
У К Р А ЇН А  
В ІН Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я  JV0431

25 листопада 2022  р. 32 сесія 8 скликання

П ро питання діяльності окремих закл ад ів  -  об ’єк тів  спільної 
власності територіальн их громад сіл, селищ , м іст області

В ід п овід н о  до пункту 20 частини 1 статті 43 , частини 4 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 89, 90, 93 
Цивільного кодексу України, статті 57 Господарського кодексу України, 
постанови Верховної Ради України від 07 липня 2020 року №807-ІХ «Про 
утворення та ліквідацію районів». Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 
2019 року №  221 «П ро затвердження Положення про спеціальну школу та 
Положення про навчально-реабілітаційний центр» (зі змінами), рішення 
20 сесії обласної Ради З скликання від 27 березня 2001 року №  360 «Про нову 
редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року 
«Про об ’єкти комунальної власності», враховуючи клопотання Вінницької 
обласної військової адміністрації, постійної комісії обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та спорту, обласна Рада ВИ РІШ И Л А :

1. Внести зміни в частині повного найменування з комунальний заклад 
«Вінницький навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад Вінницької 
обласної Ради» на комунальний заклад «Вінницька спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, скороченого найменування з Вінницький 
навчально-виховний комплекс на Вінницька спеціальна школа, 
місцезнаходження з «проспект Юності, 53а, м. Вінниця» на «Україна, 21030, 
Вінницька область. Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Юності, 
будинок 53а», мети, завдань закладу та привести Статут комунального закладу 
«Вінницька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради у відповідність до 
вимог чинного законодавства.

1.1. Затвердити Статут комунального закладу «Вінницька спеціальна 
школа» Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції (Додаток 1).

1.2. Внести зміни в пункт 31 розділу «Установи освіти» додатку № 2 до 
рішення 23 сесії обласної Ради З скликання від 12 жовтня 2001 року №  483 
«Про управління об ’єктами спільної власності територіальних громад 
області», виклавши його в такій редакції:

«31. Комунальний заклад «Вінницька спеціальна школа» Вінницької
обласної Ради».



2. Внести зміни в частині повного найменування з комунальний заклад 
«Кисляцький навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад Гайсинського 
району Вінницької обласної Ради» на комунальний заклад «Кисляцька 
спеціальна школа» Вінницької обласної Ради, скороченого найменування з 
Кисляцький навчально-виховний комплекс на Кисляцька спеціальна школа, 
мети, завдань закладу та привести Статут комунального закладу «Кисляцька 
спеціальна школа» Вінницької обласної Ради у відповідність до вимог 
чинного законодавства.

2.1. Затвердити Статут комунального закладу «Кисляцька спеціальна 
школа» Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції (Додаток 2).

2.2. Внести зміни в пункт 12 розділу «Установи освіти» додатку № 2 до 
рішення 23 сесії обласної Ради З скликання від 12 жовтня 2001 року №  483 
«Про управління об ’єктами спільної власності територіальних громад 
області», виклавши його в такій редакції:

«12. Комунальний заклад «Кисляцька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради».

3. Внести зміни в частині повного найменування з Піщанська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат Вінницької обласної Ради на комунальний 
заклад «Піщанський навчально-реабілітаційний центр» Вінницької обласної 
Ради, скороченого найменування з Піщанська школа-інтернат на Піщанський 
НРЦ, місцезнаходження з «вул. Щ орса, 79, смт Піщанка, Піщанський район. 
Вінницька область, 24700» на «вул. Шкільна, 79, смт Піщанка, Тульчинський 
район, Вінницька область, 24700», мети, завдань закладу та привести Статут 
комунального закладу «Піщанський навчально-реабілітаційний центр» 
Вінницької обласної Ради у відповідність до вимог чинного законодавства.

3.1. Затвердити Статут комунального закладу «Піщанський навчально- 
реабілітаційний центр» Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції 
(Додаток 3).

3.2. Внести зміни в пункт 11 розділу «Установи освіти» додатку № 2 до 
рішення 23 сесії обласної Ради З скликання від 12 жовтня 2001 року №  483 
«Про управління об ’єктами спільної власності територіальних ф ом ад 
області», виклавши його в такій редакції:

«11. Комунальний заклад «Піщанський навчально-реабілітаційний центр» 
Вінницької обласної Ради».

4. Внести зміни в частині повного найменування з Самгородоцька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Козятинського району Вінницької 
обласної Ради на комунальний заклад «Самгородоцька спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, скороченого найменування з Самгородоцька 
школа-інтернат на Самгородоцька спеціальна школа, місцезнаходження з 
«вул. Миру, 53, с. Самгородок, Козятинський район, Вінницька область, 
22163» на «вул. Миру, 53, с. Самгородок, Хмільницький район. Вінницька 
область, 22163», та привести Статут комунального закладу «Самгородоцька 
спеціальна школа» Вінницької обласної Ради у відповідність до вимог 
чинного законодавства.

4.1. Затвердити Статут комунального закладу «Самгородоцька спеціальна 
школа» Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції (Додаток 4).



4.2. Внести зміни в пункт 26 розділу «Установи освіти» додатку № 2 до 
рішення 23 сесії обласної Ради З скликання від 12 жовтня 2001 року №  483 
«Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
області», виклавши його в такій редакції:

«26. Комунальний заклад «Самгородоцька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради».

5. Доручити директору комунального закладу «Вінницький навчально- 
виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
-  дошкільний навчальний заклад Вінницької обласної Ради» Фоміній Т.М., 
директору комунального закладу «Кисляцький навчально-виховний комплекс: 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад Гайсинського району Вінницької обласної Ради» 
Порохнявому Д .В., директору Піщанської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Вінницької обласної Ради Ацеховській О.В., директору 
Самгородоцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Козятинського району Вінницької обласної Ради Паламарчуку П.П., здійснити 
всі організаційно -  правові заходи щодо державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичні особи у Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також статутів, 
викладених у новій редакції, згідно пунктів 1-4 цього рішення, про що 
інформувати управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.)

Голова обласної Ради В. С О К О Л О ВИ Й



Додаток №  ^  
до рішення ̂  сесії 
Вінницької обласної Ради 
8 скликання
в ід ^ ^ ^ у - /  2022 р.№  У дЗ

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Рішенням ЗУ  сесії 
Вінницької обласної Ради 

8 скликання 
від / у  2022 р. No ^ 3 3

С Т А Т У Т  

К О М У Н А Л Ь Н О ГО  ЗА К Л А Д У  

«В ІН Н И Ц Ь К А  С П Е Ц ІА Л Ь Н А  Ш К О Л А » 

В ІН Н И Ц Ь К О Ї О Б Л А С Н О Ї РАДИ 

(нова редакція)

м. Вінниця 
Вінницький район  

2022
Директор Департаменту гуманітарної політики 
Вінницької обласної державної адміністрації ^  Володимир БУНЯК



РОЗДІЛ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України 
і є документом, який визначає основні засади діяльності комунального 
закладу «Вінницька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради.

1.2. Комунальний заклад «Вінницька спеціальна ш кола» Вінницької 
обласної Ради є закладом загальної середньої освіти, для осіб з особливими 
освітніми потребами (далі за текстом учні/вихованці), які мають порушення 
слуху (далі за текстом -  спеціальна школа).

1.3. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 
листопада 2003 року №  440, відповідно до рішення 7 сесії Вінницької 
обласної Ради 4 скликання від ЗО травня 2003 року №  313 «Про створення 
закладів освіти» була створена «Обласна спеціальна загальноосвітня школа- 
інтернат І-ІІІ ступенів з дошкільним відділенням для дітей з порушенням 
слуху».

Рішенням 12 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 17 липня 
2012 року №  389 «Про перейменування окремих установ освіти -  об ’єктів 
спільної власності територіальних громад Вінницької області та затвердження 
статутів, викладених у новій редакції» Обласна спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з дошкільним відділенням для дітей з 
порушенням слуху» перейменована у комунальний заклад «Вінницький 
навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I- 
III ступенів — дошкільний навчальний заклад Вінницької обласної Ради», а 
пізніше на комунальний заклад «Вінницька спеціальна ш кола» Вінницької 
обласної Ради.

1.4. Спеціальна школа є об єктом права спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, управління яким здійснює 
Вінницька обласна Рада (далі -  Орган управління майном).

1.5. Найменування спеціальної школи:
повне: Комунальний заклад «Вінницька спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради;
скорочене: Вінницька спеціальна школа.
1.6. Місцезнаходження спеціальної школи:
Україна, 2130, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, 

вулиця Ю ності, будинок 53а
1.7. Спеціальна школа здійснює освітню діяльність на певному рівні 

повної загальної середньої освіти, дошкільної освіти за умови наявності 
відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

1.8. Спеціальна школа є юридичною особою, має самостійний баланс, 
поточний, валютний та інші рахунки в установах банків та Головному 
територіальному управлінні Державної казначейської служби України у 
Вінницькій області, круглу печатку, бланки, кутовий штамп зі своїм 
найменуванням та символікою, ідентифікаційний номер.

1.9. Взаємовідносини спеціальної школи з центральними 
(територіальними) органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, юридичними та фізичними особам и регламентується  
чинним законодавством України.
Директор Департаменту гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації ^ ^ ^ ^ " " ^ л о д и м и р  БУНЯК



1.10. Спеціальна школа може від свого імені укладати договори, набувати 
майнових і немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем 
у судах загальної юрисдикції.

1.11. Спеціальна школа є неприбутковим закладом у галузі освіти та не має 
на меті отримання прибутку.

1.12. Структура спеціальної школи оормується та затверджується в 
порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.13. Спеціальна школа має у своєму складі дошкільний підрозділ, пансіон з 
частковим або повним утриманням здобувачів освіти (учнів/вихованців), інші 
структурні підрозділи.

1.14. Структурні підрозділи спеціальної школи діють відповідно до Статуту 
та на підставі Положень, затверджених директором спеціальної школи.

1.15. Спеціальна школа у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постановами Кабінету 
Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови 
Вінницької обласної Ради, Голови Вінницької обласної державної 
адміністрації, наказами Органу управління освітою та цим Статутом.

1.16. Інформація про спеціальну школу відображається в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти.

РО ЗД ІЛ  II
М Е Т А  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І, Г О Л О В Н І ЗА ВД А Н Н Я , П РА ВА  ТА  

О Б О В ’Я ЗК И  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И
2.1. М етою діяльності спеціальної школи є забезпечення реалізації права 

дітей з особливими освітніми потребами, які мають порушення слуху на 
здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти на певному рівні.

2.2. Спеціальна школа відповідно до контингенту здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) забезпечує здобуття ними дошкільної, початкової та повної 
загальної середньої освіти.

2.3. Головними завданнями спеціальної школи є:
- створення умов для здобуття освіти учнями (вихованцями) шляхом 

належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення 
універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує 
індивідуальні потреби та можливості учнів (вихованців);

- забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного 
супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного 
розвитку здобувачів освіти (учнів/вихованців);

- розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого і критичного 
мислення здобувачів освіти (учнів/вихованців), здійснення їх допрофесійної 
підготовки та соціалізації;

- сприяння засвоєнню здобувачами освіти (учнями/вихованцями) норм 
етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ 
гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

- сприяння всебічному розвитку здобувачів освіти (учнів/вихованців);
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- сприяння набуттю ключових компетентностей здобувачами освіти 
(учнями/вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання 
консультацій батькам або іншим законним представникам здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому 
процесі;

- виконання вимог Державного стандарту повної загальної середньої 
освіти на рівні початкової та базової середньої освіти, підготовка здобувачів 
освіти (учнів/вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

- розробка та  втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик 
освітнього та  корекційно-розвиткового процесів;

- виховання у здобувачів освіти (учнів/вихованців) 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;

- виховання в здобувачів освіти (учнів/вихованців) шанобливого 
ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, національних 
цінностей українського народу та інших народів та націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і 
засад здорового способу життя, забезпечення і зміцнення фізичного та 
психічного здоров’я здобувачів освіти (учнів/вихованців),

2.4. Діяльність спеціальної школи будується на принципах:
- доступності;
- гуманізму;
- демократизму;
- незалежності від політичних і релігійних об ’єднань;
- взаємозв язку розумового, морального, оізичного та естетичного 

виховання;
- рівності прав кожної дитини для повної реалізації ії здібностей, таланту, 

всебічного розвитку.
2.5. Здобуття учнями (вихованцями) дошкільної освіти, повної загальної 

середньої освіти, профільної освіти, отримання корекційно-розвиткових 
послуг та утримання в спеціальній школі здійснюється з державного та 
обласного бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2.6. Спеціальна школа має право:
- надавати дошкільну освіту;
- надавати спеціальну освіту певного освітнього рівня загальної 

середньої освіти;
- надавати допрофесійну та професійну підготовку;
- визначати форми і засоби організації освітнього процесу;
- в установленому порядку, розробляти і впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу;
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- отримувати кошти і матеріальні цінності згідно з законом від органів 
виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, користуватися пільгами, що 
передбачені державою;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні 
надходження на утримання спеціальної школи в порядку, визначеному 
законодавством України;

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

- визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і 
впроваджувати власні освітні програми з урахуванням державних стандартів;

- формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і 
матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- користуватися рухомим і нерухомим майном згідно з чинним 
законодавством і цим Статутом;

- видавати документи про освіту учням, які завершили здобуття певного 
рівня загальної середньої освіти, в установленому законодавством порядку;

- здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонти на 
основі договорів згідно з законодавством України;

- укладати угоди і договори про співробітництво, згідно з законом 
встановлювати прямі з в ’язки з закладами освіти, науковими установами, 
підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, 
окремими громадянами як на території України так і за її межами;

- мати інші права, визначені чинним законодавством.
2.7. Спеціальна школа зобов'язана:
- реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про 

освіту», «П ро повну загальну середню освіту», «Дошкільну освіту», інших 
нормативно-правових актів у галузі освіти і науки;

- забезпечувати здобуття освіти учнями (вихованцями) відповідно до 
державного стандарту дошкільної освіти та державних стандартів повної 
загальної середньої освіти;

- організовувати сертифікацію, підготовку, перепідготовку, підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

- розвивати культурні підрозділи;
- здійснювати діяльність щодо матеріального забезпечення освітнього 

процесу;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці педагогічних 

та інших працівників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, 
правил та норм охорони праці та соціального страхування працівників;

- 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 та норм протипожежноїбезпеки;
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- задовольняти потреби дітей з особливими освітніми потребами, які 
мають порушення слуху в здобутті дошкільної освіти, повної загальної 
середньої освіти;

- забезпечувати навчання, виховання, надання корекційно-розвиткових 
послуг здобувачам освіти (учням/вихованцям);

- проходити, в установленому порядку, інституційний аудит;
- надавати дошкільну освіту, спеціальну освіту певного освітнього рівня 

повної загальної середньої освіти, корекційну роботу згідно навчального 
плану та корекційно-розвиткові послуги безоплатно за рахунок коштів 
державного бюджету, коштів засновника, інших джерел, не заборонених 
законодавством;

- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти (учнів/вихованців), 
надавачів освіти (педагогічних працівників) та інших працівників спеціальної 
школи;

- формувати в здобувачів освіти (учнів/вихованців) засади здорового 
способу життя, гігієнічних навичок;

- дотримуватися фінансової дисципліни, забезпечувати збереження 
матеріально-технічної бази;

- здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту спеціальної 
школи та чинного законодавства.

2.8. Спеціальна школа несе відповідальність за:
- реалізацію головних положень цього Статуту;
- дотриманням умов, передбачених ліцензією;
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотриманням договірних зобов'язань і фінансової дисципліни.

РО ЗД ІЛ  III
О Р ГА Н ІЗ А Ц ІЯ  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

3.1. Спеціальна школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 
межах своїх повноважень, передбачених чинним законодавством України та 
цим Статутом.

3.2. Повноваження спеціальної школи:
1) задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами, які мають 

порушення слуху, в здобутті дошкільної, повної загальної середньої освіти 
на 3-х її рівнях -  початкової, базової освіти, профільної середньої освіти;

2) забезпечення відповідного рівня загальної середньої освіти державним 
стандартам повної загальної середньої освіти;

3) забезпечення навчання, виховання, надання корекційно-розвиткових 
послуг;

4) формування освітньої (освітніх) програми (програм) спеціальної школи, 
розроблення і впровадження власних освітніх програм з урахуванням 
державних стандартів повної загальної середньої освіти;

5) створення науково-методичної І матеріально-технічної бази для 
організації освітнього процесу;

6) проходження, в установленому порядку, інституційного аудиту;
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7) надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг 
безоплатно за рахунок коштів державного бюджету, коштів засновника, інших 
джерел, не заборонених законодавством;

8) надання допрофесійної підготовки;
9) видача документів про початкову, базову середню освіту, повну 

загальну середню освіту;
10) забезпечення добору та розподілу кадрів;
11) планування власної діяльності та формування стратегії розвитку 

спеціальної школи;
12) створення безпечних умов для учасників освітнього процесу та Інших 

працівників спеціальної школи;
13) формування в здобувачів освіти (учнів/вихованців) засад здорового 

способу життя, гігієнічних навичок;
14) формування штатного розпису, встановлення форм заробітної плати І 

матеріального заохочення в межах власного кошторису;
15) користування рухомим і нерухомим майном згідно з чинним 

законодавством і цим Статутом;
16) забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних та екологічних норм 

відповідно до чинного законодавства;
17) дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної 

бази спеціальної школи;
18) здійснення інших повноважень відповідно до Статуту спеціальної 

школи.
3.3. Спеціальна школа для дітей із порушеннями слуху забезпечує 

здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти на таких її 
рівнях:

- початкова освіта -  1-4 класи;
- базова середня освіта -  5-10 класи;
- профільна середня освіта -  11-13 класи.

3.4. Вихованці, що були зараховані до дошкільного підрозділу, можуть 
здобувати в ньому дошкільну освіту до семи (восьми) років.

3.5. Організація діяльності дошкільного підрозділу здійснюється відповідно 
до законодавства. Статуту спеціальної школи та на підставі положення про 
нього, затвердженого директором, за умови наявності матеріально-технічної, 
навчально-методичної бази, педагогічних кадрів та  з урахуванням 
особливостей контингенту дітей.

3.6. Гранична иаповнюваність дошкільних груп (за наявності дошкільного 
підрозділу) визначається відповідно до нормативів, визначених чинним 
законодавством.

3.7. У складі спеціальної школи, утворюються класи (дошкільні групи) для 
учнів (вихованців) глухих, класи (дошкільні групи) для учнів (вихованців) із 
зниженим сл)осом та за  умови наявності в штаті закладу відповідних фахівців
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та навчально-матеріальної бази створюються класи (дошкільні групи) для 
учнів (вихованців ) із тяжкими порушеннями мовлення. У разі недостатньої 
кількості учнів та за умови забезпечення індивідуального підходу в один клас 
можуть бути зараховані учні глухі та із зниженим слухом.

3.8. Гранична наповнюваність класів формується відповідно до норм 
чинного законодавства.

Гранична наповнюваність класу може бути збільшена відповідно до рішення 
директора спеціальної школи, але не більш як на одну особу.

Клас створюється за умови наявності більш як 50 відсотків граничної 
наповнюваності класів.

М ережа класів, їх  наповнюваність та розподіл здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) одного року навчання між класами здійснюється 
відповідно до нормативів, в порядку, встановленому законодавством.

3.9. До одного класу спеціальної школи можуть зараховуватися учні 
різного віку за умови, якщо їх різниця у віці становить не більше двох років. 
Для учнів початкових класів можуть бути створені з ’єднані класи початкової 
школи (класи-комплекти), які діють відповідно до Положення про з ’єднаний 
клас (клас-комплект) початкової школи, затвердженого центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.10. Для виконання освітньої програми, у тому числі її корекційно- 
розвиткового складника, отримання психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових послуг (допомоги) у спеціальній школі створюються групи 
подовженого дня для учнів одного або різних років навчання з урахуванням 
особливостей розвитку, гранична наповнюваність яких не може перевищувати 
наповнюваність класів.

Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 
(допомоги) в спеціальній школі можуть створюватися міжкласні групи.

3.11. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами, які мають 
порушення слуху, до спеціальної школи, їх відрахування, переведення до 
іншого закладу освіти здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого 
центральним органом виконавчої влади у соері освіти і науки.

Поселення учнів до пансіону спеціальної школи та утримання в ньому 
здійснюється відповідно до Порядку проживання та утримання учнів у 
пансіонах закладів освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України.

Учні (вихованці) відповідно до наявних порушень розподіляються між 
класами (групами) наказом директора спеціальної школи на навчальний рік.

Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою ознакою, 
у тому числі за місцем проживання.

Директор Департаменту гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації , Володимир БУНЯК



3.12. Здобувані освіти (учні/вихованці) можуть проживати в пансіоні 
спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли 
перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або за протоколом 
реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.

Рішення про влаштування дітей до пансіону спеціальної школи 
затверджується наказом директора.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають в 
пансіоні спеціальної школи на повному державному утриманні.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть 
проживати в пансіоні спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під 
час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних 
батьків, батьків-вихователів.

Для перебування здобувачів освіти (учнів/вихованців), які є дітьми- 
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у спеціальній 
школі на вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про 
утворення чергових груп затверджується наказом директора.

Поселення учнів/вихованців до пансіону здійснюється відповідно до 
наказу директора спеціальної школи, як правило, до початку навчального 
року, а упродовж навчального року -  за умови наявності вільних місць для 
проживання на підставі заяви одного з батьків або іншого законного 
представника та відповідних документів, передбачених у Порядку 
проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженому 
постановою Кабінету М іністрів України від 03 листопада 2021 року №  1131.

Директор спеціальної школи зобов’язаний ознайомити батьків або інших 
законних представників учня з умовами проживання, розпорядком дня, 
умовами виселення з пансіону, правами та обов’язками пансіонерів, їх 
законних представників, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, про 
що робить відповідний запис у договорі.

Кількість посад працівників, які організовують діяльність пансіону, 
вводяться до штату спеціальної школи згідно з типовими штатними 
нормативами спеціальної школи, затвердженими в установленому 
законодавством порядку.

Медичне обслуговування пансіонерів здійснюється відповідно до Порядку 
здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої 
освіти, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 20 січня 
2021 року № 3 1 .

Харчування учнів, які проживають у пансіоні, здійснюється відповідно 
до норм харчування та Порядку організації харчування у закладах освіти та 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою 
Кабінету М іністрів України від 24 березня 2021 року №  305.

Ведення обліку учнів (вихованців), моніторинг про їх перебування, 
відвідування у пансіоні та повернення на вихідні та святкові дні у своїй сім ’ї 
здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.13. М овою  освітнього процесу в спеціальній школі є українська.
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3.14. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, 
навчального дня, форми організації освітнього процесу визначаються 
педагогічною радою спеціальної школи у межах часу, передбаченого 
освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, 
встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових 
особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

Тривалість канікул у спеціальній школі протягом навчального року не може 
становити менше ЗО календарних днів.

3.15. Директор спеціальної школи затверджує режим роботи спеціальної 
школи відповідно до особливостей організації освітнього процесу з 
урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців), вимог 
санітарного законодавства, забезпечення реалізації корекційно-розвиткового 
складника освітньої програми, надання психолого-педагогічних та 
корекційно-розвиткових послуг (допомоги).

3.16. Розклад уроків, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 
занять складається з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного 
законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів 
(вихованців), затверджується директором спеціальної школи.

3.17. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах -  40 
хвилин, у 5-13 класах — 45 хвилин. При цьому періодичність проведення 
перерв під час уроків (комплекс вправ з рухової активності) і тривалість 
перерв між уроками схвалюється педагогічною радою відповідно до 
особливостей організації освітнього процесу та харчування.

3.18. Батьки (інші законні представники) чи учні (у разі досягнення 
повноліття) можуть обирати форму здобуття освіти відповідно до 
індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів учня.

Організація навчання за індивідуальною формою здобуття освіти 
(педагогічний патронаж) здійснюється відповідно до Положення про 
індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, 
затвердженого центральним органом виконавчої влади у соері освіти і науки.

У разі здобуття освіти за формою педагогічного патронажу для учнів в 
обов’язковому порядку складається індивідуальний навчальний план.

Організація навчання за дистанційною формою здобуття освіти в 
спеціальній школі здійснюється відповідно до Положення про дистанційне 
навчання, затверджене центральним органом виконавчої влади у сфері освіти 
і науки, з урахуванням особливих освітніх потреб, психофізичних 
особливостей та стану здоров’я учнів.

3.19. У разі здобуття освіти за індивідуальною чи дистанційною формою 
спеціальна школа забезпечує створення умов для отримання учнями 
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) та 
участі учнів у заходах спеціальної школи.

3.20. Медичне обслуговування здобувачів освіти (учнів/вихованців) 
спеціальної школи здійснюється медичними працівниками, у порядку 
встановленому законодавством.
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Учні (вихованці) спеціальної школи віком до 14 років забезпечуються 
медичним обслуговуванням за згодою одного з батьків (інших законних 
представників).

Заклади охорони здоров’я за місцем розташування спеціальної школи з 
урахуванням особливостей контингенту учнів (вихованців) та напряму 
(профілю) діяльності спеціальної школи разом з органами управління освітою 
та органами охорони здоров’я, забезпечують проведення щороку моніторингу 
стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів відповідно до 
Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України.

Педагогічні працівники спеціальної школи зобов’язані володіти навичками 
з надання домедичної допомоги дітям відповідно до професійного стандарту, 
затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної 
політики.

Медичні працівники спеціальної школи зобов’язані надавати учням 
(вихованцям), які перебувають у невідкладному стані, медичну допомогу 
відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів 
загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету М іністрів 
України.

3.21. Відповідальність за організацію діяльності спеціальної школи, 
додержання вимог санітарного законодавства щодо безпечності та якості 
харчових продуктів покладається на директора спеціальної школи.

Харчування здійснюється відповідно до норм та Порядку організації 
харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, визначених законодавством.

