спеціалізована школа у своїй діяльності керується
Конституцією України, законами України в т.ч. «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про охорону дитинства», наказОхМ МОН України від
16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття
повної загальної середньої освіти»,
іншими законодавчими та правовими
актами та рішеннями Органу управління майном, Органу управління освітою,
власним Статутом.
1.8.
Взаємовідносини
Брацлавської
спеціалізованої
школи
з
підприємствами,
організаціями,
закладами,
органами
місцевого
самоврядування,
органами
державного
управління
та
громадянами
регламентуються чинним законодавством України.
1.9. Найменування :
- повне - БРАЦЛАВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
- скорочене - БРАЦЛАВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА.
1.11.
Місцезнаходження:
вулиця Івана Франка, будинок 1, селище
міського типу Брацлав, Немирівський район Вінницька область, 22870.
II. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
2.1.Метою діяльності Брацлавської спеціалізованої школи є реалізація
права на здобуття загальної середньої освіти, в т.ч. з поглибленим вивченням
предметів, талановитих, обдарованих дітей області, смт Брацлава, навколишніх
сіл, в т.ч. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей
військовослужбовців, працівників Національної поліції, учасників АТО, ООС, а
також дітей, батьки яких загинули або зазнали каліцтва під час виконання
службових обов’язків.
2.2. Головним завданням Брацлавської спеціалізованої школи є:
- забезпечення реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей з сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з сімей одиноких матерів
(батьків):
- дітей, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1-І І
категорій;
- дітей військовослужбовців, працівників Національної поліції, учасників
АТО, ООС;
- дітей, батьки яких загинули або зазнали каліцтва під час виконання
^5?жбових обов’язків;

- талановитих, обдарованих дітей області, смт Брацлава, навколишніх сіл
на здобуття базової, повної загальної середньої освіти, освіти понад державний
освітній мінімум, науково-практичної підготовки, різнобічного розвитку,
виховання, проживання, професійної орієнтації, допрофесійної освіти,
соціальної адаптації дітей, підготовки їх до самостійного життя.
. - формування й розвиток соціально активної, творчої особистості з
усвідомленою
громадянською
позицією,
почуттям
національної
самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в здобувачів освіти (учні/вихованці) 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 й громадянина;
-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних
традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей
українського народу та інших народів та націй;
-створення оптимальних умов для організації життя та всебічного
розвитку дітей, максимально наближених до домаш ніх, оточення кожного
вихованця турботою й увагою, надання допомоги для своєчасного
одержання ними необхідної освіти, підготовки до праці та вибору професії;
-виховання у здобувачів освіти свідомого ставлення до свого здоров'я та
здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності;
-формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення
фізичного та психічного здоров'я;
розвиток спортивних, наукових, суспільствознавчих нахилів, здібностей
обдарованих учнів;
-розвиток спортивних здібностей та обдарувань дітей і молоді з метою
підготовки спортсменів для участі в спортивних змаганнях районного,
обласного та державного рівнів;
-забезпечення соціального захисту, психолого-педагогічного супроводу
здобувачів освіти;
-створення для здобувачів освіти сприятливих умов для поєднання
інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил та енергії;
- розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань,
наукового світогляду;
-оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних
технологій, методів і форм навчання та виховання, пристосованих до роботи зі
спортсменами;
- надання здобувачам освіти можливості для реалізації індивідуальних
творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і
навичками,
наукової,
дослідно-експериментальної,
конструкторської,
винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної
підготовки.
2.3.
Особливості умов навчання, виховання та утримання здобувачів освіти
у Брацлавській спеціалізованій школі:
- поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної складової;
/ ■ здійснення індивідуального та диференційованого підходу в навчанні;