Харчування в спеціальній школі організовується з перервами 3 , 5 - 4  години 
між прийомами їжі:

- п ’ятиразове (сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря) -  для 
учнів (вихованців), які проживають у пансіоні;

- триразове (другий сніданок, обід, підвечірок) -  для учнів (вихованців), які 
навчаються в спеціальній школі та перебувають у групі подовженого дня.

Для вихованців дошкільних груп режим харчування встановлюється 
відповідно до порядку організації харчування вихованців закладів дошкільної 
освіти та Статуту спеціальної школи.

3.22. Спеціальна школа може надавати реабілітаційні послуги (допомогу) 
на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності, у тому числі 
ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 
відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
медичної практики, затверджених постановою Кабінету М іністрів України.

РО ЗДІЛ IV
О Р ГА Н ІЗА Ц ІЯ  О С В ІТ Н Ь О Г О  П Р О Ц Е С У  В  С П Е Ц ІА Л Ь Н ІЙ  Ш К О Л І

4.1. Освітній процес в спеціальній школі організовується в безпечному 
освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей
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психофізичного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), їхніх особливих освітніх потреб.

4.2. Спеціальна школа для забезпечення здобуття повної загальної 
середньої освіти розробляє та використовує в освітній діяльності освітню 
програму.

У дошкільному підрозділі програма спеціальної школи передбачає 
виконання державного стандарту дошкільної освіти.

Спрямування (академічне, професійне) здобуття учнями профільної 
середньої освіти визначається освітньої програмою спеціальної школи.

Освітня програма може бути розроблена на основі відповідної типової 
освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої 
д іяльн ості, н аукови м и  устан овам и , ф ізичними чи ю ридичними особам и  і 
затверджених відповідно до законодавства.

Рішення про використання спеціальною школою освітньої програми, 
розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої 
програми, приймається педагогічною радою. Освітня програма розроблена не 
на основі типової освітньої програми затверджується в установленому 
законодавством порядку.

4.3. Освітня програма спеціальної школи в обов’язковому порядку 
повинна містити корекційно-розвитковий та виховний складники, що 
враховують специфіку розвитку та потреби учнів (вихованців).

4.4. На основі визначеного в освітній програмі спеціальної школи 
навчального плану педагогічна рада погоджує, а директор затверджує 
річний навчальний план (один або декілька), 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 (таУабо кількість годин на навчальний рік).

4.5. Освітній процес у спеціальній школі спрямовується на розвиток 
особистості здобувача освіти (учня/вихованця) шляхом формування та 
застосування його компетентностей та має корекційну спрямованість. 
Ш ляхом індивідуального та диференційованого підходів освітній процес 
забезпечує корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, 
розвиток здібностей та подальшу соціалізацію.

4.6. У спеціальній школі забезпечується викладання навчальних 
предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для 
учнів відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації (модифікації змісту 
навчальних предметів (інтегрованих курсів).

4.7. Навчання учнів (вихованців) спеціальної школи здійснюється за 
допомогою найбільш прийнятних для таких дітей мов, методів і способів 
спілкування в освітньому середовищі (просторі), та максимально сприяє 
засвоєнню знань і соціальному розвитку, формуванню компетентностей для 
подальшого життя.
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Для учнів/вихованців глухих забезпечується використання в освітньому 
процесі української жестової мови.

4.8. У спеціальній школі реалізується індивідуальна освітня траєкторія, 
що передбачає розроблення індивідуальної програми розвитку для учнів 
(вихованців) та індивідуального навчального плану (за потреби).

4.9. Індивідуальна програма розвитку складається для кожного учня 
(вихованця) на підставі висновку про комплексну психолого-педагогічну 
оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром.

4.10. Індивідуальна програма розвитку затверджується директором 
спеціальної школи, схвалюється педагогічною радою та підписується одним із 
батьків (іншим законним представником) здобувача освіти.

4.11. Індивідуальний навчальний план (за потреби) розробляється на 
підставі поданої одним із батьків (іншими законними представниками) 
здобувача освіти (учня/вихованця) письмової заяви.

Індивідуальний навчальний план схвалюється педагогічною радою 
спеціальної школи, затверджується директором та підписується одним з 
батьків (іншим законним представником) чи учнем особисто (у разі 
досягнення ним повноліття).

4.12. У спеціальній школі створюються групи подовженого дня з метою 
виконання освітньої проф ами, що містить корекційно-розвитковий та 
виховний складники; організації навчальної, виховної та пізнавальної 
діяльності учнів; забезпечення психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових послуг (допомоги); надання кваліфікаційної допомоги учням у 
підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань; формування в учнів 
ключових компетентностей, необхідних для подальшого самостійного життя; 
забезпечення виконання індивідуальної проф ам и розвитку та індивідуального 
навчального плану (за наявності); організації дозвілля учнів (вихованців).

4.13. У спеціальній школі створюються умови для організації денного 
відпочинку (сну) в ф у п і подовженого дня для учнів першого класу та інших 
учнів (вихованців), які цього потребують.

4.14. Режим роботи ф упи  подовженого дня та організація освітнього 
процесу в ній повинні відповідати державним санітарним нормам.

4.15. Учні (вихованці) спеціальної школи можуть перебувати в ф уп і 
подовженого дня не більше шести годин на день.

4.16. У спеціальній школі створюється безпечне освітнє середовище, 
єдність навчання, виховання учнів, які досягаються спільними зусиллями всіх 
учасників освітнього процесу.

Для всебічного розвитку учнів (вихованців) з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей створюються відповідно до законодавства 
гуртки за інтересами, спортивні секції, до освітнього процесу залучаються 
заклади позашкільної освіти.

4.17. Виховання здійснюється педагогічними працівниками, у тому числі 
вихователями, відповідно до освітньої проф ами, режиму роботи спеціальної 
школи та спрямовується на формування компетентностей, необхідних для 
успішної соціалізації учня (вихованця).
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4.18. У спеціальній школі здійснюється психолого-педагогічний супровід 
кожного учня (вихованця). З цією метою педагогічні та медичні працівники 
проводять спостереження за учнями (вихованцями), результати яких 
обговорюються на засіданнях психолого-педагогічного консиліуму для 
уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального 
підходу до учня (вихованця).

4.19. Психолого-педагогічний консиліум є консультативно-дорадчим 
органом спеціальної школи, утворюється ЇЇ директором та діє на підставі 
установчих документів спеціальної школи.

До складу психолого-педагогічного консиліуму входять директор 
спеціальної школи або його заступник (голова), який відповідає за 
організацію освітнього процесу, медичний працівник, який входить до штату 
спеціальної школи або закладу охорони здоров’я за напрямом (профілем) 
діяльності спеціальної школи, вчителі, які мають спеціальну педагогічну 
освіту, та інші педагогічні працівники. До роботи психолого-педагогічного 
консиліуму можуть долучатися інші фахівці.

4.20. Основні функції психолого-педагогічного консиліуму визначені 
законодавством.

4.21. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі 
засідання та ухвалюються більшістю голосів членів консиліуму. У разі 
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого- 
педагогічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного консиліуму 
проводяться в разі потреби, але не рідше ніж двічі на рік.

Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 
освіти (учня/вихованця) залучаються його батьки (інші законні представники).

4.22. Психологічне забезпечення освітнього процесу в спеціальній школі 
здійснюється практичними психологами, соціально-педагогічний патронаж — 
соціальними педагогами.

4.23. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) спеціальної школи здійснюється згідно із загальними 
критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану 
(за наявності). За потреби здійснюється адаптація (модиоІкація) проведення 
процедури оцінювання з урахуванням особливостей учнів.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів (вихованців), які 
завершили здобуття освіти, вимогам державних стандартів здійснюється 
шляхом державної підсумкової атестації. Учні спеціальної школи можуть 
бути звільнені від проходження атестації за заявою  одного з батьків (інших 
законних представників) відповідно до законодавства.

Облік оцінювання результатів навчання здобувачів освіти
(учнів/вихованців) протягом навчального року ведеться в класних журналах. 
Результати навчання за рік зазначаються в особових справах учнів.

4.24. Учні (вихованці), які завершили здобуття певного рівня загальної 
середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту в 
установленому законодавством порядку.

4.25. Учасниками освітнього процесу в спеціальній школі є: здобувані 
освіти (учні/вихованці), надавачі освіти (педагогічні працівники), медичні
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працівники, батьки або інші законні представники здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), інші працівники, які забезпечують освітній процес.

4.26. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі 
(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, 
конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням 
директора спеціальної школи. Відповідальність за зм іст таких заходів несе 
директор.

4.27. Статус учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки 
визначаються чинним законодавством України, Статутом, Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку спеціальної школи.

4.28. Діяльність спеціальної школи на період воєнного стану, надзвичайної 
ситуації, або надзвичайного стану - здійснюється згідно з чинним 
законодавством.

РО ЗДІЛ V
Н А Д А Н Н Я  П С И Х О Л О Г О -П Е Д А Г О Г ІЧ Н И Х  Т А  

К О Р Е К Ц ІЙ Н О -Р О ЗВ И Т К О В И Х  П О С Л У Г  (Д О П О М О ГИ )
5.1. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) 

надаються в рамках корекційно-розвиткового складника освітньої програми та 
навчального плану з урахуванням індивідуальних програм розвитку учнів 
(вихованців) в індивідуальній або груповій формі у вигляді занять 
педагогічними працівниками у другій половині дня (крім випадків, коли 
проведення таких занять в індивідуальній формі у першій половині дня 
передбачено освітньою програмою та або медичними приписами закладів 
охорони здоров’я).

5.2. Надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг 
(допомоги) для учнів (вихованців) спеціальної школи повинно сприяти 
досягненню результатів навчання відповідно до державних стандартів.

5.3. Для проведення занять у груповій формі створюються міжкласні групи. 
У групі повинно бути не менше трьох та не більше шести осіб.

Проведення занять в індивідуальній формі здійснюється відповідно до 
індивідуальних програм розвитку учнів (вихованців).

5.4. У спеціальній школі можуть проводитися заняття з лікувальної 
фізкультури; фізичної терапії/фізкультури; ритміки; логоритміки; розвитку 
мовлення; соціально-побутового орієнтування у просторі; корекції розвитку; 
корекції мовлення; психологічної корекції; педагогічної корекції; корекції та 
розвитку психофізичних функцій тощо.

5.5. У спеціальній школі надаються психолого-педагогічні та корекційно- 
розвиткові послуги (допомога):

Для учнів (вихованців) з порушенням слуху -  психолого-педагогічні та 
корекційно-розвиткові послуги (допомога), спрямовані на максимальне 
збереження та розвиток залишкового слуху, формування вимови, розвиток 
усного мовлення дітей із спостереженням за динамікою розвитку їх слухової 
функції; компенсаторний розвиток з використанням української жестової 
мови, білінгвальний підхід до якісного засвоєння навчального матеріалу з усіх 
навчальних предметів (інтегрованих курсів).
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5.6. Медичні працівники спеціальної школи забезпечують виконання 
рекомендацій, зазначені у довідці від лікаря-педіатра або сімейного лікаря 
закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, в тому числі 
фізичну терапію/фізкультуру, лікувальну фізкультуру, масаж тощо.

5.7. У спеціальній школі на платній основі можуть отримувати психолого- 
педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) діти, які не є учнями 
(вихованцями) школи.

Послуги (допомога) таким дітям надаються відповідно до висновку про 
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого 
інклюзивно-ресурсним центром, або індивідуальними програмами реабілітації 
(за наявності), або рекомендацій закладів охорони здоров’я, у якому 
спостерігається дитина, та на підставі договору між закладом освіти та 
батьками (іншими законними представниками) про надання таких послуг 
(допомоги).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) не 
надаються особам, які не можуть відвідувати заклад освіти за очною формою 
освіти за станом здоров’я, що підтверджується довідками.

5.8. Під час встановлення карантину та затвердження протиепідемічних 
обмежувальних заходів надання психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових послуг (допомоги) дітям, які не є учнями (вихованцями), 
спеціальної школи, крім занять, які проводяться індивідуально, припиняється.

5.9. Облік заходів, які були надані здійснюється директором спеціальної 
школи (або уповноваженою ним особою) через систему автоматизації роботи 
інклюзивно-ресурсних центрів.

5.10. У разі виявлення фактів жорстокого поводження з дитиною, інших 
проявів складних життєвих обставин директор спеціальної школи вживає в 
межах компетенції заходів, визначених чинним законодавством.

РОЗДІЛ VI
О РГА Н И  У П Р А В Л ІН Н Я  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ю  Ш К О Л О Ю

6.1. Управління спеціальною школою здійснюється Органом управління 
майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

6.2. Орган управління майном:
- оголошує конкурс на заміщення посади директора спеціальної школи, 

призначає на посаду та звільняє з посади директора спеціальної школи згідно 
з чинним законодавством, укладає та розриває з ним контракт, здійснює 
контроль за виконанням контракту відповідно до законодавства;

- затверджує Статут спеціальної школи і зміни до нього відповідно до 
законодавства, здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає 
рішення у зв'язку з їх порушенням;

- приймає рішення про ліквідацію та реорганізацію спеціальної школи;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться 

в оперативному управлінні спеціальної школи;
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим 

Статутом.
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6.3. Безпосереднє управління спеціальною школою здійснює її директор, 
який призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління 
майном в порядку, встановленому законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду директора спеціальної 
школи, порядок оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора спеціальної школи визначаються чинним законодавством 
України.

З директором спеціальної школи у порядку, встановленому законодавством, 
укладається контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і 
відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші 
умови.

Контракт із директором спеціальної школи може бути достроково 
розірваний з підстав, встановлених законодавством та умовами укладеного 
контракту.

6.4. Директор спеціальної школи:
- виконує закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та  інші акти законодавства, забезпечує та контролює їх виконання 
працівниками спеціальної школи;

- планує та організовує діяльність спеціальної школи;
- діє від імені спеціальної школи в межах повноважень, приймає рішення 

щодо діяльності спеціальної школи в межах повноважень, встановлених 
законодавством. Статутом та контрактом, визначає режим роботи спеціальної 
школи;

- розробляє проект кошторису спеціальної школи та забезпечує його 
затвердження згідно з законодавством;

- організовує фінансово-господарську діяльність спеціальної школи в межах 
затвердженого кошторису;

- розробляє та затверджує структуру спеціальної школи у встановленому, 
законодавством порядку;

- затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, 
функціональні обов’язки працівників;

- видає накази, розпорядження, застосовує заходи заохочення та 
притягнення до відповідальності працівників;

- забезпечує збереження та ефективне використання майна, що знаходиться 
в оперативному управління спеціальної школи;

- забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку спеціальної
школи;
- організовує освітній процес та видачу документів про освіту;

- створює умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього 
процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, 
індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку 
учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затверджує положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 
у спеціальній школі, забезпечує її створення та функціонування;

- забезпечує розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 
виконання індивідуальної програми розвитку здобувачів освіти
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(учнів/вихованців);
- контролює виконання педагогічними працівниками та  здобувачами освіти 

(учнями/вихованцями) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, 
індивідуального навчального плану;

- створює необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 
освітніми потребами;

- виконує функції опікуна та піклувальника дітей, що постійно проживають 
у спеціальній школі;

сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками;

- формує засади, створює умови, сприяє формуванню культури здорового 
способу життя здобувачів освіти (учнів/вихованців) та працівників 
спеціальної школи;

- створює в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище,
- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, 

вимог техніки безпеки;
- організовує харчування та медичне обслуговування здобувачів освіти 

(учнів/вихованців) відповідно до законодавства;
- забезпечує дотримання протиепідемічних заходів, санітарно-гігієнічних 

норм та протипожежної безпеки;
- здійснює зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти 

(учнів/вихованців);
- організовує документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно 

до законодавства;
- звітує щороку на загальних зборах колективу про свою роботу та 

виконання стратегії розвитку спеціальної школи;
- виконує інші обов’язки згідно з законодавством.
6.5. Директор спеціальної школи має права та обов’язки педагогічного 

працівника, визначені Законом України «П ро освіту», та несе відповідальність 
за виконання обов’язків, визначених законодавством, Статутом спеціальної 
школи і контрактом.

6.6. Основним постійно діючим колегіальним органом управління 
спеціальної школи є педагогічна рада.

Повноваження педагогічної ради визначаються чинним 
законодавством та Статутом спеціальної школи.

6.7. Педагогічна рада спеціальної школи:
- схвалює стратегію розвитку спеціальної школи та річний план роботи; 

освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює 
результати її (їх) виконання; правила внутрішнього розпорядку, положення 
про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 
освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти (учнів/вихованців) 
на наступний рік навчання, їх відрахування, а також щодо відзначення, 
морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього 
процесу;
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- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх  творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи 
щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та 
затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного 
досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, 
інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими 
установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку 
освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 
громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти, освітньої 
діяльності спеціальної школи;

- розглядає інші питання, віднесені законодавством до її повноважень. 
Засідання педагогічної ради спеціальної школи є правомірним, якщо на

ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань 
приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу 
голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення 
педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується 
головою та секретарем педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в 
дію наказами директора спеціальної школи та є обов’язковими до виконання 
всіма учасниками освітнього процесу спеціальної школи.

6.8. У спеціальній школі громадське самоврядування здійснюється на 
принципах, визначених Законом України «Про освіту».

Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності 
органів громадського самоврядування визначаються Законом України «Про 
повну загальну середню освіту».

6.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
спеціальної школи є загальні збори її колективу.

Періодичність скликання загальних зборів трудового колективу не менш 
як один раз на рік. Збори є повноважними якщо на них присутні не менше 
половини членів трудового колективу. Рішення загальних зборів трудового 
колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх на цих зборах. 
Інші питання діяльності зборів, що не врегульовані законодавством, 
визначаються колективним договором спеціальної школи.

Загальні збори трудового колективу:
- розглядають та схвалюють проект колективного договору;
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень

комісії з трудових спорів;
- обирають комісію з трудових спорів;
- заслуховують звіт директора спеціальної школи;
- розглядають інші питання в межах чинного законодавства.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань 
охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені 
законодавством.
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Рішення загальних зборів трудового колективу оформлюються 
протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх 
повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками 
спеціальної школи.
6.10. У спеціальній школі може бути утворена піклувальна рада в порядку, 

визначеному законодавством.
6.11. Повноваження піклувальної ради, порядок утворення, діяльність, 

прийняття рішень, визначаються Законом України «П ро повну загальну 
середню освіту».

Піклувальна рада:
- аналізує та оцінює діяльність спеціальної школи, її директора;
- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 

спеціальної школи та аналізує стан їх виконання;
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

чинним законодавством;
- проводить моніторинг виконання кошторису спеціальної школи і 

вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 
розгляду директором спеціальної школи;

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового 
інституційного аудиту спеціальної школи;

- може вносити Органу управління майном спеціальної школи подання 
про заохочення директора спеціальної школи або притягнення його до 
дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством та 
Статутом спеціальної школи.

6.12. У спеціальній школі може діяти учнівське самоврядування 
відповідно до чинного законодавства.

Учнівське самоврядування здійснюється здобувачами освіти 
(учнями/вихованцями) безпосередньо і через органи учнівського 
самоврядування. Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу та 
пансіону спеціальної школи.

Директор спеціальної школи сприяє та створює умови для діяльності 
органів учнівського самоврядування.

Органи учнівського самоврядування мають право:
- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування;

- проводити за погодженням з керівником спеціальної школи 
організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 
заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу 
освіти;

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти, 
відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості
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освіти;
- захищати права та інтереси здобувачів освіти (учнів/вихованців) 

спеціальної школи;
- інші права, визначені чинним законодавством.
У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються 

законодавством, правилами внутрішнього розпорядку спеціальної школи.
6.13. Батьківське самоврядування спеціальної школи здійснюється 

батьками здобувачів освіти (учнів/вихованців) як безпосередньо, так і через 
органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів 
здобувачів освіти (учнів/вихованців), організації їх дозвілля та оздоровлення.

Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 
самоврядування (в межах класу, спеціальної школи, за інтересами тощо).

Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім 
тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів 
громадського самоврядування.

6.14. Галузеву політику та розвиток спеціальної школи забезпечує 
структурний підрозділ Вінницької обласної державної адміністрації у галузі 
освіти (далі за  текстом - Орган управління освітою), який здійснює 
організаційно-методичне керівництво, контроль і нагляд за фаховою 
діяльністю спеціальної школи відповідно до чинного законодавства.

РО ЗД ІЛ  V II 
М А Й Н О  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

7.1. Майно спеціальної школи становлять основні фонди та оборотні 
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному 
балансі спеціальної школи.

7.2. Майно спеціальної школи є об'єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та закріплене за 
нею на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, спеціальна школа володіє, 
користується та, з дозволу Органу управління майном, розпоряджається цим 
майном згідно з законодавством.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів спеціальної школи.

7.3. Приміщення і споруди спеціальної школи обладнані та 
експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної 
безпеки, санітарних норм, охорони довкілля.

7.4. Спеціальна школа, відповідно до чинного законодавства, здійснює 
володіння і користування землею, іншими природними ресурсами і несе 
відповідальність за дотримання вимог з їх охорони.

Усі питання, які стосуються права на земельні ділянки, що знаходяться у 
користуванні спеціальної школи: їх відчуження, вилучення, відмова від права 
користування тощо, вирішуються за погодженням з Органом управління 
майном.

7.5. Спеціальна школа має право передавати, обмінювати малоцінний 
інвентар, що знаходиться на її балансі, продавати м ат^ іал и , сировину, 
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продукцію, навчальних майстерень, а також списувати їх  з балансу відповідно 
до чинного законодавства України та рішень Органу управління майном.

7.6. Відчуження або передача основних засобів, що є спільною власністю 
територіальних громад області і закріплені за спеціальною школою, 
здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що 
встановлений чинним законодавством України.

Спеціальна 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 або 
використовується не за призначенням.

7.7. Збитки, завдані спеціальній школі внаслідок порушення її майнових 
прав відшкодовуються у порядку, встановленому законодавством.

7.8. Спеціальна школа має необхідний набір приміщень, споруд, 
обладнання, автотранспорт інше майно для організації навчально-виховного 
процесу згідно з навчальним планом.

7.9. Контроль за  збереженням та ефективним використанням майна 
спеціальної школи здійснюється Органом управління майном або 
уповноваженим ним органом в установленому законодавством порядку.

7.10. Спеціальна школа зобов'язана надати Органу управління майном 
або уповноваженому ним органу на їх вимогу будь-яку інформацію щодо 
своєї діяльності.

7.11. Аудит діяльності спеціальної школи здійснюється згідно з чинним 
законодавством.

7.12. Підвезення учнів (вихованців) до спеціальної школи (місця 
навчання) та у зворотному напрямку (до місця проживання) здійснюється 
відповідно до чинного законодавства.

РО ЗД ІЛ  V III 
Ф ІН А Н С О В О -ГО С П О Д А Р С Ь К А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  

С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И
8.1. Уся фінансова та господарська діяльність спеціальної школи 

спрямована на досягнення мети, виконання завдань та здійснюється 
відповідно до чинного законодавства, цього Статуту і не має на меті 
отримання прибутку.

Фінансово-господарська діяльність спеціальної школи здійснюється на 
основі її кошторису, згідно з чинним законодавством.

8.2. Джерелами формування кошторису спеціальної школи є:
- грошові та матеріальні внески Органу управління майном;
- бюджетні асигнування;
- благодійні внески, отримані згідно з чинним законодавством;
- надходження від оренди майна;
- кошти від надання платних послуг, надання яких передбачено чинним 

законодавством;
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- інші надходження незаборонені чинним законодавством.
8.3. Обсяг видатків на утримання спеціальної школи формується з 

урахуванням того, що діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування 
знаходяться на повному державному утриманні, а видатки на дітей із 
малозабезпечених та багатодітних сімей здійснюються відповідно до чинного 
законодавства України.

8.4. Основним плановим документом, який надає повноваження 
спеціальній школі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає 
обсяг і спрямування коштів для виконання спеціальною школою своїх 
функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних 
призначень, є кошторис спеціальної школи.

8.5. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до 
виконання кошторису визначені чинним законодавством України.

8.6. Спеціальна школа забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, 
сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством 
України.

8.7. Штатний розпис спеціальної школи складається відповідно до 
типових штатних нормативів, затверджених центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки, в межах визначеного фонду оплати праці та 
затверджується згідно з чинним законодавством України.

8.8. Кошторис і план асигнувань спеціальної школи складаються і 
затверджуються відповідно до чинного законодавства України.

8.9. Надходження, які надійшли до спеціальної школи у разі надання 
платних послуг, використовуються у порядку, визначеному чинним 
законодавством України.

8.10. Доходи спеціальної школи зараховуються до складу кошторису (на 
спеціальний рахунок) на утримання спеціальної школи і використовуються на 
фінансування тільки видатків цього кошторису.

8.11. Оплата праці працівників, визначення кількості днів відпустки 
здійснюється згідно з чинним законодавством та колективним договором.

8.12. Спеціальна школа самостійно здійснює оперативний і 
бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає 
відомості згідно з законодавством на вимогу органів, яким законодавство 
України надало право контролю за відповідними напрямами діяльності.

8.13. Орган управління майном має право ініціювати проведення 
відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської 
діяльності спеціальної школи.

8.14. Спеціальна школа може надавати платні послуги на договірній 
основі відповідно до чинного законодавства.

8.15. Спеціальній 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.

8.16. Доходи (прибутки) спеціальної школи використовуються виключно 
для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
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8.17. Утримання здобувачів освіти (учнів/вихованців) в пансіоні 
спеціальної школи здійснюється за рахунок коштів, визначених у кошторисі, 
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8.18. Діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, крім 
дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків- 
вихователів, в спеціальній школі перебувають на повному державному 
утриманні відповідно до законодавства.

РО ЗД ІЛ  IX
М ІЖ Н А РО Д Н Е С П ІВ Р О Б ІТ Н И Ц Т В О  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

9.1. Спеціальна школа має право здійснювати міжнародне 
співробітництво, впроваджувати міжнародні проекти щодо обміну здобувачів 
освіти (учнів/вихованців) та надавачів освіти (педагогів) у рамках освітніх 
програм, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі з в ’язки 
з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Спеціальна школа має право відповідно до чинного законодавства 
укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 
установами, юридичними та фізичними особами-суб’єктами господарювання, 
організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

9.3. Спеціальна школа відповідно до чинного законодавства та укладених 
угод має право проводити відпочинок та оздоровлення здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) за межами України в різних країнах світу.

9.4. Спеціальна школа має право відповідно до чинного законодавства 
укладати договори та отримувати благодійні внески від міжнародних установ 
та фізичних осіб. Спрямовувати їх для виконання спеціальною школою своїх 
функцій та досягнення цілей.

РО ЗД ІЛ  X
Д ЕР Ж А ВН И Й  К О Н Т Р О Л Ь  ЗА Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ю  

С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И
10.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю, додержанням 

спеціальною школою державних стандартів загальної середньої освіти, 
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Основною формою державного нагляду (контролю) за діяльністю 
спеціальної школи є інституційний аудит, що проводиться один раз на 10 
років центральним (територіальним) органом виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти, Інституційний аудит включає планову перевірку 
дотримання ліцензійних умов.

10.3. У період між інституційним аудитом проводяться перевірки 
спеціальної школи з питань, пов’язаних з її освітньою діяльністю. Зміст, види 
і періодичність перевірок визначаються залежно від стану освітньої роботи, 
але не частіше як два рази на рік. Перевірки, не пов’язані з освітньою 
роботою, проводяться відповідно до законодавства.

10.4. Орган управління майном має право проводити планові та 
позапланові перевірки ефективності використання майна спеціальної школи 
та виконання керівником умов контракту.
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Перевірку витрат на ремонт і оновлення майна здійснює Орган 
управління освітою.

10.5. Контроль за окремими сторонами діяльності спеціальної школи 
здійснюють відповідні контролюючі органи, державні органи, на які 
покладено нагляд за безпекою виробництва і праці, протипожежної та 
екологічної охорони, інші органи згідно з чинним законодавством України.

10.6. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється 
відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ XI 
П РИ П И Н ЕН Н Я  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

11.1. Припинення спеціальної школи, як юридичної особи, здійснюється 
шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або 
ліквідації -  за рішенням Органу управління майном, а у випадках, 
передбачених законодавством України -  за рішенням суду.

11.2. Реорганізація і ліквідація спеціальної школи допускається лише 
після погодження проекту відповідного рішення органу управління майном 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

11.3. У разі припинення спеціальної школи (у результаті її ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення) усі активи спеціальної школи 
передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 
виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.4. Ліквідація спеціальної школи здійснюється ліквідаційною комісією, 
яка утворюється Органом управління майном або за рішенням суду, у порядку 
встановленому законодавством.

11.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 
пред’явлення вимог кредиторами визначаються Органом управління майном, 
та не може бути меншим, ніж два місяці для оприлюднення повідомлення про 
рішення щодо ліквідації.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління справами спеціальної школи. Ліквідаційна комісія 
складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив 
ліквідаційну комісію. Достовірність І повнота ліквідаційного балансу 
підлягають перевірці відповідно до чинного законодавства.

11.7. Працівникам спеціальної школи, які звільняються у зв'язку з ЇЇ 
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 
відповідно до законодавства про працю.

11.8. Спеціальна школа є реорганізованою або ліквідованою із дати 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
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підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи.

РО ЗД ІЛ  X II 
П О РЯ Д О К  В Н Е С Е Н Н Я  ЗМ ІН  ДО  С Т А Т У Т У

12.1. Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління 
майном, шляхом викладення Статуту в новій редакції у відповідності до 
чинного законодавства.

12.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту 
державної реєстрації згідно з чинниі^ законодавством.

Г ол ова обласної Ради В . С О К О Л О В И Й
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РОЗДІЛ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1, Цей статут розроблено відповідно до чинного законодавства України і 
є документом, який визначає основні засади діяльності комунального закладу 
«Кисляцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради.

1.2. Комунальний заклад «Кисляцька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради є закладом загальної середньої освіти, для осіб з особливими 
освітніми потребами (далі за текстом учні/вихованці), які мають порушення 
слуху, порушення інтелектуального розвитку (далі за текстом -  спеціальна 
школа).

1.3. Спеціальна школа створена наказом по Вінницькому обласному 
відщілу народної освіти від 20.08.1966 року №  163 «Про реорганізацію 
Гайсинського дитячого будинку в Кисляцьку спеціальну школу для туговухих 
дітей».

Згідно з рішенням 25 сесії 4 скликання обласної Ради від 23.12.2005 року 
№  971 загальноосвітня спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітей зі 
зниженим слухом с. Кисляк Гайсинського району Вінницької області 
перейменована в Кисляцьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат 
Гайсинського району Вінницької обласної Ради.

Відповідно до рішення 12 сесії Вінницької обласної Ради від 17.07.2012 
року №  389 «Про перейменування окремих установ освіти -  об ’єктів спільної 
власності територіальних громад Вінницької області та затвердження їх 
статутів, викладених у новій редакції» Кисляцька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат перейменована в комунальний заклад «Кисляцький навчально- 
виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької обласної 
Ради», а пізніше на комунальний заклад «Киясляцька спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради.

1.4. Спеціальна школа є об ’єктом права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, управління яким 
здійснює Вінницька обласна Рада (далі -  Орган управління майном).

1.5. Найменування спеціальної школи:
повне: Комунальний заклад «Кисляцька спеціальна школа» Вінницької 

обласної Ради.;
скорочене: Кисляцька спеціальна школа.
1.6. Місцезнаходження спеціальної школи: вул. Жовтнева, 55, с. Кисляк, 

Гайсинський район, Вінницька область, 23726,
1.7. Спеціальна школа здійснює освітню діяльність на певному рівні 

повної загальної середньої освіти, дошкільної освіти за умови наявності 
відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

1.8. Спеціальна школа є юридичною особою, має самостійний баланс, 
поточний, валютний та інші рахунки в установах банків та Головному 
територіальному управлінні Державної казначейської служби України у 
Вінницькій області, круглу печатку, бланки, кутовий штамп зі своїм 
найменуванням та символікою, ідентифікаційний номер.
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1.9. Взаємовідносини спеціальної школи з центральними 
(територіальними) органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування, юридичними та фізичними особами регламентується 
чинним законодавством України.

1.10. Спеціальна школа може від свого імені укладати договори, 
набувати майнових і немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і 
відповідачем у судах загальної юрисдикції.

1.11. Спеціальна школа є неприбутковим закладом у галузі освіти та не 
має на меті отримання прибутку.

1.12. Структура спеціальної школи формується та затверджується в 
порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.13. Спеціальна школа має у своєму складі дошкільний підрозділ, 
пансіон з частковим або повним утриманням здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), інші структурні підрозділи.

1.14. Структурні підрозділи спеціальної школи діють відповідно до 
Статуту та на підставі Положень, затверджених директором спеціальної 
школи.

1.15. Спеціальна школа у своїй діяльності керується Конституцією 
України, законами України «Про освіту», «П ро повну загальну середню 
освіту», «п р о  дошкільну освіту», «п р о  охорону дитинства», постановами 
Кабінету М іністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями 
голови Вінницької обласної Ради, Голови Вінницької обласної державної 
адміністрації, наказами Органу управління освітою та цим Статутом.

1.16. Інформація про спеціальну школу відображається в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти.

РО ЗД ІЛ  II
М Е Т А  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І, ГО Л О В Н І ЗА ВД А Н Н Я , П РА ВА  ТА  

О Б О В ’Я ЗК И  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

2.1. М етою діяльності спеціальної школи є забезпечення реалізації права 
дітей з особливими освітніми потребами, які мають порушення слуху, 
порушення інтелектуального розвитку на здобуття дошкільної, повної 
загальної середньої освіти на певному рівні.

2.2. Спеціальна школа відповідно до контингенту здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) забезпечує здобуття ними дошкільної, початкової та повної 
загальної середньої освіти.

2.3. Головними завданнями спеціальної школи є:
- створення умов для здобуття освіти учнями (вихованцями) шляхом 

належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення 
універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує 
індивідуальні потреби та можливості учнів (вихованців);

забезпечення в освітньому процесі системного психолого- 
педагогічного супроводу з урахуванням стану здор ов ’я, особливостей  
психофізичного розвитку здобувачів освіти (учнів/вихованців};^
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розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого і 
критичного мислення здобувачів освіти (учнів/вихованців), здійснення їх 
допрофесійної підготовки та соціалізації;

сприяння засвоєнню здобувачами освіти (учнями/вихованцями) 
норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ 
гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

- сприяння всебічному розвитку здобувачів освіти (учнів/вихованців);
- сприяння набуттю ключових компетентностей здобувачами освіти 

(учнями/вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання 
консультацій батькам або іншим законним представникам здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому 
процесі;

виконання вимог Державного стандарту повної загальної 
середньої освіти на рівні початкової та базової середньої освіти, підготовка 
здобувачів освіти (учнів/вихованців) до подальшої освіти і трудової 
діяльності;

розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та 
методик освітнього та  корекційно-розвиткового процесів;

виховання у здобувачів освіти (учнів/вихованців) 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;

виховання в здобувачів освіти (учнів/вихованців) шанобливого 
ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, національних 
цінностей українського народу та інших народів та націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і 
засад здорового способу життя, забезпечення і зміцнення фізичного та 
психічного здоров’я здобувачів освіти (учнів/вихованців).

2.4. Діяльність спеціальної школи будується на принципах:
доступності;
гуманізму;
демократизму;
незалежності від політичних і релігійних об’єднань;
взаємозв язку розумового, морального, оізичного та естетичного

виховання;
рівності прав кожної дитини для повної реалізації її здібностей, 

таланту, всебічного розвитку.
2.5. Здобуття учнями (вихованцями) дошкільної освіти, повної загальної 

середньої освіти, профільної освіти, отримання корекційно-розвиткових 
послуг та утримання в спеціальній школі здійснюється з державного та 
обласного бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2.6. Спеціальна школа має право:
- надавати дошкільну освіту;
- надавати спеціальну освіту певного освітнього рівня загальної 

середньої освіти;
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- надавати допрофесійну та професійну підготовку;
- визначати форми і засоби організації освітнього процесу;
- в установленому порядку, розробляти і впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення 

до учасників освітнього процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності згідно з законом від органів 

виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, користуватися пільгами, що 
передбачені державою;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні 
надходження на утримання спеціальної школи в порядку, визначеному 
законодавством України;

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

- визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і 
впроваджувати власні освітні програми з урахуванням державних стандартів;

формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і 
матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- користуватися рухомим і нерухомим майном згідно з чинним 
законодавством і цим Статутом;

- видавати документи про освіту учням, які завершили здобуття 
певного рівня загальної середньої освіти, в установленому законодавством 
порядку;

- здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонти на 
основі договорів згідно з законодавством України;

- укладати угоди і договори про співробітництво, згідно з законом 
встановлювати прямі з в ’язки з закладами освіти, науковими установами, 
підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, 
окремими громадянами як на території України так і за її межами;

- мати інші права, визначені чинним законодавством.
2.7. Спеціальна школа зобов'язана:
- реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про 

освіту», «П ро повну загальну середню освіту», «Дошкільну освіту», інших 
нормативно-правових актів у галузі освіти і науки;

- забезпечувати здобуття освіти учнями (вихованцями) відповідно до 
Державного стандарту дошкільної освіти та Державним стандартам загальної 
середньої освіти;

- організовувати сертифікацію, підготовку, перепідготовку, підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

- розвивати культурні підрозділи;
- здійснювати діяльність щодо матеріального забезпечення освітнього 

процесу;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці педагогічних 

та інших працівників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, 
правил та норм охорони праці та соціального страхування працівників;
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- 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 та норм протипожежної безпеки;

- задовольняти потреби дітей з особливими освітніми потребами, які 
мають порушення слуху, порушення інтелектуального розвитку в здобутті 
дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти;

- забезпечувати навчання, виховання, надання корекційно-розвиткових 
послуг здобувачам освіти (учням/вихованцям);

- проходити, в установленому порядку, інституційний аудит;
- надавати дошкільну освіту, спеціальну освіту певного освітнього рівня 

повної загальної середньої освіти, корекційної роботи згідно навчального 
плану та корекційно-розвиткові послуги безоплатно за рахунок коштів 
державного бюджету, коштів засновника, інших джерел, не заборонених 
законодавством;

- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти (учнів/вихованців), 
надавачів освіти (педагогічних працівників) та інших працівників спеціальної 
школи;

- формувати в здобувачів освіти (учнів/вихованців) засади здорового 
способу життя, гігієнічних навичок;

- дотримуватися фінансової дисципліни, забезпечувати збереження 
матеріально-технічної бази;

- здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту спеціальної 
школи та чинного законодавства.

2.8. Спеціальна школа несе відповідальність за:
- реалізацію головних положень цього Статуту;
- дотриманням умов, передбачених ліцензією;
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотриманням договірних зобов'язань і фінансової дисципліни.

РО ЗД ІЛ  III
О Р ГА Н ІЗА Ц ІЯ  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

3.1. Спеціальна школа самостійно приймає рішення і здійснює 
діяльність в межах своїх повноважень, передбачених чинним законодавством 
України та цим Статутом.

3.2. Повноваження спеціальної школи:
1) задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами, які 

мають порушення слуху, порушення інтелектуального розвитку в здобутті 
дошкільної, повної загальної середньої освіти на 3-х її рівнях -  початкової, 
базової ОСВІТИ, профільної середньої освіти;
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2) забезпечення відповідного рівня загальної середньої освіти 
державним стандартам повної загальної середньої освіти;

3) забезпечення навчання, виховання, надання корекційно-розвиткових 
послуг;

4) формування освітньої (освітніх) програми (програм) спеціальної 
школи, розроблення і впровадження власних освітніх програм з урахуванням 
державних стандартів повної загальної середньої освіти;

5) створення науково-методичної і матеріально-технічної бази для 
організації освітнього процесу;

6) проходження, в установленому порядку, інституційного аудиту;
7) надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг 

безоплатно за рахунок коштів державного бюджету, коштів засновника, інших 
джерел, не заборонених законодавством;

8) надання допрофесійної підготовки;
9) видача документів про початкову, базову середню освіту, повну 

загальну середню освіту;
10) забезпечення добору та розподілу кадрів;
11) планування власної діяльності та формування стратегії розвитку 

спеціальної школи;
12) створення безпечних умов для учасників освітнього процесу та 

інших працівників спеціальної школи;
13) формування в здобувачів освіти (учнів/вихованців) засад здорового 

способу життя, гігієнічних навичок;
14) формування штатного розпису, встановлення форм заробітної плати 

і матеріального заохочення в межах власного кошторису;
15) користування рухомим і нерухомим майном згідно з чинним 

законодавством І цим Статутом;
16) забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних та екологічних норм 

відповідно до чинного законодавства;
17) дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально- 

технічної бази спеціальної школи;
18) здійснення інших повноважень відповідно до Статуту спеціальної 

школи.
3.3. Спеціальна школа для дітей із порушеннями слуху забезпечує 

здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти на таких й 
рівнях:

- початкова освіта -  1-4 класи;
- базова середня освіта -  5-10 класи;
- профільна середня освіта -  11-13 класи.
Для дітей із інтелектуального розвитку забезпечує здобуття повної 

загальної середньої освіти на таких її рівнях:
- початкова освіта - 1-4 класи;
- базова середня освіта - 5-11 класи.
Для учнів із порушеннями інтелектуального розвитку за наявності 

відповідної навчально-матеріальної бази може забезпечуватися здобуття 
профільної середньої освіти шляхом створення 12 і 13 к л а с ів ^ ^
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3.4. Вихованці, що були зараховані до дошкільного підрозділу, можуть 
здобувати в ньому дошкільну освіту до семи (восьми) років.

3.5. Організація діяльності дошкільного підрозділу здійснюється 
відповідно до законодавства, Статуту спеціальної школи та на підставі 
положення про нього, затвердженого директором, за умови наявності 
матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів та з 
урахуванням особливостей контингенту дітей.

3.6. Гранична наповнюваність дошкільних груп визначається 
відповідно до нормативів, визначених чинним законодавством.

3.7. У складі спеціальної школи, утворюються класи (дошкільні групи) 
для учнів (вихованців) глухих, класи (дошкільні групи) для учнів (вихованців) 
із зниженим слухом та за умови наявності в штаті закладу відповідних 
фахівців та навчально-матеріальної бази створюються класи (дошкільні 
групи) для учнів (вихованців) із тяжкими порушеннями мовлення, у  разі 
недостатньої кількості учнів та за умови забезпечення індивідуального 
підходу в один клас можуть бути зараховані учні глухі та із зниженим слухом.

У спеціальній школі можуть створюватися окремі класи (дошкільні 
групи) для осіб:

- із складними порушеннями розвитку (у тому числі ті, які мають два та
більше порушень) за умови, що одне з наявних порушень відповідає
порушенням основного контингенту учнів;

- із розладами аутичного спектра, у тому числі не пов’язаними з
інтелектуальним порушеннями.

3.8. Гранична наповнюваність класів формується згідно норм чинного 
законодавства.

Гранична наповнюваність класу може бути збільшена відповідно до 
рішення директора спеціальної школи, але не більш як на одну особу.

Клас створюється за умови наявності більш як 50 відсотків граничної 
наповнюваності класів.

М ережа класів, їх  наповнюваність та розподіл здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) одного року навчання між класами здійснюється 
відповідно до нормативів, в порядку, встановленому законодавством.

3.9. До одного класу спеціальної школи можуть зараховуватися учні 
різного віку за умови, якщо їх різниця у віці становить не більше двох років. 
Для учнів початкових класів можуть бути створені з ’єднані класи початкової 
школи (класи-комплекти), які діють відповідно до Положення про з ’єднаний 
клас (клас-комплект) початкової школи, затвердженого центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.10. Для виконання освітньої програми, у тому числі її корекційно- 
розвиткового складника, отримання психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових послуг (допомоги) у спеціальній школі створюються групи 
подовженого дня для учнів одного або різних років навчання з урахуванням 
особливостей розвитку, гранична наповнюваність яких не може перевищувати 
наповнюваність класів.

Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 
(допомоги) в спеціальній школі можуть створюватися міжкласні групи.
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3.11. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами, які мають 
порушення слуху, порушення інтелектуального розвитку до спеціальної 
школи, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти здійснюється 
відповідно до Порядку, затвердженого центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки.

Поселення учнів до пансіону спеціальної школи та утримання в ньому 
здійснюється відповідно до Порядку проживання та утримання учнів у 
пансіонах закладів освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України.

Учні (вихованці) відповідно до наявних порушень розподіляються між 
класами (групами) наказом директора спеціальної школи на навчальний рік.

Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою 
ознакою, у тому числі за місцем проживання.

3.12. Здобувані освіти (учні/вихованці) можуть проживати в пансіоні 
спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли 
перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або за протоколом 
реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.

Рішення про влаштування дітей до пансіону спеціальної школи 
затверджується наказом директора.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають 
в пансіоні спеціальної школи на повному державному утриманні.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть 
проживати в пансіоні спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під 
час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних 
батьків, батьків-вихователів.

Для перебування здобувачів освіти (учнів/вихованців), які є дітьми- 
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у спеціальній 
школі на вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про 
утворення чергових груп затверджується наказом директора.

Поселення учнів/вихованців до пансіону здійснюється відповідно до 
наказу директора спеціальної школи, як правило, до початку навчального 
року, а упродовж навчального року — за умови наявності вільних місць для 
проживання на підставі заяви одного з батьків або іншого законного 
представника та відповідних документів, передбачених у Порядку 
проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженому 
постановою Кабінету М іністрів України від 03 листопада 2021 року № 1131 .

Директор спеціальної школи зобов’язаний ознайомити батьків або 
інших законних представників учня з умовами проживання, розпорядком дня, 
умовами виселення з пансіону, правами та обов’язками пансіонерів, їх 
законних представників, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, про 
що робить відповідний запис у договорі.

Кількість посад працівників, які організовують діяльність пансіону, 
вводяться до штату спеціальної школи згідно з типовими штатними 
нормативами спеціальної школи, затвердженими в установленому 
законодавством порядку.
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Медичне обслуговування пансіонерів здійснюється відповідно 
до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 
20 січня 2021 року № 3 1 .

Харчування учнів, які проживають у пансіоні, здійснюється відповідно 
до норм харчування та Порядку організації харчування у закладах освіти та 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою 
Кабінету М іністрів України від 24 березня 2021 року №  305.

Ведення обліку учнів (вихованців), моніторинг про їх перебування, 
відвідування у пансіоні та повернення на вихідні та святкові дні у своїй сім ’ї 
здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.13. М овою освітнього процесу в спеціальній школі є українська.
3.14. Структура І тривалість навчального року, навчального тижня, 

навчального дня, форми організації освітнього процесу визначаються 
педагогічною радою спеціальної школи у межах часу, передбаченого 
освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, 
встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових 
особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

Тривалість канікул у спеціальній школі протягом навчального року не 
може становити менше ЗО календарних днів.

3.15. Директор спеціальної школи затверджує режим роботи спеціальної 
школи відповідно до особливостей організації освітнього процесу з 
урахуванням психооізичних особливостей учнів (вихованців), вимог 
санітарного законодавства, забезпечення реалізації корекційно-розвиткового 
складника освітньої програми, надання психолого-педагогічних та 
корекційно-розвиткових послуг (допомоги).

3.16. Розклад уроків, психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових занять складається з дотриманням педагогічних вимог та вимог 
санітарного законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів 
(вихованців), затверджується директором спеціальної школи.

3.17. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах -  40 
хвилин, у 5-13 класах — 45 хвилин. При цьому періодичність проведення 
перерв під час уроків (комплекс вправ з рухової активності) і тривалість 
перерв між уроками схвалюється педагогічною радою відповідно до 
особливостей організації освітнього процесу та харчування.

3.18. Батьки (інші законні представники) чи учні (у разі досягнення 
повноліття) можуть обирати форму здобуття освіти відповідно до 
індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів учня.

Організація навчання за індивідуальною формою здобуття освіти 
(педагогічний патронаж) здійснюється відповідно до Положення про 
індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, 
затвердженого центральним органом виконавчої влади у соері освіти і науки.

У разі здобуття освіти за формою педагогічного патронажу для учнів в 
обов’язковому порядку складається індивідуальний навчальний план.

Організація навчання за дистанційною с )ормою здобуття освіти в 
спеціальній школі здійснюється відповідно до Положення про дистанційне
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навчання, затверджене центральним органом виконавчої влади у сфері освіти 
і науки, з урахуванням особливих освітніх потреб, психооізичних 
особливостей та стану здоров’я учнів.

3.19. У разі здобуття освіти за індивідуальною чи дистанційною формою 
спеціальна школа забезпечує створення умов для отримання учнями 
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) та 
участі учнів у заходах спеціальної школи.

3.20. Медичне обслуговування здобувачів освіти (учнів/вихованців) 
спеціальної школи здійснюється медичними працівниками, у порядку 
встановленому законодавством.

Учні (вихованці) спеціальної школи віком до 14 років забезпечуються 
медичним обслуговуванням за згодою одного з батьків (інших законних 
представників).

Заклади охорони здоров’я за місцем розташування спеціальної школи з 
урахуванням особливостей контингенту учнів (вихованців) та напряму 
(профілю) діяльності спеціальної школи разом з органами управління освітою 
та органами охорони здоров’я, забезпечують проведення щороку моніторингу 
стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів відповідно до 
Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України,

Педагогічні працівники спеціальної школи зобов’язані володіти 
навичками з надання домедичної допомоги дітям відповідно до професійного 
стандарту, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері 
соціальної політики.

Медичні працівники спеціальної школи зобов’язані надавати учням 
(вихованцям), які перебувають у невідкладному стані, медичну допомогу 
відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів 
загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України.

3.21. Відповідальність за організацію діяльності спеціальної школи, 
додержання вимог санітарного законодавства щодо безпечності та якості 
харчових продуктів покладається на директора спеціальної школи.

Харчування здійснюється відповідно до норм та Порядку організації 
харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, визначених законодавством.

Харчування в спеціальній школі організовується з перервами 3,5 -  4 
години між прийомами їжі:

- п ’ятиразове (сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря) -  для 
учнів (вихованців), які проживають у пансіоні;

- триразове (другий сніданок, обід, підвечірок) -  для учнів (вихованців), 
які навчаються в спеціальній школі та перебувають у групі подовженого дня.

Для вихованців дошкільних груп режим харчування встановлюється 
відповідно до порядку організації харчування вихованців закладів дошкільної 
освіти та Статуту спеціальної школи.

3.22. Спеціальна школа може надавати реабілітаційні послуги 
(допомогу) на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності, у
тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 
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практики відповідно до ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України.

РО ЗД ІЛ  IV 
О Р ГА Н ІЗА Ц ІЯ  О С В ІТ Н Ь О Г О  П Р О Ц Е С У  

В  С П Е Ц ІА Л Ь Н ІЙ  Ш К О Л І

4.1.Освітній процес в спеціальній школі організовується в безпечному 
освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей 
психофізичного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), їхніх особливих освітніх потреб.

4.2. Спеціальна школа для забезпечення здобуття повної загальної 
середньої освіти розробляє та використовує в освітній діяльності освітню 
програму.

у  дошкільному підрозділі програма спеціальної школи передбачає 
виконання державного стандарту дошкільної освіти.

Спрямування (академічне, професійне) здобуття учнями профільної 
середньої освіти визначається освітньої програмою спеціальної школи.

Освітня програма може бути розроблена на основі відповідної типової 
освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої 
діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і 
затверджених відповідно до законодавства.

Рішення про використання спеціальною школою освітньої програми, 
розробленої на основі типової освітньої програми або Іншої освітньої 
програми, приймається педагогічною радою. Освітня програма розроблена не 
на основі типової освітньої програми затверджується в установленому 
законодавством порядку.

4.3. Освітня програма спеціальної школи в обов’язковому порядку 
повинна містити корекційно-розвитковий та виховний складники, що 
враховують специфіку розвитку та потреби учнів (вихованців),

4.4. На основі визначеного в освітній програмі спеціальної школи 
навчального плану педагогічна рада погоджує, а директор затверджує 
річний навчальний план (один або декілька), 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).