- здійснення навчання екстерном.
2.4. Брацлавська спеціалізована школа має право:
- користуватися пільгами, передбаченими державою для таких закладів;
- проходити в установленому порядку інституційний аудит;
розробляти
й
впроваджувати
в
установленому
порядку
експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- визначати варіативну складову робочого навчального плану;
- проводити спільно з закладом вищої освіти, науково-дослідної
інститутами та центрами науково-дослідну, експериментальну, пошукову
роботи, що не суперечить чинному законодавству України;
- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення
учасників освітнього процесу;
- розпоряджатися майном, закріпленим за закладом, відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту;
- отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади,
юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні й використанні власні надходження в
порядку, визначеному законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу: мережа спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
- організовувати прийом у спеціалізовану школу дітей на підставі правил
прийому,
які
погоджуються
з
Органом
управління
освітою
облдержадм ін істрації;
створювати належні умови навчання і проживання здобувачів
освіти/вихованців;
- здійснювати власну видавничу діяльність;
- користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації
або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що
сприяють поліпшенню соціально-побутових умов життя колективу.
2.5. Брацлавська спеціалізована школа зобов’язана:
- удосконалювати систему освітнього процесу через впровадження
інновацій в освіті;
- організовувати сертифікацію, підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
- розвивати соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувальнопрофілактичних і культурних підрозділів;
- здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та введення в дію придбаного обладнання;
- здійснювати діяльність щодо навчально-матеріального забезпечення
закладу;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці педагогічних та
інших працівників, забезпечувати дотримання законодавства про працю,
правил та норм охорони праці, соціального страхування працівників;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення
учасників освітнього процесу;
- забезпечувати економне та раціональне використання коштів, своєчасні
розрахунки з працівниками;
- забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових
відрахувань згідно з чинним законодавством;
- здійснювати бухгалтерський оперативний облік та вести статистичну
звітність згідно з чинним законодавством;
- забезпечувати додержання санітарно-гігієнічних та екологічних норм
відповідно до чинного законодавства;
- здійснювати контроль за умовами безпечного проживання вихованців
2.6. Брацлавська спеціалізована школа несе відповідальність за:
- реалізацію головних положень, визначених законами України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», інших
нормативно-правових актів та власного Статуту;
- дотримання у своїй діяльності умов, передбачених ліцензією;
- безпечні умови освітньої діяльності, проживання;
-дотримання договірних зобов'язань і фінансової дисципліни.
2.7. Брацлавська спеціалізована школа гарантує захист прав здобувачів
освіти відповідно до законів України „Про освіту”, „Про загальну середню
освіту”, «Про охорону дитинства», інших нормативно-правових актів.
III. СТРУКТУРА БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
3.1. У складі Брацлавської спеціалізованій школі є:
- початкова освіта ( 1 - 4 класи - термін навчання 4 роки) - класи загальної
середньої освіти;
- базова середня освіта ( 5 - 9 класи - термін навчання 5 років) - класи
загальної середньої освіти та класи з поглибленим вивченням предметів
(спеціалізовані);
- профільна середня освіта (10-12 класи - термін навчання 3 роки) -класи
загальної середньої освіти, класи з поглибленим вивченням предметів
(спеціалізовані).
3.2. Структура Брацлавської спеціалізованої школи є відкритою й гнучкою,
що дає можливість оперативно реагувати на освітні потреби територіальної
громади та регіону.
3.3. Основною структурною одиницею рівнів освіти Брацлавської
спеціалізованої школи є клас та виховна група.
3.4. Брацлавська спеціалізована школа забезпечує реалізацію права дітей
на загальну середню освіту з утриманням за рахунок держави.
3.5. Мережа класів (груп) у Брацлавській спеціалізованій школі
визначається адміністрацєю за погодженням з Органом управління освітою
облдержадміністрації, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають
санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, контингенту
дітей та відповідно нормативів наповнюваності.