4.5. Освітній процес у спеціальній школі спрямовується на розвиток 
особистості здобувача освіти (учня/вихованця) шляхом формування та 
застосування його компетентностей та має корекційну спрямованість. 
Ш ляхом індивідуального та диференційованого підходів освітній процес 
забезпечує корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, 
розвиток здібностей та подальшу соціалізацію.

4.6. У спеціальній школі забезпечується викладання навчальних 
предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для
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учнів відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації (модифікації змісту 
навчальних предметів (інтегрованих курсів).

4.7. Навчання учнів (вихованців) спеціальної школи здійснюється за 
допомогою найбільш прийнятних для таких дітей мов, методів і способів 
спілкування в освітньому середовищі (просторі), та максимально сприяє 
засвоєнню знань і соціальному розвитку, формуванню компетентностей для 
подальшого життя.

Для учнів/вихованців глухих забезпечується використання в освітньому 
процесі української жестової мови.

4.8. У спеціальній школі реалізується індивідуальна освітня траєкторія, 
що передбачає розроблення індивідуальної програми розвитку для учнів 
(вихованців) та індивідуального навчального плану (за потреби).

4.9. Індивідуальна програма розвитку складається для кожного учня 
(вихованця) на підставі висновку про комплексну психолого-педагогічну 
оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром.

4.10. Індивідуальна програма розвитку затверджується директором 
спеціальної школи, схвалюється педагогічною радою та підписується одним із 
батьків (іншим законним представником) здобувача освіти.

4.11. Індивідуальний навчальний план (за потреби) розробляється на 
підставі поданої одним із батьків (іншими законними представниками) 
здобувача освіти (учня/вихованця) письмової заяви.

Індивідуальний навчальний план схвалюється педагогічною радою 
спеціальної школи, затверджується директором та підписується одним з 
батьків (іншим законним представником) чи учнем особисто (у разі 
досягнення ним повноліття).

4.12. у  спеціальній школі створюються групи подовженого дня з метою 
виконання освітньої програми, що містить корекційно-розвитковий та 
виховний складники; організації навчальної, виховної та пізнавальної 
діяльності учнів; забезпечення психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових послуг (допомоги); надання кваліфікаційної допомоги учням у 
підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань; формування в учнів 
ключових компетентностей, необхідних для подальшого самостійного життя; 
забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку та індивідуального 
навчального плану (за наявності); організації дозвілля учнів (вихованців).

4.13. У спеціальній школі створюються умови для організації денного 
відпочинку (сну) в групі подовженого дня для учнів першого класу та інших 
учнів (вихованців), які цього потребують.

4.14. Режим роботи групи подовженого дня та організація освітнього 
процесу в ній повинні відповідати державним санітарним нормам.

4.15. Учні (вихованці) спеціальної школи можуть перебувати в групі 
подовженого дня не більше шести годин на день.

4.16. У спеціальній школі створюється безпечне освітнє середовище, 
єдність навчання, виховання учнів, які досягаються спільними зусиллями всіх 
учасників освітнього процесу.

Для всебічного розвитку учнів (вихованців) з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей створюються відповідно д о ^ ^ о н о д а в с т в а
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гуртки за інтересами, спортивні секції, до освітнього процесу залучаються 
заклади позашкільної освіти.

4.17. Виховання здійснюється педагогічними працівниками, у тому 
числі вихователями, відповідно до освітньої програми, режиму роботи 
спеціальної школи та спрямовується на формування компетентностей, 
необхідних для успішної соціалізації учня (вихованця).

4.18. У спеціальній школі здійснюється психолого-педагогічний 
супровід кожного учня (вихованця). З цією метою педагогічні та медичні 
працівники проводять спостереження за учнями (вихованцями), результати 
яких обговорюються на засіданнях психолого-педагогічного консиліуму для 
уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального 
підходу до учня (вихованця).

4.19. Психолого-педагогічний консиліум є консультативно-дорадчим 
органом спеціальної школи, утворюється її директором та діє на підставі 
установчих документів спеціальної школи.

До складу психолого-педагогічного консиліуму входять директор 
спеціальної школи або його заступник (голова), який відповідає за 
організацію освітнього процесу, медичний працівник, який входить до штату 
спеціальної школи або закладу охорони здоров’я за напрямом (профілем) 
діяльності спеціальної школи, вчителі, які мають спеціальну педагогічну 
освіту, та інші педагогічні працівники. До роботи психолого-педагогічного 
консиліуму можуть долучатися інші фахівці.

4.20. Основні функції психолого-педагогічного консиліуму визначені 
законодавством,

4.21. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в 
протоколі засідання та ухвалюються більшістю голосів членів консиліуму. У 
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого- 
педагогічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного консиліуму 
проводяться в разі потреби, але не рідше ніж двічі на рік.

Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувача освіти (учня/вихованця) залучаються його батьки (інші законні 
представники).

4.22. Психологічне забезпечення освітнього процесу в спеціальній школі 
здійснюється практичними психологами, соціально-педагогічний патронаж — 
соціальними педагогами.

4.23. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) спеціальної школи здійснюється згідно із загальними 
критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану 
(за наявності). За потреби здійснюється адаптація (модифікація) проведення 
процедури оцінювання з урахуванням особливостей учнів.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів (вихованців), які 
завершили здобуття освіти, вимогам державних стандартів здійснюється 
шляхом державної підсумкової атестації. Учні спеціальної школи можуть 
бути звільнені від проходження атестації за заявою одного з батьків (інших 
законних представників) відповідно до законодавства.
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Облік оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) протягом навчального року ведеться в класних журналах. 
Результати навчання за рік зазначаються в особових справах учнів.

4.24. Учні (вихованці), які завершили здобуття певного рівня загальної 
середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту в 
установленому законодавством порядку.

4.25. Учасниками освітнього процесу в спеціальній школі є: здобувані 
освіти (учні/вихованці), надавачі освіти (педагогічні працівники), медичні 
працівники, батьки або інші законні представники здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), інші працівники, які забезпечують освітній процес.

4.26. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі 
(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, 
конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням 
директора спеціальної школи. Відповідальність за зміст таких заходів несе 
директор.

4.27. Статус учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки 
визначаються чинним законодавством України, Статутом, Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку спеціальної школи.

4.28. Діяльність спеціальної школи на період воєнного стану, 
надзвичайної ситуації, або надзвичайного стану -  здійснюється згідно з 
чинним законодавством.

РО ЗДІЛ V
Н А Д А Н Н Я  П С И Х О Л О Г О -П Е Д А Г О ГІЧ Н И Х  ТА  

К О Р Е К Ц ІЙ Н О -Р О ЗВ И Т К О В И Х  П О С Л У Г  (Д О П О М О ГИ )
5.1. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) 

надаються в рамках корекційно-розвиткового складника освітньої програми та
навчального плану з урахуванням індивідуальних програм розвитку учнів

(вихованців) в індивідуальній або груповій формі у вигляді занять 
педагогічними працівниками у другій половині дня (крім випадків, коли 
проведення таких занять в індивідуальній формі у першій половині дня 

передбачено освітньою програмою та або медичними приписами закладів
охорони здоров’я).

5.2. Надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг 
(допомоги) для учнів (вихованців) спеціальної школи повинно сприяти 
досягненню результатів навчання відповідно до державних стандартів.

5.3. Для проведення занять у груповій формі створюються міжкласні 
групи.

у  групі повинно бути не менше трьох та не більше шести осіб.
проведення занять в індивідуальній формі здійснюється відповідно до 

індивідуальних програм розвитку учнів (вихованців).
5.4. У спеціальній школі можуть проводитися заняття з лікувальної 

фізкультури; фізичної терапії/фізкультури; ритміки; логоритміки; розвитку 
мовлення; соціально-побутового орієнтування, орієнтування у просторі; 
корекції розвитку; корекції мовлення; психологічної корекції; педагогічної 
корекції; корекції та розвитку психофізичних функцій тощо.

Директор Департаменту гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації ^  Володимир БУНЯК



5.5. У спеціальній школі надаються психолого-педагогічні та 
корекційно-розвиткові послуги (допомога):

- для учнів (вихованців) з порушенням слуху — психолого-педагогічні та 
корекційно-розвиткові послуги (допомога), спрямовані на максимальне 
збереження та розвиток залишкового слуху, формування вимови, розвиток 
усного мовлення дітей із спостереженням за динамікою розвитку їх слухової 
функції; компенсаторний розвиток з використанням української жестової 
мови, білінгвальний підхід до якісного засвоєння навчального матеріалу з усіх 
навчальних предметів (інтегрованих курсів).

- для учнів (вихованців) з інтелектуальними порушеннями -  психолого- 
педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) життєво-практичної 
спрямованості підготовки до самостійного життя на основі принципів 
диференційованого та  особистісно-орієнтованого підходів;

- для учнів (вихованців) із розладами аутичного спектра -  психолого- 
педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога), спрямовані на 
формування необхідних компетентностей для подальшого самостійного 
життя, соціально-побутового орієнтування, розвиток комунікативних навичок, 
у тому числі корекцію порушень мовленнєвої системи та ускладнень, які їх 
супроводжують, розладів емоційно-вольової сфери, використання засобів 
альтернативної комунікації тощо.

5.6. Медичні працівники спеціальної школи забезпечують виконання 
рекомендацій, зазначені у довідці від лікаря-педіатра або сімейного лікаря 
закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, в тому числі 
фізичну терапію/фізкультуру, лікувальну фізкультуру, масаж тощо.

5.7. У спеціальній школі на платній основі можуть отримувати 
психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) діти, які 
не є учнями (вихованцями) школи.

Послуги (допомога) таким дітям надаються відповідно до висновку про 
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого 
інклюзивно-ресурсним центром, або індивідуальними програмами реабілітації 
(за наявності), або рекомендацій закладів охорони здоров’я, у якому 
спостерігається дитина, та на підставі договору між закладом освіти та 
батьками (іншими законними представниками) про надання таких послуг 
(допомоги).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) не 
надаються особам, які не можуть відвідувати заклад освіти за очною формою 
освіти за станом здоров’я, що підтверджується довідками.

5.8. Під час встановлення карантину та затвердження протиепідемічних 
обмежувальних заходів надання психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових послуг (допомоги) дітям, які не є учнями (вихованцями), 
спеціальної школи, крім занять, які проводяться індивідуально, припиняється.

5.9. Облік заходів, які були надані здійснюється директором спеціальної 
школи (або уповноваженою ним особою) через систему автоматизації роботи 
інклюзивно-ресурсних центрів.
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5.10. У разі виявлення фактів жорстокого поводження з дитиною, інших 
проявів складних життєвих обставин директор спеціальної школи вживає в 
межах компетенції заходів, визначених чинним законодавством.

РО ЗДІЛ VI 
О РГА Н И  У П Р А В Л ІН Н Я  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ю  Ш К О Л О Ю

6.1. Управління спеціальною школою здійснюється Органом управління 
майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

6.2. Орган управління майном:
- оголошує конкурс на заміщення посади директора спеціальної школи, 

призначає на посаду та звільняє з посади директора спеціальної школи згідно 
з чинним законодавством, укладає та розриває з ним контракт, здійснює 
контроль за виконанням контракту відповідно до законодавства;

- затверджує Статут спеціальної школи і зміни до нього відповідно до 
законодавства, здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає 
рішення у зв'язку з їх порушенням;

- приймає рішення про ліквідацію та реорганізацію спеціальної школи;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що 

знаходиться в оперативному управлінні спеціальної школи;
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та 

цим Статутом.
6.3. Безпосереднє управління спеціальною школою здійснює її 

директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Органом 
управління майном в порядку, встановленому законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду директора спеціальної 
школи, порядок оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора спеціальної школи визначаються чинним законодавством 
України.

З директором спеціальної школи у порядку, встановленому 
законодавством, укладається контракт, в якому визначаються строк найму, 
права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального 
забезпечення, Інші умови.

Контракт із директором спеціальної школи може бути достроково 
розірваний з підстав, встановлених законодавством та умовами укладеного 
контракту.

6.4. Директор спеціальної школи:
- виконує закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту» та інші акти законодавства, забезпечує та 
контролює їх виконання працівниками спеціальної школи;

- планує та організовує діяльність спеціальної школи;
- діє від імені спеціальної школи в межах повноважень, приймає 

рішення щодо діяльності спеціальної школи в межах повноважень, 
встановлених законодавством. Статутом та контрактом, визначає режим 
роботи спеціальної школи;

- розробляє проект кошторису спеціальної школи та забезпечує його

Директор Департаменту гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації Володимир БУИЯК



затвердження згідно з законодавством;
- організовує фінансово-господарську діяльність спеціальної школи в 

межах затвердженого кошторису;
- розробляє та затверджує структуру спеціальної школи у 

встановленому, законодавством порядку;
- затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, 

функціональні обов’язки працівників;
- видає накази, розпорядження, застосовує заходи заохочення та 

притягнення до відповідальності працівників;
- забезпечує збереження та ефективне використання майна, що 

знаходиться в оперативному управління спеціальної школи;
- забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку спеціальної 

школи;
- організовує освітній процес та видачу документів про освіту;
- створює умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних 
працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної 
програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального 
навчального плану;

- затверджує положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти у спеціальній школі, забезпечує її створення та функціонування;

- забезпечує розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 
виконання індивідуальної програми розвитку здобувачів освіти 
(учнів/вихованців);

- контролює виконання педагогічними працівниками та здобувачами 
освіти (учнями/вихованцями) освітньої програми, індивідуальної програми 
розвитку, індивідуального навчального плану;

- створює необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 
освітніми потребами;

- виконує функції опікуна та піклувальника дітей, що постійно 
проживають у спеціальній школі;

- сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками;

- формує засади, створює умови, сприяє формуванню культури 
здорового способу життя здобувачів освіти (учнів/вихованців) та працівників 
спеціальної школи;

- створює в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє 
середовище,

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, 
вимог техніки безпеки;

- організовує харчування та медичне обслуговування здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) відповідно до законодавства;

- забезпечує дотримання протиепідемічних заходів, санітарно- 
гігієнічних норм та протипожежної безпеки;

- здійснює зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти 
(учнів/вихованців);
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- організовує документообіг, бухгалтерський облік та звітність 
відповідно до законодавства;

- звітує щороку на загальних зборах колективу про свою роботу та 
виконання стратегії розвитку спеціальної школи;

- виконує інші обов’язки згідно з законодавством.
6.5. Директор спеціальної школи має права та обов’язки педагогічного 

працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність 
за виконання обов’язків, визначених законодавством, Статутом спеціальної 
школи і контрактом.

6.6. Основним постійно діючим колегіальним органом управління 
спеціальної школи є педагогічна рада.

Повноваження педагогічної ради визначаються чинним законодавством 
та Статутом спеціальної школи.

6.7. Педагогічна рада спеціальної школи:
- схвалює стратегію розвитку спеціальної школи та річний план роботи; 

освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює 
результати її (їх) виконання; правила внутрішнього розпорядку, положення 
про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 
освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) на наступний рік навчання, їх відрахування, а також щодо 
відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших 
учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи 
щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та 
затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного 
досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 
діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 
фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 
громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти, освітньої 
діяльності спеціальної школи;

- розглядає інші питання, віднесені законодавством до її повноважень.
Засідання педагогічної ради спеціальної школи є правомірним, якщо на

ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань 
приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів 
голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради 
оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та 
секретарем педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться 
в дію наказами директора спеціальної школи та є обов’язковими до виконання 
всіма учасниками освітнього процесу спеціальної школи.

6.8. У спеціальній школі громадське самоврядування здійснюється на 
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принципах, визначених Законом України «Про освіту».
Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності 

органів громадського самоврядування визначаються Законом України «Про 
повну загальну середню освіту».

6.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
спеціальної школи є загальні збори її колективу.

Періодичність скликання загальних зборів трудового колективу не менш 
як один раз на рік. Збори є повноважними якщо на них присутні не менше 
половини членів трудового колективу. Рішення загальних зборів трудового 
колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх на цих зборах. 
Інші питання діяльності зборів, що не врегульовані законодавством, 
визначаються колективним договором спеціальної школи.

Загальні збори трудового колективу:
- розглядають та схвалюють проект колективного договору;
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 

комісії з трудових спорів;
- обирають комісію з трудових спорів;
- заслуховують звіт директора спеціальної школи;
- розглядають інші питання в межах чинного законодавства.
Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з 

питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені 
законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу оформлюються 
протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх 
повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками спеціальної 
школи.

6.10. У спеціальній школі може бути утворена піклувальна рада в 
порядку, визначеному законодавством.

6.11. Повноваження піклувальної ради, порядок утворення, діяльність, 
прийняття рішень, визначаються Законом України «П ро повну загальну 
середню освіту».

Піклувальна рада:
- аналізує та оцінює діяльність спеціальної школи, її директора;
- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 

спеціальної школи та аналізує стан їх виконання;
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

чинним законодавством;
- проводить моніторинг виконання кошторису спеціальної школи і 

вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 
розгляду директором спеціальної школи;

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного 
аудиту спеціальної школи;

- може вносити Органу управління майном спеціальної школи подання 
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про заохочення директора спеціальної школи або притягнення його до 
дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством та 
Статутом спеціальної школи.

6.12. У спеціальній школі може діяти учнівське самоврядування 
відповідно до чинного законодавства.

Учнівське самоврядування здійснюється здобувачами освіти
(учнями/вихованцями) безпосередньо і через органи учнівського
самоврядування. Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу та 
пансіону спеціальної школи.

Директор спеціальної школи сприяє та створює умови для діяльності 
органів учнівського самоврядування.

Органи учнівського самоврядування мають право;
- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування;

- проводити за погодженням з керівником спеціальної школи 
організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи 
та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти, 
відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- захищати права та інтереси здобувачів освіти (учнів/вихованців) 
спеціальної школи;

- інші права, визначені чинним законодавством.
У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються 

законодавством, правилами внутрішнього розпорядку спеціальної школи.
6.13. Батьківське самоврядування спеціальної школи здійснюється 

батьками здобувачів освіти (учнІв/вихованців) як безпосередньо, так і через 
органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів 
здобувачів освіти (учнів/вихованців), організації їх дозвілля та оздоровлення.

Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 
самоврядування (в межах класу, спеціальної школи, за інтересами тощо).

Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім 
тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів 
громадського самоврядування.

6.14. Галузеву політику та розвиток спеціальної школи забезпечує 
структурний підрозділ Вінницької обласної державної адміністрації у галузі 
освіти (далі за  текстом — Орган управління освітою), який здійснює 
організаційно-методичне керівництво, контроль і нагляд за фаховою 
діяльністю спеціальної школи відповідно до чинного законодавства.

РО ЗД ІЛ  VII 
М А Й Н О  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

7.1. Майно спеціальної школи становлять основні фонди та оборотні 
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному 
балансі спеціальної школи.
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7.2. Майно спеціальної школи є об'єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та закріплене за 
нею на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, спеціальна школа володіє, 
користується та, з дозволу Органу управління майном, розпоряджається цим 
майном згідно з законодавством.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів спеціальної школи.

7.3. Приміщення і споруди спеціальної школи обладнані та 
експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної 
безпеки, санітарних норм, охорони довкілля.

7.4. Спеціальна школа, відповідно до чинного законодавства, здійснює 
володіння і користування землею, іншими природними ресурсами і несе 
відповідальність за  дотримання вимог з їх охорони.

Усі питання, які стосуються права на земельні ділянки, що знаходяться 
у користуванні спеціальної школи: їх відчуження, вилучення, відмова від 
права користування тощо, вирішуються за погодженням з Органом 
управління майном.

7.5. Спеціальна школа має право передавати, обмінювати малоцінний 
інвентар, що знаходиться на її балансі, продавати матеріали, сировину, 
продукцію, навчальних майстерень, а також списувати їх з балансу відповідно 
до чинного законодавства України та рішень Органу управління майном.

7.6. Відчуження або передача основних засобів, що є спільною 
власністю територіальних громад області і закріплені за спеціальною школою, 
здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що 
встановлений чинним законодавством України.

Спеціальна 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 або 
використовується не за призначенням.

7.7. Збитки, завдані спеціальній школі внаслідок порушення її майнових 
прав відшкодовуються у порядку, встановленому законодавством.

7.8. Спеціальна школа має необхідний набір приміщень, споруд, 
обладнання, автотранспорт інше майно для організації навчально-виховного 
процесу згідно з навчальним планом.

7.9. Контроль за збереженням та ефективним використанням майна 
спеціальної школи здійснюється Органом управління майном або 
уповноваженим ним органом в установленому законодавством порядку.

7.10. Спеціальна школа зобов’язана надати Органу управління майном 
або уповноваженому ним органу на їх вимогу будь-яку інформацію щодо 
своєї діяльності.

7.11. Аудит діяльності спеціальної школи здійснюється згідно з чинним 
законодавством.
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7.12. Підвезення учнів (вихованців) до спеціальної школи (місця 
навчання) та у зворотному напрямку (до місця проживання) здійснюється 
відповідно до чинного законодавства.

РО ЗД ІЛ  V III 
Ф ІН А Н С О В О -ГО С П О Д А Р С Ь К А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  

С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И
8.1. Уся фінансова та господарська діяльність спеціальної школи 

спрямована на досягнення мети, виконання завдань та здійснюється 
відповідно до чинного законодавства, цього Статуту і не має на меті 
отримання прибутку.

Фінансово-господарська діяльність спеціальної школи здійснюється на 
основі її кошторису, згідно з чинним законодавством.

8.2. Джерелами формування кошторису спеціальної школи є:
- грошові та  матеріальні внески Органу управління майном;
- бюджетні асигнування;
- благодійні внески, отримані згідно з чинним законодавством;
- надходження від оренди майна;
- кошти від надання платних послуг, надання яких передбачено чинним 

законодавством;
- інші надходження незаборонені чинним законодавством.
8.3. Обсяг видатків на утримання спеціальної школи формується з 

урахуванням того, що діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування 
знаходяться на повному державному утриманні, а видатки на дітей із 
малозабезпечених та багатодітних сімей здійснюються відповідно до чинного 
законодавства України.

8.4. Основним плановим документом, який надає повноваження 
спеціальній школі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає 
обсяг і спрямування коштів для виконання спеціальною школою своїх 
функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних 
призначень, є кошторис спеціальної школи.

8.5. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до 
виконання кошторису визначені чинним законодавством України.

8.6. Спеціальна школа забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, 
сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством 
України.

8.7. Штатний розпис спеціальної школи складається відповідно до 
типових штатних нормативів, затверджених центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки, в межах визначеного фонду оплати праці та 
затверджується згідно з чинним законодавством України.

8.8. Кошторис і план асигнувань спеціальної школи складаються і 
затверджуються відповідно до чинного законодавства України.

8.9. Надходження, які надійшли до спеціальної школи у разі надання 
платних послуг, використовуються у порядку, визначеному чинним 
законодавством України.
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8.10. Доходи спеціальної школи зараховуються до складу кошторису (на 
спеціальний рахунок) на утримання спеціальної школи і використовуються на 
фінансування тільки видатків цього кошторису.

8.11. Оплата праці працівників, визначення кількості днів відпустки 
здійснюється згідно з чинним законодавством та колективним договором.

8.12. Спеціальна школа самостійно здійснює оперативний і 
бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає 
відомості згідно з законодавством на вимогу органів, яким законодавство 
України надало право контролю за відповідними напрямами діяльності.

8.13. Орган управління майном має право ініціювати проведення 
відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської 
діяльності спеціальної школи.

8.14. Спеціальна школа може надавати платні послуги на договірній 
основі відповідно до чинного законодавства.

8.15. Спеціальній 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.

8.16. Доходи (прибутки) спеціальної школи використовуються 
виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.17. Утримання здобувачів освіти (учнів/вихованців) в пансіоні 
спеціальної школи здійснюється за рахунок коштів, визначених у кошторисі, 
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8.18. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, крім 
дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків- 
вихователів, в спеціальній школі перебувають на повному державному 
утриманні відповідно до законодавства.

РО ЗД ІЛ  IX
М ІЖ Н А РО Д Н Е С П ІВ Р О Б ІТ Н И Ц Т В О  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

9.1. Спеціальна школа має право здійснювати міжнародне 
співробітництво, впроваджувати міжнародні проекти щодо обміну здобувачів 
освіти (учнів/вихованців) та надавачів освіти (педагогів) у рамках освітніх 
програм, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв ’язки 
з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Спеціальна школа має право відповідно до чинного законодавства 
укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими 
установами, юридичними та фізичними особами-суб’єктами господарювання, 
організаціями, громадськими об'єднаннями Інших країн.

9.3. Спеціальна школа відповідно до чинного законодавства та 
укладених угод має право проводити відпочинок та оздоровлення здобувачів 
освіти (учнів/вихованців) за межами України в різних країнах світу.

9.4. Спеціальна школа має право відповідно до чинного законодавства 
укладати договори та отримувати благодійні внески від міжнародних установ
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т а  ф ізичних осіб. С п рям овувати  їх  для виконання спец іальною  ш колою  своїх  
функцій т а  досягнення цілей.

РО ЗДІЛ X
Д ЕРЖ А ВН И Й  К О Н Т РО Л Ь ЗА Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ю  

С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И
10.1. Д ерж авний нагляд (контроль) за  д іяльністю , додержанням 

спеціальною  ш к о л о ю  д ерж авн и х  стан дартів  загал ьн о ї середн ьої освіти , 
зд ій сню ється  відповідно до  чинного зак о н о д авства  України.

10.2. О сн овн ою  ф ор м ою  д ерж авн ого  нагляду (кон тролю ) за  діяльністю  
спеціальної ш коли є інституційний аудит, щ о проводиться  один раз на 10 
років центральним (територіальним ) органом  виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти . Інституційний аудит вклю чає планову перевірку 
дотримання л іцензійних умов.

10.3. У  період м іж  інституційним аудитом проводяться перевірки 
спеціальної ш коли з питань, п о в ’ язаних з її  осв ітн ьою  діяльністю . Зміст, види 
і періодичність перевірок  визначаю ться зал еж н о від стану осв ітн ьої роботи, 
але не част іш е як д в а  рази на рік. Перевірки, не п о в ’ язані з освітн ьою  
роботою , проводяться  в ідповідно до закон одавства .

10.4. О рган управління майном має право  проводити планові та 
позапланові перевірки ефективності використання м айна спеціальної школи 
та  виконання керівником у м о в  контракту.

П еревірку  витрат  на рем онт і оновлення м айна зд ійсню є Орган 
управління освітою .

10.5. К он троль  за  окремими сторонами діяльності спеціальної школи 
зд ій сн ю ю ть  відповідні контролю ю чі органи, держ авні органи, на які 
покладено нагляд з а  безп екою  виробни цтва і праці, проти пож еж ної та 
екологічної охорони, інші органи згідно з чинним зак он од авством  України.

10.6. Д ерж авни й санітарно-епідеміологічний нагляд здійсню ється 
відповідно до закон одавства .

РО ЗДІЛ X I 
П РИ П И Н ЕН Н Я  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

11.1. Припинення спеціальної ш коли, як ю ридичної особи, зд ійсню ється  
ш ляхом  її  реорган ізац ії  (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або 
ліквідації -  за  р іш енням О ргану управління майном , а у випадках, 
передбачених зак он одавством  України -  за  р іш енням суду.

11.2. Реорганізац ія  і ліквідація спеціальної ш коли допускається  лиш е 
після погодж ення проекту відповідного рішення о р г а н у  управління майном 
центральним органом  ви конавчої влади у сфері освіти  і науки.

11.3. У  разі припинення спеціальної ш коли (у результаті її  ліквідації, 
злиття, поділу, приєднання або  перетворення) усі активи спеціальної школи
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п ередаю ться  одній аб о  кільком неприбутковим  орган ізац іям  відповідного 
виду аб о  зар ах о в у ю ть ся  д о  д оходу  бю дж ету.

11.4. Л іквідація  спеціальної ш коли зд ій сн ю ється  ліквідаційною  
комісією , яка  у твор ю ється  О рганом  управління м айном  аб о  за  р іш енням  суду, 
у  порядку встан овл ен ом у  закон одавством .

11.5. П оряд ок  і строки проведення ліквідації, а також  строк  для 
п ред ’явлення ви м о г  кредиторам и визначаю ться  О р ган ом  управління м айном, 
та  не м ож е бути м ен ш и м , ніж д в а  місяці для оприлю днення повідомлення про 
ріш ення щ од о  ліквідації.

11.6. З м ом ен ту  призначення ліквідаційної ком ісії  до  неї переходять 
повноваж ення з  управління справам и  спеціальної ш коли. Л іквідаційна комісія 
складає ліквідаційний балан с та  подає його органу, який призначив 
ліквідаційну комісію . Д остовірн ість  і п овн ота  л іквідаційного балан су  
підлягаю ть перевірці відповідно до  чинного закон одавства .

11.7. П рац івн и кам  спеціальної ш коли, які зв ільн яю ться  у  зв 'язку з її 
реорган ізац ією  чи ліквідацією , гарантується  дотрим ання їх  п рав  та  інтересів 
відповідно до  зак о н о д а в ств а  про працю.

11.8. С п ец іальн а ш к о л а  є р еорган ізован ою  аб о  л ікв ідован ою  із дати 
внесення до  Є ди н ого  д ерж авн ого  реєстру  ю ридичних осіб , ф ізичних осіб- 
підприємців т а  гром адських  ф орм уван ь  запи су  про д ерж авн у  реєстрац ію  
припинення ю ридичної особи.

РО ЗД ІЛ  X II 
П О Р Я Д О К  В Н Е С Е Н Н Я  ЗМ ІН  Д О  С Т А Т У Т У

12.1. Зміни до С тату ту  вносяться  на підставі р іш ення О ргану управління 
майном , ш л я х ом  викладення С татуту  в  новій редакції у  відповідності до 
чинного закон одавства .

12.2. С т а т у т  у  новій  редакції н абуває ю ридичної сили з  м ом ен ту  держ авн о ї 
реєстрац ії зг ідн о  з  чинним закон одавством .

Г ол ова обласної Ради В . С О К О Л О В И Й
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РОЗДІЛ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕН НЯ

1.1. Цей С тату т  розроблений відповідно до чинного зак о н о д авства  України і є
докум ентом , який визначає основні засади д іял ьн осіі  комунального закладу 
«П іщ ан ський  навчально-реабілітаційний центр» В інницької обласної Ради.

1.2. К омунальний заклад  «П іїцанський навчально-реабіл ітаційний цен тр» 
Вінницької обласн ої Ради є закладом  загальн ої середн ьої освіти , для осіб  з 
особливими освітн ім и  потребами (далі за  текстом учні/вихованці), зокрем а 
зумовленими складними поруш еннями розвитку (далі за  текстом  -  Центр).

1.3. В ідповідн о  до постанови Ради Н ародних ком ісарів  У РС Р  ш кола-інтернат 
розпочала св о ю  роботу  з 1 вересня 1938 року.

З 1 вересня 1994 року ш колі-інтернату надано статус ш коли-інтернату для 
дітей-сиріт та  дітей, п озбавл ен их батьк івського  піклування.

Р іш енням 12 сесії  В інни цької обласної Ради 6 скликання від 17.07.2012 року 
№  389 «П р о  перейм енування окрем их устан ов  о св іти -о б ’єктів  спільної власності 
територіальних ф о м а д  Вінницької області та затвердж ення їх  статутів, 
викладених у новій редакції»  П іщ анську снсцш колу-ін тернат для глухих дітей- 
сиріт перейменовано на П іщ анську спеціальну загал ьн оосв ітн ю  ш колу-інтернат 
Вінницької обласн ої Ради, а п ізніш е на комунальний заклад  «П іщ ан ськи й  
навчально-реабілітаційний центр» Вінницької обласної Ради.

1.4. Ц ентр є о б ’єктом права спільної власності іериторіальних громад сіл, 
селищ, м іст  В інни цької області, управління яким зд ійсню є Вінницька обласна 
Рада (далі -  О рган управління майном).

1.5. Н айменування Ц ентру:
повне: К ом унальний заклад  «П іщ ан ський  навчально-реабілітаційний центр» 

Вінницької обласн ої Ради;
скорочене: П іщ анськи й НРІ І,.
1.6. М ісц езн аходж ен н я Центру: вул. Ш кільна, 79, см т  П іщ анка, Тульчинський 

район. В ін н и ц ька область , 24700

1.7. Ц ентр зд ій сню є осв ітн ю  діяльність на певному рівні повної загальної 
середііьої освіти , дош кільн ої освіти за умови наявності в ідповідної ліцензії, 
виданої в устан овлен ом у закон одавством  порядку.

1.8. Ц ентр є ю ри дичн ою  особою , мас самостійний баланс, поточний, валютний 
та  інші рахунки в у стан овах  банків  та Головн ом у тери торіальн ом у управлінні 
Д ерж авн ої казначейської служ би України у Вінницькій області, круглу печатку, 
бланки, кутовий ш там п  зі сво їм  найменуванням та  си м вол ікою , ідентифікаційний 
номер.

1.9. В заєм овід н оси н и  Центру із центральними (територіальним и) органами 
виконавчої влади та органами м ісцевого  сам оврядуван н я, юридичними та 
фізичними особам и регламенгується  чинним зак он одавством  України.

1.10. Ц ентр м ож е від  свого  імені укладати договори , набувати  м айнови х і 
немайнових прав, нести о б о в ’ язки, бути позивачем і в ідповідачем  у судах 
загальної юрисдикції.

1.11. Ц ентр є неприбутковим закладом  у іалузі освіти  та не має на меті
о т р и м а н н я  п р и б у т к у .
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1.12. С труктура  Ц ентру ф ормується  та затвердж ується  в порядку,
встановленом у чинним закон одавством  України.

1.13. Ц ентр м ає  у своєм у  складі донікільний підрозділ, пансіон з частковим 
або  повним утри м анням  здоб увач ів  освіти (учнів/вихованців), інші структурні 

підрозділи.
1.14. Структурні підрозділи Центру д ію ть  відповідно до С татуту  т а  на

підставі П олож ень, затвердж ен и х  директором Центру.
1.15. Ц ентр у своїй  діяльності керується К он сти туц ією  України, законами 

України «П р о  о св іту » ,  «П р о  повну загальну середн ю  о св іту » ,  «П р о  дош кільну 
осв іту » , «П р о  охорону  ди ти н ства» , постановами Кабінету М ін істр ів  України, 
іншими актами закон одавства , розпорядж еннями голови В інницької обласної 
Ради, Голови  В ін н и ц ької обласної держ авн ої адм іністрації, наказам и Органу
управління о св іто ю  та  цим С татутом .

1.16. І н о о р м а ц ія  про Ц е н т р  в ідображ ається  в С д и п ій  д е р ж ав н ій  електронній

базі з питань освіти.

РОЗДІЛ II
М Е Т А  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І, ГО Л О ВН І ЗА ВД А Н Н Я , П РА ВА  ТА  О Б О В ’ Я ЗК И

Ц ЕН Т РУ
2.1. М ето ю  діяльності Ц ентру є забезпечення реал ізац ії  права дітей з 

особливими освітн іми потребами, зокрем а зум овлени ми складними поруш еннями 
розвитку на здобуття  /ю ш кільної, повної загальної середньої освіги  на певному 
рівні з урахуванням  їх  індивідуальних потреб, м ож ли востей , зд ібностей та

інтересів в ідповідно до  держ авн и х стандартів.
2.2. Ц ентр відповідно до  контингенту здоб увач ів  освіти  (учнів/вихованців) 

забезпечує здобуття  ними дош кільної, початкової та  повної загальн ої середньої 

освіти.
2.3. Головним и завданням и Центру є:
- створення ум ов  для здобуття освіти учнями (вихованцям и ) ш ляхом  

належного кадрового , м атеріально-технічного забезпечення, забезпечення 
універсального дизайну та/або  розум ного  пристосування, щ о  враховує 
індивідуальні потреби т а  мож ливості учнів (вихованців);

- забезпечення си стем ного  психолого-педагогічного супроводу учнів 
(вихованців), зокрем а із складними поруш еннями розвитку, з урахуванням їх 
стану зд о р о в ’ я, індивідуальних особливостей;

- надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 
(допомоги) учням (ви хован ц ям ) І (ентру та  зм інном у контингенту;

- забезпечення навчання учнів (вихован ц ів)  із складними поруш еннями 
розвитку, а так о ж  глухих за  доп ом огою  найбільш  прийнятних для них м етодів  і 
способів  спілкування в освітн ьом у середовищ і (просторі), щ о  максим ально сприяє 
засвоєнню  знань і соціальном у р о зви їк у , використання в освітн ьом у процесі 
української ж есто во ї  мови , допом іж них засоб ів  для навчання, а  також  засобів  
альтернативної комунікації для дітей, які цього потребую ть;

- викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способам и , щ о є 
найбільш  прийнятними для учнів із складними поруш енням и розвитку, у том у
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числі ш ляхом  адаптац ії/м одиоікац ії зм істу навчальних предм етів  (інтегрованих 
курсів), використання допоміж них засоб ів  для навчання;

- організація  освітн ього  процесу, що гр у и т у п ь с я  на загальнолю дських 
цінностях, визначених Законами України «П р о  о св іту » ,  «П р о  повну загальну 
середню  о св іту » ,  «П р о  дош кільну осв іту »  та  «І Іро забезпечення р івних прав та
мож ливостей ж інок і ч оловік ів» ;

- сприяння набуттю  клю чових компетентностей учнями (вихованцям и);
- забезпечення здійснення реабілітаційних заход ів  для учнів (вихованців)

центру, а також  для зм інноі’о контині енту;
- ф орм ування компетентностей для подальш ого  самостійного  життя та

соціалізац ії учнів  (вихованців);
- сприяння всебічном у розви тку  учнів (вихованців);
- надання консультацій  батькам  (інш им законним представникам ) учнів 

(вихованців) з м етою  забезпечення їх активної участі в осв ітн ьом у процесі га 
соціалізац ії учнів (вихованціїі) і змінноі о контиигсіггл .

2.4. Д іяльність Ц ентру будується на принципах;
- доступності;
- гум анізм у;
- дем ократизм у ;
- незалеж ності від політичних і релігійних о б ’ єднань;
- в за є м о зв ’язку ро зу м о вого , моральноі'о, ф ізичного та  естетичного виховання;
- р івності п рав  кожної дитини для повної реалізації її зд ібностей, таланту, 

всебічного розвитку.
2.5. Ц ентр м ає право:
- надавати  дош кільн у  освіту;
- надавати  спеціальну освіту  певного освітн ього  рівня загальн ої середньої 

освіти;
- надавати  допроф ссійну та професійну підготовку;
- визначати форми і засоби  організації освітньоі'о  процесу;
- в  устан овлен ом у порядку, розробляти і вп ровадж увати  експериментальні та

індивідуальні робочі навчальні плани;
- проводити для педагогічних працівників заклад ів  освіти , інклюзивно- 

ресурсних центрів, батьк ів  (інш их законних представників) семінари, тренінги, 
стаж ування, заходи  з підвищення проф есійної м айсзерності тощ о;

- створ ю вати  м ож ливості для проходж ення практики здобувачам и  ф ахо во ї  
передви щ ої т а  вищ ої освіти відповідних спеціальностей;

- заб езп еч увати  навчання для осіб з особли вим и освітн іми потребами, які не 
м аю ть складних поруш ень розвизжу, ш ляхом  створення окрем и х класів;

- використовувати  різні форми морального  і м атер іального  заохочення до
учасників осв ітн ього  процесу;

- отри м увати  кош ти і м аїер іальн і цінності згідно з законом  від органів 
виконавчої влади, ю ридичних і фізичних осіб, користуватися пільгами, щ о

передбачені д ерж аво ю ;
- зал иш ати  у своєм у  розпорядженні і використовувати  власні надходження 

на утримання Ц ентру в порядку, визначеному зак о н о д авство м  України;
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- розви вати  власну соціальну базу : мереж у спортивно-оздоровчих, 
л ікувально-проф ілактичних і культурних підрозділів;

- визначати ш кільний компонент зм істу  освіти , розробляти і 
впровадж увати  власні освітні програми з урахуванням  держ авн и х  стандартів ;

- ф орм увати  ш татний розпис, встан овлю вати  форми заробітн ої плати і 
м атеріального заохочення в м еж ах  власного кош торису;

- користуватися рухом им  і нерухомим майном згідно з чинним 
зак он одавством  і цим С татутом ;

- видавати  докум енти про освіту учням, які заіісриіили здобуггя  певного 
рівня загальн ої середн ьо ї освіти , в установленом у зак о н о д авство м  порядку;

- зд ій сню вати  реконструкцію , капітальний та  поточний ремонти на основі 
д оговор ів  згідно  з зак он одавством  України;

- укладати угоди і договори  про співробітниц тво , згідно з законом 
встан овлю вати  прямі з в ’язки з закладам и освіти, науковими установам и, 
п ідприємствами, організац іям и, в ідомствами , фондами, товари ствам и , окремими 
громадянами як на тери торії України так і за  її м еж ами;

- мати інші права , визначені чинним закон одавством .
2.7. Ц ентр  зобов'язаний:
- реал ізовувати  положення К онституції України, законів  України «П р о  

осв іту » , «П р о  повну загальну середню  о св іту » , «Д онікільну осв іту » ,  інш их 
н орм ативно-правових актів  у галузі освіти  І науки;

- забезп ечувати  здобуття  о св іїи  учнями (ви хован ц ям и ) відповідно до 
держ авного  стандарту дош кільн ої освіти та  держ авн и х  стандартів  повної 
загальної середн ьої освіти ;

- орган ізовувати  сертиф ікацію , підготовку, перепідготовку , підвищ ення 
кваліф ікації та  стаж ування педагогічних працівників;

- розвивати  культурні підрозділи;
- зд ій сню вати  діяльність щ одо м а їср іал ьи о го  забезпечення освітнього  

процесу;
- створ ю вати  належні ум ови  для високопродуктивної праці педагогічних та 

інш их працівників, забезп ечувати  дотримання зак о н о д авства  про працю , правил 
та норм охорони праці та  соціального страхування працівників;

- забезпечувати  економне та раціоналіліе використання кош тів , своєчасні 
розрахунки з працівниками;

- забезпечувати  своєчасну сплату податків та  інших обов 'язкових відрахувань 
згідно з чинним закон одавством ;

- зд ій сню вати  бухгалтерський , оперативний облік т а  вести статистичну 
звітність, згідно з чинним закон одавством ;

- забезп ечувати  додержання санітарно-гігієнічних та  екологічних норм 
відповідно до чинного зак о н о д авства  та норм проі инож сж ної безпеки;

- задовольняти  потреби дітей з особливими освітн іми потребами, які м аю ть  
поруш ення слуху в зд об уггі  дош кільної освіти, повн ої загальн о ї середньої освіти.

- забезп ечувати  відповідний рівень загальн ої середн ьої освіти  Д ерж авним  
стандартам  загальн о ї середн ьої освіти;

- забезп ечувати  навчання, виховання, надання корекційно-розвиткових

п о с л у г  з д о б у в а м а м  о с в і т и  ( у ч н я м / в и х о в а и ц я м ) :

Директор Департаменту гуманітарної політики
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- проходити, в устан овлен ом у порядку, інституційний аудит;
- надавати дош кільну освіту, спеціальну освіту певного  освітнього  рівня 

повної загальн ої середн ьої освіти , корекиійиу роботу згідно навчального плану та 
корекційно-розвиткові послуги бсзо ш іа і  но за рахунок кош тів  державної о 
бю дж ету, кош тів  засновника, інших джерел, не заборон ен и х зак о и о д авс іво м ,

- о х о р о н я т и  ж иття  і з д о р о в ’я здобувачІБ  освіти (учи ів /вихованців ) ,  надавач ів
освіти (педагогічних працівників) та  інших працівників Ц ентру,

- ф орм увати  в зд об у вач ів  освіти (учнів/вихованців) засади здорового  способу

ЖИ1ТЯ, гігієнічних навичок;
- дотрим уватися  ф ін ан сової дисципліни, забезпечувати  збереження

матеріально-технічної бази;
- зд ій сню вати  інші повноваження відповідно до С тату ту  Ц ентру та  чинноі'о

законодавства .
2.8. Ц ентр  несе  в ідпов ідальн ість  за:
- реал ізац ію  головних положень цього С т ат у їу ,
- дотрим анням ум ов, передбачених ліцензією;
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотрим анням д оговірних зобов 'язань і о ін аи с о в о ї  дисципліни.

РОЗДІЛ III 
О Р ГА Н ІЗА Ц ІЯ  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І Ц ЕН ТРУ

3.1. Ц ентр є багатопроф ільним  закладом , що задовольняє потреби дітей з 
особливими освітніми потребами, зокрем а зум овленим и складними поруш еннями

розвитку, які м аю ть :
- поруш ення слуху в поєднанні з іншими поруш енням и;
~ поруш ення інтелектуального розвитку в поєднанні з інш ими поруш еннями, 
на здобуггя  дош кільної, повної загальної середньої освіти па певному рівні зд 

дош кільної освіти  з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, 
здібностей та  ін ісрес ів  відповідно до держ авних стандартів.

ІДентр сам остій н о  приймає рішення і зд ійсню є д іяльність  в м еж ах  своїх  
повноваж ень, передбачених чинним зак о и о д ав с ів о м  України га цим Статутом .

3.2. П овноваж ення Ц ентру:
- забезпечення в ідповідного рівня загальної середн ьої освіти держ авним
стандартам  п о в но ї  з а гал ь но ї  середньої  освіти;
- забезпечення  навчання ,  виховання ,  надання  корскп ійио-розви  гкових п о сл у ї ,
- оор м у вап н я  осв ітн ьо ї  (освітн іх) програми (п рограм ) Центру, розроблення і 
впровадж ення власних освітн іх  програм з урахуванням  д ерж авн и х  стандартів  

повної загальн ої середн ьої освіти;
- створення науково-м етодичної і матеріально-технічної бази для організації 

освітнього процесу;
- проходження, в устан овлен ом у поря;ік\. ііїс'і итуціГшого аудиту;
- надання корекційно-розіш ткових та пеихолоіо-недагогічни х послуг оезоплатно 
за рахунок к ош тів  д ерж авн ого  бю дж ету, кош тів  засновника, інш их джерел, не 

заборонених закон одавством ;
- надання д опроф есійи ої підготоніси;

Директор Деиартамсигу гумаппариоі ію.тіпікі!
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- видача докум ен тів  про початкову, базову  середн ю  освіту , повну загальну 

середню  освіту;
- забезпечення добору та  розподілу кадрів;
- планування власної діяльності та формування сі ратсі'Іі розвитку Центру,
- створення безпечних ум ов  для учасників освітн ього  процесу та Інших 

працівників Ц ентру;
- оор м уван н я  в зд об у вач ів  освіти (учнів/виховаїтців) засад  здорового  способу 

життя, гігієнічних навичок;
- формування ш татн ого  розпису, встановлення ф орм заробітної плати і 
м атеріального заохочення в межах іпіасноі о кош торису;
- користування рухом и м  і нерухомим майном згідно з чинним зак он одавством  і 

цим С татутом ;
- забезпечення дотрим ання санітарно-ітгіснічних та  екологічних норм відповідно 
до чинного закон одавства ;
- дотримання ф ін ан сово ї дисципліни, збереж ення матеріально-технічної бази 

Центру;
- здійснення інш их повн оваж ен ь відповідно до С татуту  Центру.

3.3. Ц ентр багатопроф ільиий та  забезпечує здобуття  дош кільн ої освіти, повної 
загальної середн ьої освіти  на таких її рівнях:

- початкова о св іта  -  1-4 класи;

- базова  середня о св іта  5-10 класи;
- профільна середня осв іта  - 11-13 класи.
У Центрі кількість класів та  дош кільних груп для учнів (вихован ців) із 

складними поруш енням и розвитку становить  не м ен ш е половини від загальної
кількості класів та  дош кільних груп.

У Центрі функціонує реабілітаційне відділення, м атеріально-технічна база  
якого відповідає особли востям  контингенту учнів (ви хован ців) та  напряму

(проф ілю ) діяльності 1 (ентру.
Реабілітаційне відділення Центру забезпечує здійснення заход ів  психолого- 

гісдагогічної та  соц іально-побутової реабіл ітації (адаптації), а також
реабілітаційних заходів .

Центр має кабінети з обладнанням та засобам и  для надання психолого- 
педагогічних та  корекційно-розвиткових послуг в ідиовідпо до особливостей  
контингенту учнів (ви хован ц ів)  та напряму (проф іл ю ) діяльності.

Для виконання освітньої програми Центру створ ю ю ться  групи подовж еного

дня.
3.4. В и хован ц і, що були зарахован і до дош кільн ого  підрозділу, мож уть  

здобувати  в ньому д ош кільн у  освіту до семи (восьм и) років.
3.5. О рганізація  діяльності дошкілілюїч) підрозділу зд ійсню ється  відповідно до 

закон одавства , С татуту  Центру та на підставі положення про нього, 
затвердж еного  директором , за умови наявності матеріально-технічної, навчально- 
методичної бази, педагогічних кадрів та з урахуванням  особливостей  контингенту 

дітей.
3.6. Гранична н ап овн ю ван ість  дош кільни х груп визначається  відповідно до 

нормативів, визначених чинним законодавством .

Директор Департаменту і-умаїйтарної іютіїтіки
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3.7. І 'раиична н ап овн ю ван ісгь  класів для учнів із складними поруш еннями

розвитку стан ови ть  ш ість  осіб.
Гранична иаповню ваність  дош кільпих груп (за наявності дош кільного

підрозділу) та  класів для осіб з особливими освігиіми потребами, які не м аю ть
склавших п оруш ень розвитку, встановлюс гься відповідно до Положення про
спеціальну школу, затвердж ен ого  иосган овою  Кабінету М ін істр ів  України від

6 березня 2019  р. №  221.
3.8. К лас або  дош кільн а група відкривається за ум ови  наявності не м енш е

чотирьох учнів (ви хован ц ів)  очної (денної) форми здобуття  освіти. Д опускається 
перевищ ення граничної наїїовню ваїю стІ класу чи дош кільної групи не б ільш  як

на одну особу. _ .
3.9. До одного класу центру м ож уть  зар аховувати ся  учні різного віку за

умови , якщ о їх  різниця у віці становить  не б ільш е д в о х  років. Для учнів 
початкових класів м ож у ть  бути утворені з ’ єднані класи п очаткової ш коли (класи- 
комплекти), які д ію ть  відповідно до П оложення про з ’ єднаний клас (клас- 
комплект) п очатково ї школи, затвердж ен ого  наказом М 0 І1  від
5 серпня 2016  р. №  944.

3.10 Для виконання о св ітш ю ї програми, у том у  числі її корекщ йно- 
розвитковоі'О складника, отримання психолого-педагогічних, корекційно- 
розви ткових т а  реабіл ітаційних послуг (допом оги ) у центрі створю ю ться  групи 
подовж еного дня для учнів одного або різного років навчання з урахуванням 
особливостей розвитку, гранична наііовнюііаніс'Г)> яких відповідає наиовню ваносгі

класів.
Для надання психолоіо-педаго ітчних, корекційно-розвиткових та 

реабілітаційних послуг (допом оги) в центрі мож уть  створю вати ся  міжкласні

групи.
Поділ класів  на ф у п и  для вивчення окрем их предм етів  у центрі зд ійсню ється 

згідно з норм ативам и, встановленими центральним органом виконавчої влади у

сфері освіти і науки.
3.11. Зарахування для осіб з особливим и освітніми потребами, зокрем а

зумовленими складними поруш еннями розви'іку до Центру, IX відрахування, 
переведення до  інш ого  закладу освіти зд ійсню ється  відповідно до Порядку, 
затвердж ен ого  центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

П оселення учнів до  пансіону Центру та  утримання в ньому здійсню ється 
відповідно до П орядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів 
освіти, затвердж ен ого  п остан овою  Кабінету М ін істр ів  України.

Учні (ви хован ц і)  відповідно до наявних поруш ень розподіляється між  класами 
(групами) наказом  директора Ц ентру на навчальний рік.