3.6.
Брацлавська спеціалізована школа організовує індивідуальне навчання
та навчання екстерном відповідно до положень про індивідуальне навчання та
екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених профільним
Міністерством.
IV.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
4.1. Зарахування дітей до Брацлавської спеціалізованої школи проводиться
наказом директора на підставі таких документів:
4.1.1. для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
відповідно до Порядку впровадження органами опіки та піклування діяльності,
пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету
Міністра України від 24.09.2008 року №866, зі змінами затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 624;
4.1.2. для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей з сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з сімей одиноких матерів
(батьків):
- свідоцтво про народження;
- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини,
складений за встановленою формою;
- коггія індивідуального
плану соціального захисту дитини,
яка
опинилася у складних життєвих обставинах;
- довідка з відповідного органу соціального захисту населення;
4.1.3. для /дітей, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській
AEC 1-II категорій:
- свідоцтво про народження;
- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини,
складений за встановленою формою:
- копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи І-ІІ категорій.
4.1.4. для дітей військовослужбовців, працівників Національної поліції,
учасників антитерористичної операції (АТО), Операції Об'єднаних сил (ООС):
- свідоцтво про народження;
- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини,
складений за встановленою формою;
- копія посвідчення одного з батьків про участь в АТО, ООС;
4.1.5. для дітей, батьки яких загинули або зазнали каліцтва під час
виконання службових обов’язків;
- свідоцтво про народження;
- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини,
складений за встановленою формою;
- свідоцтво про смерть учасника бойових дій; довідка ГУ Національної поліції
з цього ж питання і свідоцтво про смерть учасника; посвідчення людини з
інвалідністю і довідка про те, що інвалідність отримана під час проведення
АТО).

4.2. Зарахування учнів (вихованців) здійснюється на підставі рішення
відповідної комісії з питань захисту прав дитини за місцем проживання про
доцільність влаштування її до Брацлавської спеціалізованої школи.
4.3. Зарахування учнів до
спеціалізованих класів Брацлавської
спеціалізованої школи проводиться на конкурсних засадах.
4.4. Режим роботи Брацлавської спеціалізованої школи визначається
адміністрацією з урахуванням необхідності забезпечення системності
освітнього процесу.
Режим роботи Брацлавської спеціалізованої школи схвалюється
педагогічною радою, затверджується директором та повинен забезпечувати
оптимальний
розподіл
інтелектуального та фізичного
навантаження,
навчальних занять і відпочинку, заходів з фізичного навантаження,
раціонального
харчування,
профілактики
травматизму,
дотримання
протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.
4.5. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші
форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою
програмою, схвалюється педагогічною радою Брацлавської спеціалізованої
школи та затверджується директором.
4.6. Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального плану
з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з
урахуванням спеціалізації закладу.
4.7.
Медичне
обслуговування
учнів/вихованців
Брацлавської
спеціалізованої школи здійснюється медичними працівниками та/або
медичними працівниками відповідного територіального органу охорони
здоров’я.
4.8. Під час канікул адміністрація сприяє організації відпочинку та
оздоровлення учнів/вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.
4.9. За заявою батьків (осіб, які їх замінюють) учні/вихованці на період
канікул, у вихідні та святкові дні, з поважних причин і в інші дні, можуть
виїжджати додому в супроводі дорослих.
4.10. Учні/вихованці з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, забезпечуються предметами гардеробу, білизною та
предметами першої потреби відповідно до Норм матеріального та нормативів
фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
17.11.2003 року №763.
4.11. Здобувачі освіти (учні/вихованці) з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному
утриманні та користуються пільгами, встановленими законодавством для цієї
категорії дітей.
4.12.
Відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти
(учнів/вихованців) покладається на директора Брацлавської спеціалізованої
школи.
4.13.
Медичне
обслуговування
учнів/вихованців
Брацлавської
спеціалізованої школи здійснюється медичними працівниками Брацлавської
/^ ц іа л із о в а н о ї школи й територіальним органом охорони здоров’я.

V.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В БРАЦЛАВСЬКІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ
5.1. Освітній процес у Брацлавській спеціалізованій школі здійснюється
відповідно до Освітньої програми, схваленої педагогічною радою, затвердженою
директором та погодженою Органом управління освітою облдержадміністрації.
5.2. На основі Освітньої програми Брацлавської спеціалізованої школи
складено та затверджено навчальний план.
5.3. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, закінчуються не пізніше
1 липня наступного року. Навчальна практика та екскурсії проводяться в період
навчального року.
5.4. Відволікання здобувачів освіти від освітнього процесу іншими видами
діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством
України).
5.5. Освітній процес будується на педагогічно - обгрунтованому виборі
змісту, форм і методів навчання й виховання, які забезпечують одержання
здобувачами освіти (учнями/вихованцями) необхідних знань і вмінь, підготовку
до самостійного життя, здобуття відповідної освіти.
У Брацлавській спеціалізованій школі визначена українська мова навчання.
5.6. Поділ класів на групи здійснюється за наявності необхідної кількості
учнів, визначеної нормативно-правовими документами.
5.7. Брацлавська спеціалізована школа здійснює освітній процес за денним
навчальним тижнем.
5.8. Структура навчального року, графік шкільних канікул визначає заклад
відповідно до рекомендацій профільного Міністерства.
5.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження
здобувачів освіти Брацлавської спеціалізованої школи встановлюються
закладом в межах часу, що передбачений навчальним планом.
5.10. Здобувані освіти (учні/вихованці) з 7 класу мають право зараховуватись
до спеціалізованих класів.
Прийом здійснюється на конкурсній основі відповідно до порядку,
встановленого профільним Міністерством.
Для зарахування учнів/вихованців до класів з поглибленим вивченням
предметів (спеціалізовані) проводяться вступні іспити з 15 до 25 серпня.
5.11. Оцінювання відповідності результатів навчання здобувачів освіти
(учнів/вихованців), які завершують здобуття певного рівня загальної середньої
освіти, вимогам державних стандартів загальної середньої освіти здійснюються
шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми та порядок
проведення державної підсумкової атестації визначається профільним
Міністерством.
5.12. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного
рівня повної загальної середньої освіти і на підставі результатів річного
оцінювання та державної підсумкової атестації учні/вихованці отримують
відповідні документи про освіту.
5.13. Для учнів/вихованців можуть застосовуватися різні види морального
у^Ймулювання та матеріального заохочення.

5.14. Порядок переведення й випуск учнів/вихованців Брацлавської
спеціалізованої школи визначається відповідно до чинного законодавства про
освіту.
5.15. У разі потреби, здобувачі освіти (учні/вихованці) можуть бути
переведені до іншого закладу відповідно до чинного законодавства.
5.16. У Брацлавській спеціалізованій школі за бажанням батьків
учнів/вихованців або їх законних представників при наявності належної
навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого
персоналу можуть створюватись групи подовженого дня.
Зарахування до груп подовженого дня й відрахування дітей здійснюється
наказом директора Брацлавської спеціалізованої школи на підставі заяви
батьків (осіб, які їх замінюють ).
5.17. У разі випуску чи переходу до іншого закладу загальної середньої
освіти учню/вихованцю закладу із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, видається:
- довідка про перебування та навчання у Брацлавській спеціалізованій школі;
- документи про освіту;
- грошова та матеріальна допомога відповідно до чинних нормативів;
- свідоцтво про народження; тим, хто досяг 14-річного віку - паспорт (при
наявності);
- відомості про батьків або близьких родичів;
- документи, які підтверджують права учнів (вихованців) на майно, житлову
площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат,
ощадну книжку, цінні папери, пенсійну книжку, страхове свідоцтво,
ідентифікаційний код та інші документи (при наявності).
Брацлавська спеціалізована школа забезпечує випускників із числа дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, грошовою та матеріальною
допомогою відповідно до чинних нормативів.
VI.
УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ НІКОЛИ
6.1. Учасниками освітнього процесу Брацлавської спеціалізованої школи
учасниками освітнього процесу є здобувачі освіти (учні/вихованці), керівники,
педагогічні, медичні працівники, практичний психолог, соціальний педагог,
логопед, юрист, бібліотекар, інші працівники, батьки та особи, офіційно
визначені опікунами (піклувальниками).
6.2. Забезпечення захисту особистих прав та інтересів учнів (вихованців) із
числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, надання
практичної допомоги у розв'язанні питань юридичного характеру здійснюється
юристом, посада якого передбачена штатним розписом закладу відповідно до
чинного законодавства України.
6.3. Права та обов’язки здобувачів освіти (учнів/вихованців) визначаються
чинним законодавством та цим Статутом.
✓об.4. За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу
/(встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.