Під час зарахування не допускається дискримінація за  будь-якою  ознакою , у

том у числі за  м ісцем проживання.
3.12. Здобувані освіти (учні/вихованці) м ож уть  прож ивати в пансіоні Центру 

(крім вихідних, святкови х днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один 
бік персвиїдує одну і'о/іину або за протоколом реабілітації передбачено
обмеження фізичного навантаження.

Рішення про влаш тування дітей до пансіону Цснтр)у затвердж ується  наказом

д и р е к т о р а .

Ддірсктор Д е п а р і а м с н і у  !л мані ї арипї  нолііикіі
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Д іти-сироти та  діти, позбавлені батьк івського  піклування, перебуваю ть  в
пансіоні Ц ентру на повном у держ авн ом у утриманні.

Діти-сироти та  діти, позбавлені батьк івського  піклування, м ож уть  проживати 
в пансіоні Ц ентру так о ж  у вихідні, святкові дні та під мас канікул, крім дітей, які 
м аю ть опікунів, п іклувальників, прийомних бат ьків, батькІв-виховател ів .

Для перебування здоб увач ів  освіти (учнів/вихованців), які є д ітьми-сиротами 
та  дітьми, позбавленим и батьк івського  піклування, у Центрі на вихідні та  святкові 
дні у твор ю ю ться  чергові групи. Рііиеиня про утворення чергових 1 рун

затвердж ується  наказом директора.
Поселення учнііі/'вихованійв до пансіон) здійснюєт ься відповідно до наказу 

директора Ц ентру, як правило, до початку н авч ал ьн о іо  року, а упродовж  
навчального року -  за  умови наявності вільних місць для проживання на підставі 
заяви одного з батьк ів  або  інш ого законного  представни ка та  відповідних 
документів, передбачених у П орядку проживання та  утримання учнів у пансіонах 
закладів освіти , затвердж ен ом у п остановою  Кабінету М іністрів  України від 03

листопада 2021 року №  1131.
Д иректор Ц ентру з о б о в ’ язаний ознайомити батьк ів  або інш их законних

представників учня з ум овам и  проживання, розпорядком  дня, ум овам и  виселення 
з пансіону, правам и  т а  о б о в ’ язка.ми пансіонерів, їх законних представників, 
правилами техніки безпеки та  пож еж ної безпеки, про щ о  робить відповідний 

запис у договорі.
К ількість [ю сад  працівників, які орган ізо іїую іь  д іяльиісгь  пансіону, вводяться 

до ш тату Центру згідно з типовими ш гатиими норм ативам и спеціальної школи, 
затвердж еним и в устан овлен ом у законодаїїством порядку.

М едичне обслуговування пансіонерів зд ійсню ється  відповідно до П орядку 
здійснення медичного обслуговування учнів заклад ів  загальної середньої освіти, 
затвердж еного  п остан овою  Кабінету М ін істр ів  України від 20 січня 2021 року №

31.   . .
Х арчування учнів, які п рож и ваю ть у пансіоні, зд ійсню ється  відповідно

до норм харчування т а  І Іорядку організації харчування у закл адах  освіти та
дитячих закл ад ах  оздоровлення та  відпочинку, затвердж ен и х п остановою
Кабінету М ін істр ів  України від 24  березня 2021 року №  305.

Ведення обліку учнів (вихованців), моніторинг про їх  перебування, 
відвідування у пансіоні та повернення на вихідні та святкові дні у своїй с ім ’ ї 
здійснює ться у порядку, визначеному зак о н о д авс іво м .

3.13. М о в о ю  осв ітн ього  процесу в І (єнтрі є українська.

3.14. С труктура  і три вал ість  навчального року, навчального  тижня, навчального 
дня, о о р м и  орган ізац ії  осв ітнього  процесу визначаю ться п ед а їо і іч н о ю  радою  
Центру в м еж ах  часу, тіере/ібачепого освІгньою  проі'рамою, в ідповідію  до обсягу 
навчального навантаж ення, встановленого відповідним навчальним планом, іа  з 
урахуванням вікових особли востей , f зізичного, психічного та ін іелекгуальної о 

розвитку дітей, особли востей  регіону тощ о.

Гривалість канікул протягом навчального року не мож е становити м енш е ЗО

к а л е н д а р н и х  дн ів .
Д и р е к т о р / І е п а р т а м с н т у  і умаїпт  арпої  но.піикг.
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3.15. Д иректор Ц ентру визначає режим роботи Ц ентру відповідно до 
особливостей  орган ізац ії  осв ітнього  процесу з урахуван н ям  психофізичних 
особливостей  учнів (ви хован ц ів) ,  вимоі '  санітарноі'о  закон одавства , забезпечення 
реалізації корекційио-розвит коіюі о складника освітньої програми, надання 
психолого-недагогічних, корскційно-розвит кових та  реаоілітаційних послуг 

(допомоги).

Д иректор орган ізовує роботу  з персональними даними учнів (ви хован ців) та  
змінного контингенту у центрі та  визначає працівника, в ідповідального за 
внесення інф ормації до системи автом ати зован ої роооти інклю зивно-ресурсних 

центрів, в ідповідно до  закои одавс  гва.

3.16. Розклад  уроків, психолого-педагогічних та  корекційно-розвиткових 
занять і реабіл ітаційних заход ів  складається з дотрим анням педагогічних ви м ог та 
вим ог санітарного зак о н о д авства  з урахуванням індивідуальних особливостей 
учнів (вихованців), затвердж ується  директором Ц ентру і не м ож е гіриїводиги до 

перевантаження учнів (вихованців).

Для дітей дош кільн ого  віку максим ально доп усти м а кількість занять у 
першій половині дня в м олодш ій  та  середній групах не перевищ ує двох , у старш ій  
- трьох  занять. У р ізн овікових групах три вал ість  занять необхідно 
диф еренцію вати , ор ієнтую чись на вік кожної дитини. ІІід  час занять необхідно 
проводити комплекс вправ  з рухової акт ивності. 1 ривалість  перерв між занят тями 
для дітей дош кільн ого  віку повинна становити не м енш е 10 хвилин.

3.17. 1 ’ривалість  уроків  у 1 класі стан ови ть  35 хвилин, у 2-4 класах - 40 
хвилин, у 5-11 (13 )  класах  - 45 хвилин. П еріодичність проведення перерв під час 
уроків (комплекс вправ  з рухової активності) та три вал ість  перерв між  уроками 
схвалю ється  нсдагогічною  радою  відповідно до особливос їси орі ані ^ації 

освітнього  процесу га харчування.

Т ри вал ість  занять для дітей дош кільн ого  визначається залеж но від 
складності п оруш ень з урахуванням  нормативів , встановлени х центральним 
органом виконавчої влади в сфері освіти , та  триває : для дітей віком від одного до 
трьох  років - не б ільш е 10 хвилин; для дітей, щ о зд о б у ваю ть  дош кільну освіту  у 
молодш ій групі - не б ільш е 15 хвилин; у середній “ 20 хвилин, у старш ій  - 25 

хвилин.

3.18. Батьки (інш і законні представники) учнів м ож уть  обирати ф орму 
здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб, м ож ли востей , зд ібностей та 

інтересів.

О р і’анізація навчання за індивідуальною  ф о р м о ю  здобуття освіти 
(педагогічним п атрон аж ем ) здійсню ється від ію відно  до П оложення про 
індивідуальну ф орм у зд обуття  повної загальн ої середн ьої освіти , затвердж еного  
центральним органом  виконавчої влади в сфері освіти.

Д и р е к т о р  Д еп а р т а м е н т  у і л м а н і т а р н о ї  полІ іикп
В і н н и ц ь к о ї  о б л а с н о ї  д е р ж а ї ш о ї  адм ін іс т р а ц і ї  В о л о д и м и р  Ь У Н Я К



Орі'анізація навчання за дистаиіийиою  ф ор м ою  здобуття  освіти у Центрі 
зд ійсню ється  відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердж ен ого  
центральним орган ом  виконавчої влади в сфері освіти , з урахуванням  особливих 
освітніх  потреб, п си х оо ізи ч н и х  особливостей та  стану зд оров  я учнів.

3.19. У разі здобу'П'я о св іїи  за індивідуальною  чи дистанційною  ф орм ою  
Центр забезпечує сгвореии я ум ов  для о іри м аи и я  учнями психолог о-педаї оі Ічних 
та корекційио-розвиткових послуг (допомог и) та учасіт учнів у зах о д ах  Центру.

3.20. М едичне обслуговування здобувач ів  освіти (учнів/вихованців) Ц ентру 
здійсню ється медичними працівниками, у порядку встановленому

законодавством .
Учні (ви хован ц і)  Ц ентру забезпечую ться  медичним обслуговуванням  за  

згодою  одногю з бa'гькil^ (інш их законних ігрсдсіавіїиків).
Заклади охорони зд о р о в ’я за місцем розташ уван н я Ц ентру з урахуванням 

особливостей контингенту учнів (ви хован ців) та  иаігряму (проф іл ю ) діяльності 
Центру разом  з органами управління осв ітою  та  органами охорони зд о р о в ’я, 
забезп ечую ть  проведення щ ороку м онітори ш ’у стану зд ор ов  я, здійснення 
лікувально-проф ілактичних заход ів  відповідно до Порядку здійснення медичного 
обслуговування учнів закладів заг альної середньої освіт и, затвердж еної о
постановою  Кабінету М ін істр ів  України.

Педагогічні працівники Центру з о б о в ’ язані володіти навичками з надання 
домедичної допомоги дітям відповідно до професійної о сіандарг)/,
затвсрдженог'о центральним орг'аном виконавчої влади у сфері соціальної 

політики.
Медичні працівники Центру з о б о в ’ язані на/іавати учням (вихованцям ) Центру 

та зм інному контингенту, які перебуваю ть  у невідкладному стані, медичну 
допом огу відповідно  до П орядку здійснення м едичного обслуговування учнів 
закладів  заі^альної середн ьої освіти, затвердж ен ого  п остан овою  Кабінету 

М іністрів України.
3.21. В ідп овідальн ість  за  орган ізац ію  діяльності Ц ентру, додержання вимог' 

санітарного зак о н о давства  щ одо безпечності та  якості харчови х продуктів

покладається на д иректора І (ситру.
Х арчування зд ійсню ється  відповідно до норм та Порядку організації

харчуїзания учнів (ви хован ц ів)  у закладах освіти, вітзначених закон одавством .
Х арчування у Центрі оргаиізоізусться з перервами 3,5 - 4 іюдини 

прийомами їжі:
- п ’ятиразове  (сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря) -  для учнів 

(вихованців), які п рож и ваю ть  у пансіоні;
- три разове  (другий сніданок, обід, підвечірок) -  для учнів (вихованців), які 

навчают ься у Центрі та п еребуваю ть  у групі подовж еного хіня.

Для вихован ц ів  дош кільни х груп режим харчування встановлю ється  
відповідно до порядку орган ізац ії  харчування ви хован ц ів  заклад ів  дош кільної 

освіти та  С татуту  Центру.

між
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3.22. Ц ентр м ож е надавати реабілітаційні послуги (доп ом огу) на підставі 
ліцензії на провадж ення іосподарської діяльності, у том у  числі ліцензії на 
провадження госп одарсько ї діяльності з медичної практики відповідно до 
ліцензійних у м о в  провадж ення господарсіжої діяльності з медичної практики, 
затвердж ен и х гіостаиовою  Кабінету Мінісгріїі України.

3.23. П ідвезення учнів  до  Центру (місця навчання) та у зворотн ом у  напрямку 
(до місця прож ивання) зд ійсню ється  в порядку, визначеному закон одавством .

РОЗДІЛ IV
О Р ГА Н ІЗА Ц ІЯ  О С В ІТ Н Ь О Г О  П Р О Ц ЕС У  В Ц ЕН Т РІ

4.1. Освітній процес у Центрі спрямовується  на розвиток  особистості учня 
(вихованця) ш ляхом  формування та застосування його компстентностей для 
подальш ого  сам остій н ого  життя, мас корекційиу, розвивальну, виховн у та 
реабілітаційну спрямован ість.

4.2. Освітній процес організовується  в безпечному освітн ьом у середовищ і та 
здійсню ється на принципах забсзііечеппя рівних прав та м ож ливостей  жінок і 
чоловіків, запобігання та  протидії насильству за о зн акою  статі з урахуванням  
вікових особли востей , ф ізичного, психічного та інтелектуального розви тку учнів 
(вихованців), їх  особли вих освітніх  потреб.

4.3 Центр для забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти розробляє 
та  використовує осв ітн ю  програму. У дош кільном у підрозділі програм а Центру 
передбачає виконання д ерж авн ого  стандарту дош кільної освіти.

Освітня програм а м ож е бут и розроблена на основі відповідної ти п ової освітньої 
програми або освітн іх  програм , розроблених с у б ’ єктами осв ітн ьої діяльності, 
науковими устан овам и , фізичними чи ю ридичними особам и і затвердж ених 
відповідно до законодаист ва.

Рішення про використання Центром освітн ьої програми, розробленої на 
основі ти п ової о св ітн ьо ї програми або іншої осв ітн ьої п р о ір ам и , приймається
педагогічною  радою .

4.4. О світня п рограм а Ц ентру в о б о в ’ язковом у порядку повинна містити 
корекційно-розвитковий та  виховний складники, ш о вр ах ову ю ть  специфіку 
розвитку та потреби учнів (вихованців).

Спрям ування здобуття  учнями проф ільної середн ьої освіти  визначається 
освітньою  п рограм ою  Центру.

4.5. Ма основі визначеного в освітній програмі Ц ентру навчального плану 
педагогічна рада погодж ує, а директор затвердж ує річний навчальний план 
(один або  декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів 
(інгегрованих курсів), о б о в 'я зк о ви х  для вивчення, вибіркових (за  вибором учнів) 
освітн іх компонентів, зокрем а, навчальних предмет ів, курсів, інтегрованих курсів, 
та  кількість навчальних годин на тиждень (та/або  кількість годин на навчальний 
рік).

4.6. О світній  процес у Центрі спрямовується  на розви ток  особистості 

з д о б у в а н а  о с в і т и  ( у ч н я / в и х о в а н ц я )  ш л я х о м  ф о р м у в а н н я  та^ з а с т о с у в а н н я  Його
Директор Департаменту іумаиі  іаріїої иотії  ики
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компетентностей т а  м ас корекційну спрямованість. Ш ляхом  індивідуального та 
диф еренційованого п ідходів  освітній процес забезпечує корекцію  поруш ень 
розвитку, засвоєння освітн ьої проі'рами, розвиток  здібностей та  подальш у 

соїцалізаиІю.
4.7. У Центрі забезпечується  BHKjia;uuni^ навчальних предметів  (Інтегрованих 

курсів) способам и , що є найбільш  прийнятними для учнів відповідного віку, у 
тому числі ш л ях ом  адаптац ії (модиф ікації зм істу  навчальних предм етів

(інтегрованих курсів).  ̂ _
4.8. Навчання учнів  (ви хован ц ів)  Центру зд ійсню ється  з а  д оп ом огою  найбільш

прийнятних для таких дітей мов, мето/цв і с ію соо ів  спілкування в освітньом у 
середовищ і (просторі), та  максим ально сприяє засвоєн н ю  знань і соціальному 
розвитку, ф орм уван н ю  компетентностей для подальш ого  життя.

Для учнів/вихованців , глухих, забезпечується  використання в освітньом у

процесі української ж есто во ї  мови.

Для учнів (ви хован ц ів)  із розладами аутичного спектра використовую ться 
засоби альтсрнат'ивної комунікації т'а інші методи і сносоои. які їабсії їсчую гь  
формування необхідних ком и етси ін остсй  для нодалілпого са м о ст ій н о ю  ж и їтя , 

розвитку комунікативних навичок.

4.9. П сихологічне забезпечення освітнього  процесу в Центрі зд ійсню ється 
практичними психологам и, соціально-педагогічний патрон аж  - соціальними 

педагогами.

4.10. У Ц ентрі реалізується індивідуальна освітня траєкторія , що передбачає 
розроблення індивідуальної програми розвитку для учнів (ви хован ц ів)  та 
індивідуального навчального  плану (за  потреби).

4.11. Індивідуальна програм а розвитку складається для кожного учня 
(вихованця) на підставі висновку про комплексну нсиходого-нсдагогічиу оцінку 
розвитку особи, наданого іпкдю зивио-рссурспим цсн іром .

4.12. Індивідуальна п р о ір ам а  розвитку затвердж ується  директором Центру, 
схвалю ється  педагогічною  радою  та  підписується одним із батьків  (інш им
законним представни ком ) здобуван а освіти.

4.13. Індивідуальний навчальний план (за  потреби) розробляється  на підставі 
поданої одним із батьк ів  (інш ими законними представникам и) зд об увач а  освіти

(учня/вихованця) письмової заяви.
Індивідуальний навчальний план схвалю ється  п ед аго ііч н о ю  радою  Центру, 

затвердж ується  директором  та підписується одним з батьк ів  (інш им законним 
представником) чи учнем особи сто  (у разі досягнення ним повноліття).

4.14. У Центрі створю ю ться  групи подовж еного  дня з м етою  виконання 
освітньої програми, щ о м істить корекційио-розвит ковий та виховний складники: 
ор іа ііізац ії  навчальної, виховної та пізнава.тішої /ііяльноеті учнів, табезпечешія 
психолого-педагогічних та  корекінйно-розвиткчівих послуг (допомоги); надання 
кваліфікаційної допомоги учням у підгоговці до уроків  і виконанні дом аш н іх  
завдань; ф орм ування в учнів клю чових компетентностей, необхідних для 

подальш ого  с а м о с т і й и о і ' о  ж и т т я ;  з а б е з п е ч е н н я  в и к о н а ^  ін д и в і д у а л ь н о ї
Д и р е к т о р  Д е п а р т а м е н т у  г у м а н іт а р н о ї  но.тіпіки
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програми розви тку  та  індивідуального навчального плану (за  наявності),

організації дозвілля учнів (вихованців).
4.15. У Ц ентрі створ ю ю ться  умови для орган ізац ії  денного відпочинку (сну) в 

групі подовж ен ого  дня для учнів п е р т о г о  класу та  інш их учнів (вихованців), які

цього потребую ть.
4 16 Режим роботи г'рупи подовж еного дня та орг анізація освіт нікого процесу в 

ній повинні відповідати держ авни м  санітаргіим нормам.
4.17. Учні (виховаьїці) Центру м ож уть  перебувати в групі подовж еного  дня не

більш е ш ести годин на день.
4.17. У Ц ентрі створю ється  безпечне освітнє ссредоііиіцс, єдність навчання, 

виховання учнів, які досягаю ться спільними зусиллями всіх  учасників освітнього  

процесу.
Для забезпечення всебічного  розвитку учнів (ви хован ц ів)  з урахуванням  їх 

індивідуальних особли востей  створю ю ться  відповідно до закон одавства  гуртки за  
інтересами, спортивні секції, до освітнього  процесу зал учаю ться  заклади

позаш кільної освіти.
4.18. В и ховання зд ійсню ється  педагогічними нрацівниками, у том у  числі 

вихователями, відповідно до освітн ьої програми, реж иму роботи Ц ентру та 
спрямовується  на формування компсгеитностей , необхідних для успіш ної

соціалізац ії учня (вихованця).
4.19. У Центрі з д ій с н ю є т ь с я  п с и хо л о г о -п е д а г о г іч н и й  с у п р о в і д  к о ж н о г о  учня  

( в и х о в а н ц я ) .  З ц іє ю  м е т о ю  ііедаїюгччиі т а  медичні  п р ац ів н и ки  п р о в о д я т ь  
с п о с т е р е ж е н н я  за  учн ям и  (внхоі іш піями) ,  рсзу.ті>тагіт яких о б г о в о р ю ю т ь с я  на  
за с ід а н н я х  і ісихолог 'о-педаї 'ог ічгюго к о н си л іу м у  для у то ч н е н н я  зм іс ту ,  ф о р м  і 
м е т о д ів  навчанн я ,  з а с т о с у в а н н я  ін д и в ід у ал ьн о го  п ід х од у  д о  учня (ви х о ван ц я ) .

4.20. П сихолого-педагогічний консиліум є коисульгативно-дорадчим орг'аном 
Центру, утворю ється  його директором та діє на підсгаві устан овчи х докум ентів

Центру.
До складу психолог'о-іісдаїюі'ічиог'о консиліуму входятт> директор Центру або 

його заступник (голова), який відіїовілає за  o p tанізагцю освітнього  процесу, 
медичний працівник, який входить до ш тату 1 (ситру або  закладу охорони зд оров  я 
за  тгапрямом (проф ілем ) діяльності 1(ентру, іічителі, які м аю ть  спеціальну 
педаг'огічну освіту , т а  інші педагюгічні працівники. До роботи психолоі'о- 
педагогічноі'о консиліуму м ож уть  долучат ися інші фахівці.

4.21. О сновні функції психолог олісдаї оі'ічноі о консиліуму визначені

законодавством .
4.22. Рішеніїя психолоі'о-пелаїюгічног'о консиліуму ф іксую ться  в протоколі 

засідання та  у хвал ю ю ться  б іл ьш істю  голосів  членів консиліуму. У разі р івного 
розподілу голосів  виріш альним є голос голови психолоі'о-недагогічного 
консиліуму. Засідання психолог’о-педаї'огічного консиліуму проводяться в разі

потреби, але не р ідш е ніж двічі на рік.
Для прийняття рішеїіня щ одо ін/щвілуальної освітньої траєкторії здобувана 

освіти (учия/вихованця) залучаю ться  йог о батьки (інші законні представники).
4.23. О ціню вання результатів  навчання зд обувач ів  освіти (учнів/вихованців) 

1_(ентру зд ій сню ється  згідно 13 загальними критеріями оцінювання та з 
урахуванням  індивідуального навчального плану (за  наявності). За потреби

Дирскі'ор/(оііаргамсгггу і-умаиігтірііо! потіїики
В і т іп п і ж о У  (Обласної д е р ж а в н о ї  алмініоііхгн,;'! В о л о л ч м н р  ЬУІ  І Я к



здійсню ється адаптація (модифіїсація) ировсдсіїия процедури оцінювання з 
урахуванням особли востей  учнів.

О ціню вання відповідності резульгат ів  навчання учнів  (вихованців), які 
заверш и ли здобуття  освіти , вимоі ам держ авни х стан дартів  зд ійсню ється  ш ляхом  
держ авної п ідсум ково ї атестації. Учні Центру м ож у ть  бути звільнені від 
проходження атестац ії за  заявою  одного з батьків  (інш их законних представників) 
відповідно до закон одавства .

Облік оц іню вання результатів  навчання здоб увач ів  освіти (учнів/вихованців) 
протягом навчального  року ведеться в класних ж урналах. Результати навчання за 
рік зазн ачаю ться  в осо б о ви х  справах  учнів.

4.24. Учні (вихован ці), які заіісршили здобуття  певного  рівня загальної 
середньої освіти , отри м ую ть  відповідний докум ент про освіту  в установленом у 
закон одавством  порядку.

4.25. У часникам и освітн ього  процесу в Центрі с: здобувані освіти 
(учиі/вихованці), надавачі освіти (педаїогічні працівники), медичні працівники, 
батьки або інші законні представники здобувач ів  освіти (учнів/вихованців), інші 
працівники, які заб езп еч ую ть  освітній процес.

4.26. Залучення будь-яких інших осіб до участі в осв ітн ьом у процесі 
(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів , сем інарів, майстер-класів, 
конкурсів, оц іню вання результатів  навчання то щ о )  зд ій сню ється  за  рішенням 
директора Центру. В ідповідальн ість  за  зм іст  таких заход ів  несе /ш ректор.

4.27. С татус  учасників  освітнього  процесу, їх  права та о б о в ’ язки визначаю ться 
чинним зак он одавством  України, С татутом , П равилам и виутріїипього трудового  
розпорядку Центру.

4.28. Д іяльність Ц ентру на період воєнного стану, надзвичайної ситуації, або 
надзвичайного стану - зд ій сню ється  згідно з чинним закон одавством .

РОЗДІЛ V
НАДАН Н Я Н СИ Х О Л О І 0-Н КДЛ1 ОІ ІЧ Н И Х  ТА 

К О Р Е К Ц ІЙ Н О -Р О ЗВ И Т К О В И Х  П О С Л У Г (Д О П О М О ГИ )
5. і . І Ісихолого-педагогічні та корскційио-розвит кові послуги (допом ога) 

надаються в рам ках  корекційно-розвиткового складника осв ітн ьої програми та 
навчального плану з урахуванням  індивідуальних програм  розвитку учнів 
(ви хован ців) в індивідуальній або груповій формі у вигляді занять педагогічними 
працівниками у другій половині дня (крім випадків, коли прове/іепня таких занягь 
в індивідуальній формі у першій половині дня передбачено осв ітн ьою  програмою  
та або медичними приписами закладів  охорони зд оров 'я ) .

5.2. Надання корекційно-розвиткових та  психолого-педагогічних послуг 
(допомоги) для учнів  (ви хован ців) Ц ентру повинно сприяти досягненню  
результатів  навчання відповідно до д ерж авни х стандартів .

5.3. Для проведення занять у груповій формі створ ю ю ться  міжкласні групи.
У ірупі повинно бути не м енш е і'рід)\ та не б ільш е шести осіб.

Проведення занять п інливідуа.ті>ній зд ійсню ється  відповідно до
індивідуальних програм розвитку учнів (вихованців).

5.4. У Центрі м ож уть  проводитися заняття з л ікувальн ої ф ізкультури; фізичної 
терапії/ф ізкультури; ритміки; логоритміки; розвитку м овлення; соціально- 
побутового  орієнтування; орієнтування у просторі: корекції розвитку; корекції

Директор Департаменту іл маміт арпої но.ті і икн
Віїїпнцької обласної державної алм іїііе ірад ії ^  ІДіЛодимир ВУИЯК



мовлення; психологічн ої корекції; педагогічної корекції; корекції та розвитку 
психофізичних функцій тощ о.