6.5. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків,
порушень цього Статуту на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення,
встановлені чинним законодавством, цим Статутом та правилами внутрішньо
шкільного розпорядку.
6.6. Здобувачі освіти (учні/вихованці) Брацлавської спеціалізованої школи
мають право на:
якісні освітні послуги;
на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються
в освітньому процесі;
участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях,
олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
відзначення успіхів своєї діяльності;
участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях,
гуртках, групах за інтересами тощо;
безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
повагу людської гідності;
захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будьяких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
трудову діяльність у позаурочний час;
особисто або через своїх законних представників, участь у громадському
самоврядуванні;
повноцінне якісне харчування;
збереження родинних стосунків;
безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання, праці;
оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові та
канікулярні дні.
6.7. Здобувачі освіти (учні/вихованці) Брацлавської спеціалізованої школи
зобов'язані:
- виконувати вимоги освітньої процесу, дотримуватись принципу
академічної доброчесності та досягати результатів навчання, передбачених
державним 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,
навколишнього оточення, довкілля;
- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку школи;
- здобувачі освіти (учні/вихованці) мають також інші права та обов’язки,
передбачені законодавством та установчими документами закладу.
6.8. Батьки здобувачів освіти (учнів/вихованців) або особи, які замінюють
їх мають право:
звертатись до Органу управління освітою облдержадміністрації,
директора Брацлавської спеціалізованої школи та органів громадського
з питань освіти;
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси

(

учнів/вихованців;
браги участь у громадському самоврядуванні, зокрема обирати і
бути обраними до органів громадського самоврядування Брацлавської
спеціалізованої школи;
завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у
Брацлавській спеціалізованій школі та позапланові педагогічні, психологічні,
медичні,
соціологічні
заходи,
дослідження,
обстеження,
педагогічні
експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
браги участь у розробленні індивідуальних програм розвитку
дитини та/або індивідуального плану;
отримувати
інформацію
про
діяльність
Брацлавської
спеціалізованої школи, результати навчання своїх дітей (дітей, законними
представниками яких вони є), результати оцінювання якості освіти;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Брацлавської
спеціалізованої школи;
на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського
самоврядування Брацлавської спеціалізованої школи та у відповідних
державних, судових органах.
6.9.
Батьки (особи, які їх заміняють) здобувачів освіти (учнів/вихованців),
зобов'язані:
постійно дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти
розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних
інтересів дитини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до
власного здоровая, здоров'я оточуючих і довкілля;
сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягнення
дитиною передбачених нею результатів навчання;
формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у
взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними,
національними, релігійними групами, представниками різних політичних і
релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження,
сімейного та майнового стану;
настановленнями та особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
формувати у дітей усвідомлення необхідності дотримуватися
Конституції та законів України;
виховувати у дитини повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей України,
дбайливе ставлення до історико-культурпого надбання України;
дотримуватись
установчих документів,
правил
внутрішнього
розпорядку Брацлавської спеціалізованої школи.
6.10. Представники громадськості мають право:
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування
/р р а ц л а в с ь к о ї спеціалізованої школи;

керувати

учнівськими

об'єднаннями

за

інтересами,

гуртками,

секціями;
сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому
забезпеченню Брацлавської спеціалізованої школи;
проводити консультації для педагогічних та медичних працівників;
брати участь в організації освітнього процесу;
забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;
поважати честь і гідність працівників Брацлавської спеціалізованої
школи.
6.11. Представники громадськості зобов'язані:
дотримуватися Статуту Брацлавської спеціалізованої школи;
погоджувати свої заходи у Брацлавській спеціалізованій школі з
керівником;
виконувати рішення органів громадського самоврядування
Брацлавської спеціалізованої школи;
захищати здобувачів освіти (учнів/вихованців) від усіляких форм
фізичного та психічного насильства;
пропагувати здоровий спосіб життя.
VII. УПРАВЛІННЯ БРАЦЛАВСЬКОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ШКОЛОЮ
7.1. Управління Брацлавською спеціалізованою школою здійснюється
відповідно до Статуту Органом управління майном.
7.2. Орган управління майном:
- призначає і звільняє директора Брацлавської спеціалізованої школи
відповідно до законодавства;
- затверджує Статут Брацлавської спеціалізованої школи та зміни до нього;
- здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у
зв’язку з його порушенням;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
7.3. Безпосереднє керівництво Брацлавською спеціалізованою школою
здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади
Органом управління майном відповідно до чинного законодавства.
7.4.Директор Брацлавської спеціалізованої школи:
- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені
Брацлавської спеціалізованої школи;
- розпоряджається коштами відповідно до чинного законодавства, а майном
згідно з рішеннями Органу управління майном;
- укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові до
виконання;
- здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір
і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і
кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує освітній, лікувальний процес, здійснює контроль за його ходом
та наслідками, за дотриманням вимог охорони дитинства й праці, відповідає за
якість та ефективність роботи Брацлавської спеціалізованої школи;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем
досягнень учнів у навчанні;
- відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм
техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,
заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- забезпечує права здобувачів освіти (учнів/вихованців) на захист їх від будьяких форм фізичного або психічного насильства;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів
освіти (учнів/вихованців);
- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни
обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила
внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки всіх працівників
Брацлавської спеціалізованої школи;
- організовує і спрямовує роботу надавачів освіти, медичних працівників,
забезпечує єдність освітнього процесу, лікувально-відновлювальної та
колекційної роботи;
- відповідає за прийом дітей згідно з медичними показаннями і правильне
комплектування груп, класів;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку
та застосування ними ефективних форм і методів навчання, виховання та
реабілітації здобувачів освіти (учнів/вихованців);
- відповідає за створення необхідних санітарно-гігієнічних умов для
вихованців, обладнання Брацлавської спеціалізованої школи навчальною,
медичною апаратурою;
- затверджує режим дня, який забезпечує правильне поєднання навчання,
праці
і
відпочинку,
раціональне
харчування
здобувачів
освіти
(учнів/вихованців), а також необхідний охоронно-педагогічний режим;
- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами
освіти
(учнями/вихованцями), батьками, педагогічними працівниками, загальними
зборами (конференцією), Органом управління майном та Органом управління
освітою облдержадміністрації;
- відповідає за збереження майна та його ефективне використання;
- щороку звітує про свою роботу відповідно до законодавства.
7.5. Директор зобов’язаний забезпечувати
контингент учнів/вихованців з
метою реалізації права дітей на освіту, а також виконувати інші зобов’язання,
покладені на нього законодавством та трудовим договором.
7.6. Директор Брацлавської спеціалізованої школи сприяє влаштуванню дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до різних форм
сімейного виховання та виконує обов'язки опікуна (піклувальника) на час
тимчасового утримання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського

піклування, у Брацлавській спеціалізованій школі.
7.7. Директор Брацлавської спеціалізованої школи є головою педагогічної
ради - постійно-діючого колегіального органу управління школою.
7.8. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних
працівників. Усі педагогічні та медичні працівники повинні брати участь у
засіданнях педагогічної ради, діяльність якої регламентується законодавством.
Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не менш як чотири
рази на рік.
7.9. Вищим
колегіальним
органом
громадського
самоврядування
Брацлавської спеціалізованої школи є загальні збори (конференція) школи, що
скликається не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження,
чисельність, склад загальних зборів (конференція) колективу визначається
Сгатутом-школи і колективним договором.
Загальні збори (конференція) колективу заслуховують звіт директора про
впровадження Брацлавською спеціалізованою школою освітньої, методичної,
економічної і фінансово-господарської діяльності.
7.10. У Брацлавській спеціалізованій школі можуть утворюватися органи
самоврядування учнів, органи батьківського самоврядування, методичні
об’єднання та інші органи громадського самоврядування учасників освітнього
процесу.
7.11. Право укладення Колективного договору від адміністрації має директор
Брацлавської спеціалізованої школи, а від імені трудового колективу - голова
профспілкового комітету Брацлавської спеціалізованої школи.
7.12. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини Брацлавської
спеціалізованої школи з трудовим колективом регулюються чинним
законодавством України.
7.13. Брацлавська спеціалізована школа галузево підпорядкована
Департаменту освіти й науки Вінницької області, який сприяє організації
освітнього процесу.
7.14. Організаційно-методичне керівництво, контроль і нагляд за фаховою
діяльністю
Брацлавської
спеціалізованої
школи
здійснює
галузевий
структурний підрозділ обласної державної адміністрації - Департамент освіти і
науки Вінницької обласної державної адміністрації, відповідно до чинного
законодавства.
VIII. МАЙНО БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ НІКОЛИ
8.1. Майно Брацлавської спеціалізованої школи становлять основні фонди та
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на
самостійному балансі Брацлавської спеціалізованої школи.
8 £.
Майно Брацлавської спеціалізованої школи є об'єктом права спільної