5.5. У  Ц ентрі надаю ться  психолого-педагогічні та  корекційно-розвиткові 
послуги (допом ога):

- для учнів (ви хован ц ів)  з поруш енням слуху у поєднанні з іншими 
поруш еннями -  психолого-педагогічні та  корекційно-розвиткові послуги 
(допомога), спрям ован і на максим альне збереж ення та розвиток  зал и ш кового  
слуху, ф орм ування вим ови, р озви ток  усного мовлення дітей із епос 1'среженням за  
динам ікою  розви тку  їх  сл у х ово ї  функції, оволодіння україн ською  ж естовою  
м о во ю  в обсязі, д остатн ьом у  для життя;

- для учнів (ви хован ц ів)  з Інтелектуальними поруш еннями у поєднанні з 
іншими поруш енням и психолого-педагогічні та  корекційно-розвиткові послуги 
(допомога), спрям ован і на розви ток  навичок сам ообслуговуван н я  і соціальної 
адаптації, когнітивних функцій, мовлення, формування ж иттєвих 
компетентностей, забезпечення необхідної психолого-педагогічної та корекційно- 
розви тково ї допом оги ;

5.6. М едичні працівники Ц ентру заб езп еч ую ть  виконання рекомендацій, 
зазначені у довідці від лікаря-педіатра або  сімейного лікаря закладу охорони 
зд о р о в ’я, у якому спостерігається  дитина, в том у  числі фізичну 
терап ію /ф ізкультуру , л ікувальну фізкультуру, м асаж  тощ о.

5.7. У  Центрі на платній основі м ож уть  отрим увати  психолого-педагогічні та 
корекційно-розвиткові послуги (допомогу) особи до  18 років  з особливим и 
освітніми потребам и , які не зд об у ваю ть  освіту  в Ц ентрі (змінний коіп  ииі єнт) ,  але 
потребую ть надання таки х послуг в порядку, визначеном у закон одавством .

П ослуги (д оп ом ога)  таким  дітям надаю ться відповідно до  висновку про 
комплексну психолого-педагогічну оцінку розви тку  особи, наданого інклюзивно- 
ресурсним центром , або  індивідуальними програмам и реаб іл ітац ії (за наявності), 
або  рекомендацій закл ад ів  охорони зд о р о в ’ я, у якому спостер ігається  дитина, та  
на підставі д ого во р у  м іж  закладом  освіти та  батькам и  (іншими законними 
представникам и) про надання таки х послуг (допомоги).

П сихолого-педагогічні та  корекційно-розвиткові послуги (допом ога) не 
надаю ться особам , які не м ож уть  відвідувати  закл ад  освіти за очною  ф орм ою  
освіти за  станом  з д о р о в ’я, щ о  п ідтвердж ується довідками.

5.8. Під час встановлення карантину т а  затвердж ення протиепідемічних 
обм еж увальн и х зах од ів  надання психолого-педагогічних та корекційно- 
розви ткови х послуг (допом оги ) д ітям, які не є учнями (вихованцям и ) Центру, 
крім занять, які проводяться  індивідуально, припиняється.

5.9. О блік зм ін н ого  контингенту, заход ів , які були надай, здійсню ється 
директором Ц ентру (аб о  у п овн оваж ен ою  ним о со б о ю ) через систему 
автом ати зац ії  роботи інклю зивно-ресурсних центрів.

РО ЗДІЛ VI 
О РГА Н И  У П РА В Л ІН Н Я  Ц ЕН Т РО М

6.1. Управління Ц ен тром  зд ійсню ється  О рганом  управління майном відповідно 
до  чинного зак о н о д а вства  та  цього  С татуту.

6.2. Орган управління майном:

Директор Департаменту гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації .  Володи.мир БУ11ЯК



~ оголош ує конкурс на заміиіення посади директора Ц ентру, призначає на 
посаду т а  звільняє з посади директора Ц ентру згідно з чинним закон одавством , 
укладає т а  розри ває  з ним контракт, здійсню є контроль за виконанням контракту 
відповідно до закон одавства ;

- затверд ж ує  С т а т у т  Ц ентр у  і зміни до  нього  в ідпов ідно  ,до законодавства ,  
зд ій сн ю є кон тр о л ь  за дотрим аш гя м  вимог  Статуту  та  п р и й м а є  р іш ен н я  у зв 'язку з 
їх  поруш ен ням ;

- приймає ріш ення про ліквідаїдіїо та  реорган ізац ію  Ц ентру;
- здійсню є контроль за ео ск ти ви іст ю  і іикористания майна, іцо знаходи ться  в 

оперативному упрашііниі Центру;
- здійсню є інші повноваження, передбачені чинним закои од авством  та цим

Ст'атутом.
6.3. Безгтосереднє уп равл ін н я  Ц ентр о м  з д ій сн ю є  її директор ,  який 

призначається  на  посаду  та  зв ільняється  з посади  О р г а н о м  упраізління м ай но м  в 
порядку,  в с тан о в л ен о м у  законодавством .

Кваліфікаційні вимоги до  кандидата на посаду д иректора Центру, порядок 
оголош ення та проведення конкурсу на замігцсння вакантної посади директора 
Центру визначаю ться  чинним закон одавством  України.

З директором Ц ентру у порядку, встановленом у закон од авством , укладається 
контракт, в яком у визначаю ться  строк найму, права, о б о в ’язки і в ідповідальність 
директора, ум ови  його м атеріального забезпечення, інші умови.

К онтракт із директором Центру мож е бути достроково  розірваний з підстав, 
встановлених закон од авством  та умовами укладеного контракту.

6.4. Д иректор Центру:
~ виконує закони України «П р о  о св іту » ,  «П р о  повну загальну середню  осв іту» , 

«П р о  дош кільну о с в іту »  та  інші акти закон одавства , забезпечує та  контролю є їх 
виконання працівниками Центру;

- планує т а  орган ізовує /йяльпість 1 (с іпру ;
- діє від імені Ц ентру в м еж ах повноваж ень, приймає ріш ення щ одо діяльност і 

Центру в м еж ах  повноваж ень, встановлених закон одавством . С тату то м  та 
контрактом, визначає режим роботи Центру;

- розробляє проект кош торису  Центру та  забезпечує його затвердж ення згідно з 
закон одавством ;

- орган ізовує фінансово-г осподарську діяльність Ц ентру в м еж ах затвердж еного 
кош торису;

- розробляє та затвердж ує структуру ІЦ и гру  у встановленом у, закон одавством  
порядку;

- затвердж ує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, 
функціональні о б о в ’язки працівників;

- видає накази, розпорядж ення, застосовує  заходи  заохочення та  притягнення до 
відповідальності працівників:

- забезпечує збереж ення та  ефективне використання майна, щ о знаходиться в 
оперативному управління Центру;

- забезпечує розроблення та виконання стратег ії  розви тку  Центру;
- орган ізовує освітній  процес та  видачу докум ен тів  про освіту;

- створю є ум ови  для реал ізац ії  прав та о б о в 'я зк ів  усіх учасників  освітнього
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процесу, в том у  числі реал ізац ії  академічних свобод  педагогічних працівників, 
індивідуальної освітньої 'іраскторІї та/або  Іпдивідуаліліоі прої рами розвитку 
учнів, формування у разі потреби іидивідуалілюго навчального плану;

- затвердж ує положення про впу грішию си сіем у  забезпечення якості освіти  у 
Центрі, забезпечує її  створспня і а фуіікціопуваппя;

- забезпечує розроблення, затвердж ення, виконання та  моніторинг виконання 
індивідуальної програми розви гку здобувач ів  освіти (учнів/вихованців);

- контролю є виконання педаїогічиим и працівниками 'іа здобувачам и  освіти 
(учнями/вихованцями) освітньої програми, індиві.туальпої програми розвитку, 
індивідуального навчального плану;

- створю є необхідні умови для здобу'П’я осві'іи особам и  з особливими освітніми 
потребами;

- виконує функції опікуна та  піклувальника дітей, іцо постійно п рож и ваю ть  у 
1 і,сптрі;

- сприяє проходж ен н ю  атестац ії та сертифікації педагогічними працівниками;
- ф ормує засади , сгво р ю є умови , сприяє ф ор м у вап п ю  культури зд орового  

способу життя здоб увач ів  освіти (учнів/виховапців) та працівників Центру;
- створю є в закладі загальн ої середньої освіти  безпечне освітнє середовищ е,
- забезпечує дотрим ання вим ог щ одо охорони дитинства, охорони праці, вим ог 

техніки безпеки;
- орган ізовує харчування та  медичне обслуговування зд обувач ів  освіти 

(учнів/вихованців) в ідповідно до закон одавсгва ;
- забезпечує дотрим ання протиепідемічних заход ів , санітарно-гігієнічних норм 

та проти пож еж ної безпеки;
- зд ійсню є зарахуван н я, переведення, в ідрахування здобувач ів  освіти

(учнів/вихованців);
- організовує докум ентообіг , бухгалтерський облік та зв ітн ість  в ідповідно до 

законодавства ;
- зій'тус щ о р о к у  на загальних  зборах колектив)  про св о ю  р о б о їу  за  виконання  

стратегі ї  розви тку  Центру;
- виконує інші о б о в ’ язки згідно з закон одавством .
6.5.  Д иректор Ц ентру має права та  о б о в ’язки педагогічного працівника, 

визначені Законом України «П р о  осв іту » , та несе відповідальність  за виконання 
о б о в ’язків, визначених закон одавством , С іату  том Цен тру і кон трактом.

6.6. О сновним постійно діючим колегіальним о р іа ію м  \п равл ін н я  Центру є 
педагогічна рада.

П овноваж ен ня педагогічної ради визначаю ться  чинним закон одавством  
та С татутом  Центру.

6.7.  П е д а г о г і ч н а  р а д а  Ц е н т р у :
- схвалю є стратег ію  розвитку Цеіп ру та річний план роботи, осв ітню  (освітні) 

програму (програм и ), зміни до неї (них) з а  оціню є р езул іл ази  її  (їх) виконання; 
правила внуз ріні нього розпорядку, положення про внутріш ню  систему 
забезпечення якості осві ти;

- приймає рішення щ одо вдосконалення і м езодичного  забезпечення освітнього 
процесу;

- приймає рішення щ одо переведення зл о б )и ач ів  освіти (учнів/вихованців) на 
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наступний рік навчання, їх в ідрахування, а також  щ одо відзначення, морального 
та матеріального  заохочення учнів та  інш их учасників освітн ього  процесу;

розглядає питання підвищення кваліо ікації педагогічних праці вііиків , 
розвитку їх  твор ч о ї ініціативи, проф есійної м айстерності, визначає заходи щ одо 
підвищення кваліф ікації педагогічних працівників, ф орм ує т а  затвердж ує річний 
план підвищ ення кваліф ікації педагогічних працівників;

-- приймає р іш ення щ одо впровадж ення в освітній процес педагогічного досвіду 
та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній , інноваційній 
діяльності, співпраці з іншими закладами освіги , науковими установам и, 
фізичними та  ю ридичними особами, які сприяют ь розвит ку освіти;

мож е ініціювати проведення иозаіілаиового  інституційного аудиту, 
гром адської акредитації, зовн іш н ього  моніторингу якості освіти , освітньої

діяльності Центру;
- розглядає інші питання, віднесені зак он одавством  до її повноважень.

Засідання педагогічної ради Центру є правомірним , якщ о на 
ньому присутні не м ен ш е двох  третин 11 складу. Рішення з усіх питань 
приймаються б іл ьш істю  голосів  від и складу. У разі р івного  розподілу голосів  
голос голови педагог'ічної ради є визначальним. Рішеїтня педагогічної ради 
оф орм лю ю ться  протоколом  засідання, який підписується головою  т а  секретарем 

педагогічної ради.
Рішення педаг'огічної ради, прийняті в м еж ах п повноваж ень, вводяться в д ію  

наказами директора Ц ентру та є обов  язковимп до ішконання всіма учасниками

освітнього  процесу Центру .
6.8. У Центрі гром адське  самоврядування зд ійсню ється  на принципах,

визначених Законом України «П р о  освіту».
П овноваж ення, відповідальність, засади ф орм ування та  діяльності органів 

громадського  сам оврядуванн я визначаю ться Законом України «П р о  повну
заг'альну середн ю  осв іту» .

6.9. В и щ и м  колегіальним органом громадсі^коі о самоврядуванн я Центру є

загальні збори її колективу.
П еріодичність скликання загальних збор ів  труд ового  колективу не м енш  як 

один раз на рік. Збори є повноваж ними якщ о на них присутні не м енш е 
половини членів труд ового  колективу. Рішення загальних збор ів  трудовог'о 
колектигіу ііриймают'ься простою  б іл ьш ісгю  го.тосін іірнсуттіі.ч па цих зборах. 
Інші питання /гіяльності зборів, що не іірсіл льовані законодавством , 
визначаю ться колективним договором  Центру.

Загальні збори трудовог'о колективу:
- розіліядают'ь т а  сх вал ю ю ть  проект колективного догювору;
- затвер дж у ю ть  правила внутріш нього  трудового  розпорядку;
- визначаю ть порядок обрання, чисельність, склад  і строк повноваж ень ко.місії

з трудових спорів;
- оби раю ть  ком ісію  з трудови х  спорів;
- засл у х о ву ю ть  зв іт  директора Центру;
- розглядаю ть інші питання в м еж ах чинного закон одавства .

Загальні збори труд ового  колективу м ож угь  у твор ю вати  комісію  з питань 
о х о р о н и  п р а ц і  т а  ЗДІЙСІІЮІКТІ'Н ішиі поішоважемня, ьи зи ач с н П ^ 'о и о д а в с т в о м .
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Рішення загальних збор ів  трудового  колективу оф о рм л ю ю ться  протоколами, 
які підписую ться головую чим  на засіданні та секретарем.

Ріш ення загальних зборів  трудового  ксніективу. прийняті у м еж ах  їх 
повноваж ень, с о б о в ’ язковими до виконання всіма працівниками Центру.
6.10. У Центрі м ож е бути утворена иіклувальиа рада в порядку, визначеному 

законодавством .
6.11. П овн оваж ен н я піклувальної ради, порядок утворення, діяльність, 

прийняття р іш ень, визначаю ться  Законом України «П р о  повну загальну середню  

освіту».
П іклувальна рада:

- аналізує та  оціню є діяльніст ь 1 (сит ру, її директора;
~ розробляє пропози ції до ст ратегії га перспект ивного плану розвитку Центру 

та аналізує стан їх  виконання;
- сприяє залученню  додаткових джерел ф інансування, що не заборонені 

чинним законодавст вом;
проводить м онітори нг виконання кош торису Ц ентру і вносить відповідні 
рекомендації та  пропозиції, щ о с обов 'я зк ови м и  для розгляду директором 
Центру;

- мас право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти іи,одо проведення позаплан ового  інституційного 
аудиту Ц ентру;
мож е вносити О ргану управління майном Центру подання про заохочення 
директора Ц ентру або  притягнення його до дисциплінарної відповідальності 
з п ідстав, визначених законом;

- зд ійсню є інші повноваження, визначені чинним зак он одавством  та 
Отат'ут'ом Центру.

6.12. У Центрі м ож е діяти учнівське сам оврядуванн я відповідно до чинного 
законодавства .

Учнівське самоврядування зд ійсню ється  зд обувачам и  освіти
(учнями/вихованцям и) безпосередньо  і через органи учнівського  самоврядування. 
У чнівське сам оврядуванн я мож е діяти на рівні класу та  пансіону І.(ентру.

Д иректор Ц ентру сприяє та  створю є умови для діяльності орган ів  учнівського 
самоврядування.

Органи учнівського  самоврядування м аю ть  право:
- брати участь  в об іоворен н і питань удосконалення освітн ього  процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування;

- проводити за  погодженням з директором Центру оріднізаційні, 
просвітницькі, наукові, спортивні,, оздоровчі та  інші заходи  та/або  
ін іцію вати їх проведення перед керівництвом закладу освіти ;

- брати участь  у зах од ах  {процесах) із забезпечення якості освіти , відповідно 
до процедур вн утріш ньої системи забезпечення якості освіти ;

- захи щ ати  п рава  та інтереси зд обувач ів  освіти (учнів/виховаиців) Центру;
- інші права, визначені чинним закон одавством .
У своїй діяльності ор іан и  учііівсіл<ого самоврядуванн я керуються 

■законодавством,  п р а в и л а м и  вн утр іш і і і )О ю  іхтиюрядку Центру.
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6.13. Б атьківське  сам оврядуванн я Центру зд ій сню ється  батькам и здобувач ів  
освіти (учнів/вихованців) як безпосередньо, так  і через орг'ани батьк івського  
сам оврядування, з м сто ю  захисту  прав іа інтересів здобувач ів  освіти 
(учнів/вихованців), орі'анізаиії їх дозвілля та оздоровлення.

Батьки м аю ть  право утворю вати  різні органи батьк івського  самоврядування 
(в меж ах класу, Ц ентру, за  інтересами тощ о).

Батьки м ож уть  розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, 
щ о належ ать до  компетенції інш их органів управління чи органів  громадського 
самоврядування.

6.14. Г ал у зеву  політику іа  розвиток Ц ентру забезпечує структурний підрозділ 
Вінницької обласної д ерж авн о ї адміністрації у галузі освіти (далі за  текстом  - 
Орган управління о св ітою ), який здійсню є організаційно-методичне керівництво, 
контроль і нагляд за  ф а х о во ю  діяльністю  Ц ентру відповідно до чинного 
законодавства .

РОЗДІЛ VII 
М АЙН О Ц ЕН ТРУ

7.1. М айно Ц ентру становлять  основні фонди та оборотн і кош ти, а також  інші 
цінності, вартість  яких в ідображ ається  на сам остій н ом у балансі Центру.

7.2. М айно Ц ентру є об'єктом спільної власності тери торіальни х громад сіл, 
селищ, м іст  В інницької області та закріплене за  нею на праві оперативного 

управління.
Здійсню ю чи право операти вного  управління, ІЦ и гр  володіє, користується та, 

з дозволу О ргану управління майном, розпорядж ається  цим майном згідно з 
законодавством .

На зазначене м айно не мож е бути звернено стягнення на вимогу кредиторів 

Центру.
7.3. Н риміщ еиня і споруди Центру обладнані та  експлуатую ться  відповідно 

до вим ог охорони праці, правил пож еж ної безпеки, санітарних норм, охорони 
довкілля.

7.4. Центр, в ідповідно до чинного закон одавства , здійстіює володіння і 
користування зем л ею , іншими природними ресурсами і несе в ідповідальність  за 
дотримання вим ог з їх охорони.

Усі питання, які стосую ться  ііраі^а па земельні ділянки, що знаходяться  у 
користуванні Центру: їх  відчуження, вилучення, в ідм ова від права користування 
тощ о, ви р іш ую ться  за погодж енням з О рганом  управління майном.

7.5. Ц ентр має право  передавати, о б м ін ю в а їи  малоцінний інвентар, щ о 
знаходиться  на її  балансі, продавати  матеріали, сировину, продукцію , навчальних 
майстерень, а так о ж  списувати їх з балансу відповідно до чинного закон одавства  
України та р іш ень О ргану управління майном.

7.6. В ідчужеііия або  передача основних засобів , щ о є спільною  власністю  
територіальних громад області і закріплені за  Ц ентром , зд ійсню ється за 
погодженням з О рганом  управління майном у порядку, щ о встановлений чинним 
закон одавством  України.

Центр має право, з д о зв о л \  Органу управління майном, відповідно до 
мииииго закоііоД(ШС'і‘ва України, псрсдагн нерухом е майно в о р е щ ^
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о р г а н  управління майном здійсню є контроль за  використанням і 
збереж енням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати 
надлиш кове майно, а також  майно, іію не викорисговусл ься або  використовується 
не за призначенням.

7.7. Збитки, завдані Ц ентр внаслідок поруш ення його м айнових прав 
в ідш кодовую ться  у порядку, вс'гановленому закон одавством .

7.8. Ц ентр має необхідний набір прим іщ ень, споруд, обладнання, 
автотран сп орт  інш е майно для організації навчально-виховного  процесу згідно з
навчальним планом.

7.9. Кон'іроль за збереж енням га ефективним використанням майна Центру 
здійсню ється О рганом  управління майном або уп овн оваж ен и м  ним органом в 
установленом у зак он од авством  порядку.

7.10. Ц ентр зобов'язаний надати О ргану управління майном або 
уповн оваж ен ом у ним органу на їх вимогу будь-яку ін ф орм ац ію  щ одо своєї 
діяльності.

7 . 11. А уди т діяльності і (ентру здійсню є і ься згідно з чинним закон одавством .
7.12. П ідвезення учнів (вихованідів) до Ц ентру (місця навчання) та у 

зворотн ом у напрямку (до місця прож ивання) зд ійсню ється  в ідповідно до чинного 
законодавства .

РОЗДІЛ VIII
Ф ІН А Н С О В О  ГО С ІІО Д Л Р С Ь К Л  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  Ц ЕН ТРУ

8.1. Уся ф інансова та  і осподарська д іяльність І (ситру сп рям ован а на 
досягнення мети, виконання завд ан ь зд ійсню ється  відповідно до чинного 
законодавства , цього  С татуту  і не має на меті отримання прибутку.

Ф ін ан сово-госп од арська  д іяльність Ц ентру зд ій сню ється  на основі його 
кош торису, згідно з чинним законодавством .

8.2. Д ж ерелам и формування кош горису Центру с;
- грош ові та  матеріальні внески Органу управління майном;
- бю дж етн і асигнування;
- благодійні внески, отримані згідно з чинним закон од авством ;
- надходж ення від оренди майна;
- кош ти від  надання платних послуг, надання яких передбачено чинним 

закон одавством ;
- інші надходження незаборонені чинним закоиодаї іством.
8.3. О бсяг видатків  на утримання Цен тру ф ормується  з урахуванням  того , що 

діти сироти, діти, позбавлені батьк івського  піклування знаходяться  на повному 
держ авном у утриманні, а видатки на дітей із м алозабезпечен и х та  багатодітних 
сімей зд ій сн ю ю ться  відновідію  до чинного зак о н о давства  України.

8.4. О сновним плановим докум ентом , який надас повноваж ення Центру щ одо 
отримання /ю ход ів  і здійспсиня видатків, визначає обсяг і спрямування кош тів 
для виконання Ц ентром сво їх  функцій та досягнення цііюй, визначених на рік 
відповідно до бю д ж етн и х  призначень, є кон п ори с Центру.

8.5. П орядок складання, розгляду, затвердж ення та  основні вимоги до 
виконання кош торису  визначені чинним зак он од авством  України.
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8.6. Ц ентр забезпечує свос часну виплату зароб ітн о ї плати, сплату податків та 
інших в ідрахуван ь  зг ідно з чинним закон одавсгвом  України.

8.7. Ш т а т н и й  розпис  Центру  складається  ііідповідно до т и п о в и х  ш татних  
норматив ів ,  з а тв ер д ж ен их  неитралі>ним орі аиом виконавчо ї  влади у сфері осв іти  і 
науки, в м е ж а х  в и з н а ч е н о іо  ф о нд у  оплати  праці та  затверд ж ує ться  зг ідно  з 
ч инним  зако н о д а в ст в о м  України.

8.8. К о ш то р и с  і план асигнувань Центру складаю ться  і затвердж ую ться  
відповідно до чинного зак о н о давства  України.

8.9. Н адходж ення, які надійшли /ю Ц ентру у разі надання платних послуг, 
використовую ться у порядку, визначеному чинним зак он од авством  України.

8.10. Д оходи  Ц ентру зараховую ться  до  складу кош торису (на спеціальний 
рахунок) на утримання [Центру і ви кори стовую ться  на ф інансування тільки 
видатків цього кош торису.

8.11. О плата  праці працівників, визначення кількості днів відпустки 
здійсню ється згідно з чинним закоподавсгію м  та колективним договором .

8.12. іДентр сам остій н о  з/іійсіію( оперативний і бухгалтерський облік своєї 
роботи, веде статистичну звітн ість, подає відомості згідно з зак он одавством  на 
вимогу органів, яким законодавсттю України надало право  контролю  за 
відповідними напрям ам и діяльності.

8.13. Орган управління майном має право ін іц ію вати проведення 
відповідними органами комплексної ревізії  ф ін ан сової та господарської 
діяльності Центру.

8.14. Ц ентр м ож е надавати платні послуги на доі овірній основі відповідно до 
чинного закон одавства .

8.15. Ц ентру забороняється  розподіляти отримані доходи  (прибутки) або  їх 
частини серед засновників , працівників (крім оплати їхн ьо ї  праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та  інших п о в ’ язаних з 
ними осіб.

8.16. Д оходи (прибутки) Центру іш кори стовую ться  виключно для 
фінансування видатків  на ЇЇ утримання, реалізації мети (цілей, завдан ь) та 
напрямів діяльності, визначених цим Статутом .

8.17. У трим ання здоб увач ів  освіти (учнів/виховаиців) в пансіоні Центру 
здійсню ється за рахунок  кош тів , визначених у кош торисі, та  інш их джерел, ие 
заборонених чинним закон одавством  України.

8.18. Діти - сироти та діти, позбавлені б ать к ів ськ о іо  и іклуваїш я. крім дітей, 
які м аю ть  опікунів, піклувальників, прийомних батьків , батьк ів-виховател ів , в 
Центрі п еребуваю ть  на повному держ авн ом у утриманні відповідно до 
законодавства .

РОЗДІЛ IX
м і ж н а р о д н і : СНІИРОНГ! н и ц т в о  ц е н т р у

9.1. Центр має право зд ійсню вати  між народне співробітництво, 
впровадж увати між народні проскіи  щ одо обм іну здобувач ів  освіти 
(учпів/вихованців) та  надавачів  освіти (педагогів) у рам ках  освітн іх  програм,
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встан овлю вати  відповідно до чинного зак о н о д авства  прямі зв язки з 
міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Ц ентр мас право відію ві/цю  до чинного зак о н о д авства  укладати договори 
про сп івроб ітниц тво  з закладами освіти, науковими установам и, юридичними та  
фізичними о со б ам и -су б ’ єктами господарю вання, організац іям и, громадськими 
об 'єднаннями інш их країн.

9.3. Ц ентр відповідно до чинног’о закон од авства  та укладених угод має право 
проводити відпочинок та оздоровлення здоб увач ів  освіти  (учнів/вихованців) за  
меж ам и України в р ізних країнах світу.