власності територіальних громад Вінницької області і закріплене за ним на
праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного управління, Брацлавська спеціалізована
школа користується та, з дозволу Органу управління майном, розпоряджається
цим майном.
На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу
кредиторів Брацлавської спеціалізованої школи.
8.3.
Приміщення і споруди Брацлавської спеціалізованої школи обладнані та
експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки,
санітарних норм, охорони довкілля.
8.4.
Брацлавська спеціалізована школа, відповідно до чинного законодавства,
здійснює володіння і користування землею, іншими природними ресурсами і
несе відповідальність за дотримання вимог їх охорони.
Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться у
користуванні Брацлавської спеціалізованої школи (її відчуження, вилучення,
відмова від права користування тощо) вирішуються за погодженням з Органом
управління майном.
8.5. Брацлавська спеціалізована школа має право передавати, обмінювати
малоцінний інвентар, що знаходиться на його балансі, відчужувати матеріали,
сировину, а також списувати їх з балансу відповідно до чинного законодавства
України та рішень Органу управління майном.
8.6.
Відчуження основних засобів, що є спільною власністю
територіальних громад і закріплені за Брацлавською спеціалізованою школою,
здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що
встановлений чинним законодавством України.
Брацлавська спеціалізована школа має право, з дозволу Органу
управління майном, відповідно до чинного законодавства України, передати
нерухоме майно в оренду.
Орган управління майном здійснює контроль за використанням і
збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати
надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що
використовується не за призначенням.
8.8.
Збитки, завдані Брацлавській спеціалізованій школі
внаслідок
порушення її майнових прав, відшкодовуються за рішенням суду або
господарського суду.
8.9.
Брацлавська спеціалізована школа
має необхідні приміщення,
споруди та обладнання для організації освітнього процесу та реабілітаційних
заходів згідно з планом:
- медичний та спортивний комплекси;
- зала для проведення занять з ритміки й лікувальної фізкультури;
іриміщення для занять з соціально-побутового орієнтування;
кабінет для роботи психолога та соціального педагога;

- кабінет розвитку мовлення;
- приміщення, необхідні для проведення лікувально-відновлювальної роботи.
8.10. Брацлавська спеціалізована школа, у порядку, встановленому
законодавством, забезпечується автотранспортом для перевезення дітей.
8.11. Контроль за ефективністю використання майна Брацлавської
спеціалізованої школи здійснює Орган управління майном або уповноважений
ним орган відповідно до чинного законодавства.
ЇХ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
9.1. Фінансово-господарська діяльність Брацлавської спеціалізованої школи
здійснюється на основі її кошторису, згідно з чинним законодавством.
9.2. Джерелами формування коштів Брацлавської спеціалізованої школи є:
- кошти обласного бюджету;
- кошти освітньої субвенції;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності, що надійшли від
юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством;
- кошти, отримані за надання платних послуг, у порядку, встановленому
законодавством;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
9.3. Обсяги бюджетного фінансування Брацлавської спеціалізованої школи
не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.
9.4.
Фінансування Брацлавської спеціалізованої школи здійснюється у
розмірі не нижче нормативів фінансування загальної середньої освіти згідно з
ч и н н и м законода вством.
9.5. Доходи Брацлавської спеціалізованої школи зараховуються до складу
кошторису
(на
спеціальний
рахунок)
на
утримання
Брацлавської
спеціалізованої школи і використовуються на фінансування тільки видатків
цього кошторису.
Брацлавській спеціалізованій школі забороняється розподіляти отримані
доходи (прибутки) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи
(прибутки)
Брацлавської
спеціалізованої
школи
використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання,
реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим
Статутом.
9.6. Оплата праці працівників, визначення кількості днів відпустки
здійснюється згідно з чинним законодавством та Колективним договором.
9.7. Брацлавська спеціалізована школа самостійно здійснює оперативний і
бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає звіти та
відомості згідно з законодавством на вимогу органів, яким законодавством
України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності
Брацлавської спеціалізованої школи.
/і

Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними
органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності
Брацлавської спеціалізованої школи.
Брацлавська спеціалізована школа зобов'язана надати Органу управління
майном або уповноваженому органу на їх вимогу будь-яку інформацію щодо
своєї діяльності.
9.8. Брацлавська спеціалізована школа веде облік військовозобов'язаних,
здійснює заходи з протипожежної безпеки та цивільної оборони згідно з
чинним законодавством.
9.9. Документація Брацлавської спеціалізованої школи ведеться та
зберігається відповідно до чинного законодавства.
9.10. Звітність Брацлавської спеціалізованої школи оформляється
відповідно до чинного законодавства.
X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
10.1. Державний контроль за діяльністю Брацлавської спеціалізованої
школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики
у сфері загальної середньої освіти та соціально-правового захисту дітей.
10.2. Державний контроль здійснюють: профільне Міністерство України,
Орган управління майном та Орган управління освітою.
10.3.
Основною
формою
контролю
за діяльністю
Брацлавської
спеціалізованої школи є інституційний аудит, що проводиться один раз на 10
(десять) років, відповідно до вимог чинного законодавства.
10.4
У період між атестацією проводяться перевірки Брацлавської
спеціалізованої школи з питань, пов'язаних з його фінансово-господарською,
освітньою та навчально-реабілітаційною роботою. Зміст, види і періодичність
перевірок
визначаються
залежно
від
стану
роботи
Брацлавської
спеціалізованої школи.
10.5.
Перевірки з питань, не пов'язаних з освітньою діяльністю,
проводяться Органом управління майном або уповноваженим ним органом
відповідно до чинного законодавства. Зміст, форми, періодичність контролю,
непов'язаного
з
освітнім
та
навчально-реабілітаційним
процесами,
встановлюється Органом управління майном.
10.6.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Брацлавської
спеціалізованої школи, здійснюється відповідними організаціями згідно з
чинним законодавством України та рішеннями Органу управління майном.
XI.
ПРИПИНЕННЯ
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
11.1. Рішення
про припинення (реорганізацію або ліквідацію)
Брацлавської спеціалізованої школи приймає Орган управління майном, або
с у д , відповідно до законодавства.

11.2. Реорганізація Брацлавської спеціалізованої школи відбувається
шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення, у порядку,
встановленому законодавством.
Ліквідація
та
реорганізація
Брацлавської
спеціалізованої
школи
здійснюється згідно з чинним законодавством України.
11.3. Ліквідація Брацлавської спеціалізованої школи здійснюється
ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.
До складу ліквідаційної комісії можуть входити представники Органу
управління майном, галузевого структурного підрозділу облдержадміністрації
та Брацлавської спеціалізованої школи. Порядок і строки проведення ліквідації,
а також строк для заявлення вимог кредиторами визначає Орган управління
майном.
11.4. Під час ліквідації та реорганізації Брацлавської спеціалізованої школи
працівникам, що вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
11.5. У випадку реорганізації Брацлавської спеціалізованої школи її права
та обов'язки переходять до правонаступників.
11.6. 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 в дохід
бюджету.
11.7. Брацлавська спеціалізована школа вважається реорганізованою чи
ліквідованою із моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-гіідгіриємців та громадських формувань.
XII.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ Ш КОЛИ
12.1. Зміни до Статуту Брацлавської спеціалізованої школи вносяться
шляхом викладення його в новій редакції та затверджуються Органом
управління майном відповідно до чинного законодавства.
12.2. Статут у новій редакції набуває чинності з моменту його реєстрації
відповідно до законодавства України.

Голова обласної Ради

А. Олій ник