9.4. Ц ентр має право  відповідно до чинного зак о н о д авства  укладати договори 
та  отрим увати благодійні внески від м іж народн их устан ов  та  фізичних осіб. 
С прям овувати  їх  для виконання Ц ентром своїх  функцій та  досяішення цілей.

РОЗДІЛ X
Д ЕРЖ А ВН И Й  К О Н Т РО Л Ь ЗА Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ю  Ц ЕН ТРУ

10.1. Д ерж авний нагляд (контроль) за  д іяльністю , додерж анням  Ц ентром 
держ авних стан дартів  повної заі'альної середньої о с в і їи ,  зд ійсню ється  відповідно 
до чинного зак о н о д авства  України.

10.2. О сн овн ою  ф о р м о ю  державноі'о  нагляду (кон тролю ) за  д іяльністю  Ц ентру 
є інституційний аудит, щ о  проводиться один раз на 10 років центральним 
(територіальним) органом  виконавчої влади із забезпечення якості освіти, 
Інституційний аудит вклю чає планову перевірку д о ір и м аи н я  ліцензійних умов.

10.3. У період між іиституційним аудитом проводяться перевірки Ц ентру з 
питань, п о в ’ язаних з його освітн ьою  діяльністю. Зміст, види і періодичність 
перевірок визначаю ться  залеж но від стану осв ітн ьої роботи , але не частіш е як два 
рази на рік. П еревірки, не п о в ’язані з осв ітн ьою  роботою , проводяться  відповідно 
j;o законодавства .

10.4. Орган управління майном має право проводити планові та  позапланові 
перевірки еф ективності використання майна Ц ентру т а  виконання керівником 
ум ов контракту.

П еревірку ви трат  на ремонт і оновлення майна зд ійсню є Орган управління 
освітою .

10..5. К онтроль за  окремими сторонами діяльності Центру зд ій сню ю ть 
відповідні контролю ю чі органи, державні органи, на які покладено нагляд за 
безпекою  виробни цтва і праці, протипож еж ної та екологічної охорони, інші 
органи згідно з чинним закон одавством  України.

Директор Департаменту гумані їарної йолі гики
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10.6. Д ерж авний санітарно-епідеміологічний нагляд зд ійсню ється  відповідно 
до законодавства .

РО ЗДІЛ XI 

П Р И П И Н ЕН Н Я  Ц ЕН Т РУ

11.1. Припинення Ц ентру, як ю ридичної особи, зд ій сню ється  ш ляхом  його 
реорганізац ії  (злиття, приєднання, поділу, перетворення) аб о  л іквідації -  за  
ріш енням О ргану управління майном , а у випадках, передбачених зак он одавством  
України -  за  р іш енням  суду.

11.2. Реорганізація  і ліквідація Ц ентру допускається  ли ш е після погодження 
проекту відповідного  р іш ення О ргану управління майном центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти  і науки.

11.3. У разі припинення Ц ентру (у результаті ї ї  л іквідації, злиття, поділу, 
приєднання або  перетворення) усі активи Ц ентру передаю ться одній або кільком 
неприбутковим організац іям  відповідного виду або  зар ахо ву ю ться  до доходу  
бю джету.

11.4. Л іквідація  Ц ентру  зд ій сню ється  л іквідац ійною  комісією , яка 
утворю ється  О рган ом  управління майном або  за  р іш енням суду, у порядку 
встановленом у закон одавством .

11.5. П орядок і строки проведення ліквідації, а  так о ж  строк  для пред'явлення 
вим ог кредиторам и ви зн ачаю ться  О рганом управління майном , т а  не мож е бути 
м енш им , ніж д в а  місяці для оприлюднення повідомлення про рішення щ одо 
ліквідації.

11.6. З м ом ен ту  призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління справам и Центру. Л іквідацій на комісія складає 
ліквідаційний балан с т а  подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. 
Д остовірн ість  і повн ота л іквідаційного балан су  п ідлягаю ть перевірці відповідно 
до чинного закон одавства .

11.7. П рац івн и кам  Ц ентру, які зв ільняю ться  у з в ’язку з її  реорган ізац ією  чи 
ліквідацією , гарантується  дотримання їх  прав та  інтересів  відповідно до 
закон од авства  про працю.

11.8. Ц ентр є реорган ізован им  або ліквідованим із дати внесення до Єдиного 
держ авн ого  реєстру  ю ридичних осіб, ф ізичних осіб-п ідприємців  та  і ромадських 
ф орм увань запи су  про держ авн у  реєстрац ію  припинення ю ридичної особи.
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РОЗДІЛ XII 

П О РЯ Д О К  В Н Е С Е Н Н Я  ЗМ ІН  ДО С Т А Т У Т У

12.1. Зміни до  С татуту  вносяться на підставі рішення О ргану управління 
майном, ш ляхом  викладення С'тагуту в повій редакції у відповідності до чинного 

законодавства .

12.2. С тату т  у новій редакції набуває ю ридичної сили з мом енту держ авної 
реєстрації згідно з чинним законодавством .

Голова обласної Ради В. соколовий

Директор Департаменту гуманітарної політики
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства 

України і є документом, який визначає основні засади діяльності 
комунального закладу «Самгородоцька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради.

1.2. Комунальний заклад «Самгородоцька спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради є закладом загальної середньої освіти, для осіб з 
особливими освітніми потребами, які мають порушення зору, порушення 
інтелектуального розвитку, порушення опорно-рухового апарату (далі за 
текстом -  спеціальна школа).

1.3. Спеціальна школа створена відповідно до рішення виконкому 
Вінницької обласної Ради депутатів трудящих «Про ліквідацію 
Самгородоцької допоміжної школи Козятинського району та переміщення 
Тиврівської спецшколи для слабозорих у село Самгородок» від 06.01.1965 
року № 2.

Відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 05 листопада 
1991 року № 311 «П ро розмежування державного майна України між 
загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю 
адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)», 
рішення 10-ї сесії обласної Ради 21-го скликання від ЗО жовтня 1992 року 
«Про перелік о б ’єктів комунальної власності обласної Ради народних 
депутатів, що передаються в управління обласної державної адміністрації та 
розмежування майнових інтересів між суб’єктами власності» спеціальна 
школа-інтернат віднесена до об ’єктів комунальної власності обласної Ради 
народних депутатів.

Рішенням 5 сесії обласної Ради 4-го скликання від 17.01.03 року №191 
«Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад 
Вінницької області шкіл-інтернатів» спеціальна школа-інтернат прийнята до 
спільної власності територіальних громад області.

Рішенням 13 сесії обласної Ради 5-го скликання від 25 жовтня 2007 року 
№ 395 «Про перейменування Самгородоцької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей зі зниженим зором » школу-інтернат 
перейменовано на Самгородоцьку спеціальну загальноосвітню школу- 
інтернат Козятинського району Вінницької обласної Ради, а пізніше на 
комунальний заклад «Самгородоцька спеціальна ш кола» Вінницької обласної 
Ради.

1.4. Спеціальна школа є об ’єктом права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, управління яким 
здійснює Вінницька обласна Рада (надалі -  Орган управління майном).

1.5. Найменування спеціальної школи:
повне: Комунальний заклад «Самгородоцька спеціальна школа»

Вінницької обласної Ради;
скорочене: Самгородоцька спеціальна школа.
1.6. Місцезнаходження спеціальної школи: вулиця Миру, 53,
с. Самгородок, Хмільницький район, Вінницька область, 22163.

Р О З Д ІЛ І
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1.7. Спеціальна школа здійснює освітню діяльність на певному рівні 
повної загальної середньої освіти за умови наявності відповідної ліцензії, 
виданої в установленому законодавством порядку.

1.8. Спеціальна школа є юридичною особою, має самостійний баланс, 
поточний, валютний та інші рахунки в установах банків та Головному 
територіальному управлінні Державної казначейської служби України у 
Вінницькій області, круглу печатку, бланки, кутовий штамп зі своїм 
найменуванням та символікою, ідентифікаційний номер.

1.9. Взаємовідносини спеціальної школи з центральними 
(територіальними) органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування, юридичними та фізичними особами регламентується 
чинним законодавством України.

1.10. Спеціальна школа може від свого імені укладати договори, 
набувати майнових і немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і 
відповідачем у судах загальної юрисдикції.

1.11. Спеціальна школа є неприбутковим закладом у галузі освіти та не 
має на меті отримання прибутку.

1.12. Структура спеціальної школи формується та затверджується в 
порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.13. Спеціальна школа має у своєму складі структурний підрозділ — 
пансіон з частковим або повним утриманням здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), інші структурні підрозділи.

1.14. Структурні підрозділи спеціальної школи діють відповідно до 
Статуту та на підставі Положень, затверджених директором спеціальної 
школи.

1.15. Спеціальна школа у своїй діяльності керується Конституцією 
України, законами України, «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», «П ро охорону дитинства», постановами Кабінету М іністрів України, 
іншими актами законодавства, розпорядженнями голови Вінницької обласної 
Ради, Голови Вінницької обласної державної адміністрації, наказами Органу 
управління освітою та цим Статутом

1.16. Інформація про спеціальну школу відображається в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти.

РО ЗД ІЛ  II
М Е Т А  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І, Г О Л О В Н І ЗА ВД А Н Н Я , П РА ВА  ТА  

О Б О В ’Я ЗК И  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И
2.1. М етою діяльності спеціальної школи є забезпечення реалізації права 

дітей з особливими освітніми потребами, які мають порушення зору, 
порушення інтелектуального розвитку, порушення опорно-рухового апарату 
на здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні.

2.2. Спеціальна школа відповідно до контингенту здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) забезпечує здобуття ними початкової та повної загальної 
середньої освіти.
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2.3. Головними завданнями спеціальної школи є:
- створення умов для здобуття освіти учнями (вихованцями) шляхом 

належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення 
універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує 
індивідуальні потреби та можливості учнів (вихованців);

- забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного 
супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного 
розвитку здобувачів освіти (учнів/вихованців);

- розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого і критичного 
мислення здобувачів освіти (учнів/вихованців), здійснення їх допрофесійної 
підготовки та соціалізації;

- сприяння засвоєнню здобувачами освіти (учнями/вихованцями) норм 
етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ 
гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

- сприяння всебічному розвитку здобувачів освіти (учнів/вихованців);
- сприяння набуттю ключових компетентностей здобувачами освіти 

(учнями/вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання 
консультацій батькам або іншим законним представникам здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому 
процесі;

- виконання вимог Державного стандарту повної загальної середньої 
освіти на рівні початкової, базової середньої та профільної освіти, підготовка 
здобувачів освіти (учнів/вихованців) до подальшої освіти і трудової 
діяльності;

- розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик 
освітнього та корекційно-розвиткового процесів;

- виховання у здобувачів освіти (учнів/вихованців) 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;

- виховання в здобувачів освіти (учнів/вихованців) шанобливого 
ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, національних 
цінностей українського народу та інших народів та націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і 
засад здорового способу життя, забезпечення і зміцнення фізичного та 
психічного здоров’я здобувачів освіти (учнів/вихованців).

2.4. Діяльність спеціальної школи будується на принципах:
- доступності;
- гуманізму;
- демократизму;
- незалежності від політичних і релігійних об ’єднань;
- взаєм озв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного 

виховання;
- рівності прав кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, 

всебічного розвитку.

Директор Департаменту гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації Володимир БУНЯК



2.5. Здобуття учнями (вихованцями) повної загальної середньої освіти, 
отримання корекційно-розвиткових послуг та утримання в спеціальній школі 
здійснюється з державного та обласного бюджетів, інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством.

2.6. Спеціальна школа має право:
- надавати спеціальну освіту певного освітнього рівня загальної 

середньої освіти;
- надавати допрофссійну та професійну підготовку;
- визначати форми і засоби організації освітнього процесу;
- в установленому порядку, розробляти і впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності згідно з законом від органів 

виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, користуватися пільгами, що 
передбачені державою;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні 
надходження на утримання спеціальної школи в порядку, визначеному 
законодавством України;

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

- визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти І 
впроваджувати власні освітні програми з урахуванням державних стандартів;

- формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і 
матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- користуватися рухомим і нерухомим майном згідно з чинним 
законодавством і цим Статутом;

- видавати документи про освіту учням, які завершили здобуття певного 
рівня загальної середньої освіти, в установленому законодавством порядку;

- здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонти на 
основі договорів згідно з законодавством України;

- укладати угоди і договори про співробітництво, згідно з законом 
встановлювати прямі з в ’язки з закладами освіти, науковими установами, 
підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, 
окремими громадянами як на території України так і за її межами;

- мати інші права, визначені чинним законодавством.

2.7. Спеціальна школа зобов'язана:
- реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про 

освіту», «П ро повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових 
актів у галузі освіти і науки;

- забезпечувати відповідний рівень загальної середньої освіти Державним 
стандартам загальної середньої освіти;

- організовувати сертифікацію, підготовку, перепідготовку, підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

- розвивати культурні підрозділи;

Директор Департаменту гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації .  Володимир БУНЯК



- здійснювати діяльність щодо матеріального забезпечення освітнього 
процесу;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці педагогічних 
та інших працівників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, 
правил та норм охорони праці та соціального страхування працівників;

- 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 та норм протипожежної безпеки;

- задовольняти потреби дітей з особливими освітніми потребами, які 
мають порушення зору в здобутті повної загальної середньої освіти;

- забезпечувати навчання, виховання, надання корекційно-розвиткових 
послуг здобувачам освіти (учням/вихованцям);

- проходити, в установленому порядку, інституційний аудит;
- надавати спеціальну освіту певного освітнього рівня повної загальної 

середньої освіти, корекційної роботи згідно навчального плану та корекційно- 
розвиткові послуги безоплатно за рахунок коштів державного бюджету, 
коштів засновника, інших джерел, не заборонених законодавством;

- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти (учнів/вихованців), 
надавачів освіти (педагогічних працівників) та інших працівників спеціальної 
школи;

- формувати в здобувачів освіти (учнів/вихованців) засади здорового 
способу життя, гігієнічних навичок;

- дотримуватися фінансової дисципліни, забезпечувати збереження 
матеріально-технічної бази;

- здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту спеціальної 
школи та чинного законодавства.

2.8. Спеціальна школа несе відповідальність за:
- реалізацію головних положень цього Статуту;
- дотриманням умов, передбачених ліцензією;
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотриманням договірних зобов'язань і фінансової дисципліни.

РО ЗДІЛ III
О Р ГА Н ІЗА Ц ІЯ  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

3.1. Спеціальна школа самостійно приймає рішення і здійснює 
діяльність в межах своїх повноважень, передбачених чинним законодавством 
України та цим Статутом.

3.2. Повноваження спеціальної школи:
1) задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами, які мають 

порушення зору, осіб з особливими освітніми потребами, які мають 
поруш ення зору, поруш ення інтелектуального розвитку, поруш ення опорно-

Директор Департаменту гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації Володимир БУНЯК



рухового апарату, в здобутті повної загальної середньої освіти на 3-х її рівнях 
-  початкової, базової та профільної освіти;

2) забезпечення відповідного рівня загальної середньої освіти державним 
стандартам повної загальної середньої освіти;

3) забезпечення навчання, виховання, надання корекційно-розвиткових 
послуг;

4) формування освітньої (освітніх) програми (програм) спеціальної школи, 
розроблення і впровадження власних освітніх програм з урахуванням 
державних стандартів повної загальної середньої освіти;

5) створення науково-методичної і матеріально-технічної бази для 
організації освітнього процесу;

6) проходження, в установленому порядку, інституційного аудиту;
7) надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг 

безоплатно за рахунок коштів державного бюджету, коштів засновника, інших 
джерел, не заборонених законодавством;

8) надання допрофесійної підготовки;
9) видача документів про початкову, базову середню освіту, повну 

загальну середню освіту;
10) забезпечення добору та розподілу кадрів;
11) планування власної діяльності та формування стратегії розвитку 

спеціальної школи;
12) створення безпечних умов для учасників освітнього процесу та інших 

працівників спеціальної школи;
13) формування в здобувачів освіти (учнів/вихованців) засад здорового 

способу життя, гігієнічних навичок;
14) формування штатного розпису, встановлення форм заробітної плати і 

матеріального заохочення в межах власного кошторису;
15) користування рухомим і нерухомим майном згідно з чинним 

законодавством і цим Статутом;
16) забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних та екологічних норм 

відповідно до чинного законодавства;
17) дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної 

бази спеціальної школи;
18) здійснення інших повноважень відповідно до Статуту спеціальної 

школи.
3.3. Спеціальна школа для дітей із порушеннями зору, опорно-рухового 

апарату забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на таких її 
рівнях:

- початкова освіта - 1-4 класи;
- базова середня освіта - 5-10 класи;
- профільна середня освіта - 11-13 класи.

Для дітей із порушеннями зору та інтелектуального розвитку забезпечує 
здобуття повної загальної середньої освіти на таких її рівнях:

- початкова освіта - 1-4 класи;
- базова середня освіта - 5-11 класи.
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Для учнів із порушеннями інтелектуального розвитку за наявності 
відповідної навчально-матеріальної бази може забезпечуватися здобуття 
профільної середньої освіти шляхом створення 12 і 13 класів.

3.4. У складі спеціальної школи, утворюються класи для учнів 
(вихованців) сліпих, класи для учнів (вихованців) із зниженим зором. У разі 
недостатньої кількості учнів та за умови забезпечення індивідуального 
підходу в один клас можуть бути зараховані учні сліпі та із зниженим зором.

У спеціальній школі можуть створюватися окремі класи для осіб;
- із складними порушеннями розвитку (у тому числі ті, які мають два та

більше порушень) за умови, що одне з наявних порушень відповідає
порушенням основного контингенту учнів;

- із розладами аутичного спектра, у тому числі не пов’язаними з
інтелектуальним порушеннями.
3.5. Гранична наповнюваність класів формується відповідно до норм 

чинного законодавства .
Гранична наповнюваність класу може бути збільшена відповідно до 

рішення директора спеціальної школи, але не більш як на одну особу.
Клас створюється за умови наявності більш як 50 відсотків граничної 

наповнюваності класів.
М ережа класів, їх наповнюваність та розподіл здобувачів освіти 

(учнів/вихованців) одного року навчання між класами здійснюється 
відповідно до нормативів, в порядку, встановленому законодавством.

3.6. До одного класу спеціальної школи можуть зараховуватися учні 
різного віку за  умови, якщо їх різниця у віці становить не більше двох років. 
Для учнів початкових класів можуть бути створені з ’єднані класи початкової 
школи (класи-комплекти), які діють відповідно до Положення про з ’єднаний 
клас (клас-комплект) початкової школи, затвердженого центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.7. Для виконання освітньої програми, у тому числі її корекційно- 
розвиткового складника, отримання психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових послуг (допомоги) у спеціальній школі створюються групи 
подовженого дня для учнів одного або різних років навчання з урахуванням 
особливостей розвитку, гранична наповнюваність яких не може перевищувати 
наповнюваність класів.

Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 
(допомоги) в спеціальній школі можуть створюватися міжкласні групи

3.8. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальної 
школи, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти здійснюється 
відповідно до Порядку, затвердженого центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки.

3.9. Поселення учнів до пансіону спеціальної школи та утримання в 
ньому здійснюється відповідно до Порядку проживання та утримання учнів у 
пансіонах закладів освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України.

Учні (вихованці) відповідно до  наявних поруш ень розподіляються між  
класами (групами) наказом директора спеціальної школи на навчальний рік.
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Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою 
ознакою, у тому числі за місцем проживання.

3.10. Здобувані освіти (учні/вихованці) можуть проживати в пансіоні 
спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів І канікул) у разі, коли 
перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або за протоколом 
реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.

Рішення про влаштування дітей до пансіону спеціальної школи 
затверджується наказом директора.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають 
в пансіоні спеціальної школи на повному державному утриманні.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть 
проживати в пансіоні спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під 
час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних 
батьків, батьків-вихователів.

Для перебування здобувачів освіти (учнів/вихованців), які є дітьми- 
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у спеціальній 
школі на вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про 
утворення чергових груп затверджується наказом директора.

Поселення учнів/вихованців до пансіону здійснюється відповідно до 
наказу директора спеціальної школи, як правило, до початку навчального 
року, а упродовж навчального року -  за умови наявності вільних місць для 
проживання на підставі заяви одного з батьків або іншого законного 
представника та відповідних документів, передбачених у Порядку 
проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженому 
постановою Кабінету М іністрів України від 03 листопада 2021 року №  1131.

Директор спеціальної школи зобов’язаний ознайомити батьків або 
інших законних представників учня з умовами проживання, розпорядком дня, 
умовами виселення з пансіону, правами та обов’язками пансіонерів, їх 
законних представників, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, про 
що робить відповідний запис у договорі.

Кількість посад працівників, які організовують діяльність пансіону, 
вводяться до штату спеціальної школи згідно з типовими штатними 
нормативами спеціальної школи, затвердженими в установленому 
законодавством порядку.

Медичне обслуговування пансіонерів здійснюється відповідно до 
Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 
20 січня 2021 року № 3 1 .

Харчування учнів, які проживають у пансіоні, здійснюється відповідно 
до норм харчування та Порядку організації харчування у закладах освіти та 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою 
Кабінету М іністрів України від 24 березня 2021 року №  305.

Ведення обліку учнів (вихованців), моніторинг про їх перебування, 
відвідування у пансіоні та повернення на вихідні та святкові дні у своїй сім ’ї 
здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.11. М овою  освітнього процесу в спеціальній школі є українська.

Директор Департаменту гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації Володимир БУНЯК



3.12. Структура І тривалість навчального року, навчального тижня, 
навчального дня, форми організації освітнього процесу визначаються 
педагогічною радою спеціальної школи у межах часу, передбаченого 
освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, 
встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових 
особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

Тривалість канікул у спеціальній школі протягом навчального року не 
може становити менше ЗО календарних днів.

3.13. Директор спеціальної школи затверджує режим роботи спеціальної 
школи відповідно до особливостей організації освітнього процесу з 
урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців), вимог 
санітарного законодавства, забезпечення реалізації корекційно-розвиткового 
складника освітньої програми, надання психолого-педагогічних та 
корекційно-розвиткових послуг (допомоги).

3.14. Розклад уроків, психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових занять складається з дотриманням педагогічних вимог та вимог 
санітарного законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів 
(вихованців), затверджується директором спеціальної школи.

3.15. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах -  40 
хвилин, у 5-13 класах -  45 хвилин. При цьому періодичність проведення 
перерв під час уроків (комплекс вправ з рухової активності) і тривалість 
перерв між уроками схвалюється педагогічною радою відповідно до 
особливостей організації освітнього процесу та харчування.

3.16. Батьки (інші законні представники) чи учні (у разі досягнення 
повноліття) можуть обирати форму здобуття освіти відповідно до 
індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів учня.

Організація навчання за індивідуальною формою здобуття освіти 
(педагогічний патронаж) здійснюється відповідно до Положення про 
індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, 
затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

У разі здобуття освіти за формою педагогічного патронажу для учнів в 
обов’язковому порядку складається індивідуальний навчальний план.

Організація навчання за дистанційною формою здобуття освіти в 
спеціальній школі здійснюється відповідно до Положення про дистанційне 
навчання, затверджене центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 
науки, з урахуванням особливих освітніх потреб, психофізичних 
особливостей та стану здоров’я учнів.

3.17. У разі здобуття освіти за індивідуальною чи дистанційною формою 
спеціальна школа забезпечує створення умов для отримання учнями 
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) та 
участі учнів у заходах спеціальної школи.

3.18. Медичне обслуговування здобувачів освіти (учнів/вихованців) 
спеціальної школи здійснюється медичними працівниками, у порядку 
встановленому законодавством.
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Учні (вихованці) спеціальної школи віком до 14 років забезпечуються 
медичним обслуговуванням за згодою одного з батьків (інших законних 
представників).

Заклади охорони здоров’я за місцем розташування спеціальної школи з 
урахуванням особливостей контингенту учнів (вихованців) та напряму 
(профілю) діяльності спеціальної школи разом з органами управління освітою 
та органами охорони здоров’я, забезпечують проведення щороку моніторингу 
стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів відповідно до 
Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України.

Педагогічні працівники спеціальної щколи зобов’язані володіти 
навичками з надання домедичної допомоги дітям відповідно до професійного 
стандарту, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері 
соціальної політики.

Медичні працівники спеціальної школи зобов’язані надавати учням 
(вихованцям), які перебувають у невідкладному стані, медичну допомогу 
відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів 
загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України.

3.19. Відповідальність за організацію діяльності спеціальної школи, 
додержання вимог санітарного законодавства щодо безпечності та якості 
харчових продуктів покладається на директора спеціальної школи.

Харчування здійснюється відповідно до норм та Порядку організації 
харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, визначених законодавством.

Харчування в спеціальній школі організовується з перервами 3,5 -  4 
години між прийомами їжі:

- п ’ятиразове (сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря) -  для 
учнів (вихованців), які проживають у пансіоні;

- триразове (другий сніданок, обід, підвечірок) -  для учнів (вихованців), 
які навчаються в спеціальній школі та перебувають у групі подовженого дня.

3.20, Спеціальна школа може надавати реабілітаційні послуги 
(допомогу) на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності, у 
тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 
практики відповідно до ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України.

РО ЗД ІЛ  IV
О Р ГА Н ІЗА Ц ІЯ  О С В ІТ Н Ь О Г О  П Р О Ц Е С У  В  С П Е Ц ІА Л Ь Н ІЙ  Ш К О Л І

4.1. Освітній процес в спеціальній школі організовується в безпечному 
освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей 
психофізичного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), їхніх особливих освітніх потреб.
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4.2. Спеціальна школа для забезпечення здобуття повної загальної 
середньої освіти розробляє та використовує в освітній діяльності освітню 
програму.

Спрямування (академічне, професійне) здобуття учнями профільної 
середньої освіти визначається освітньої програмою спеціальної школи.

Освітня програма може бути розроблена на основі відповідної типової 
освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої 
діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і 
затверджених відповідно до законодавства.

Рішення про використання спеціальною школою освітньої програми, 
розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої 
програми, приймається педагогічною радою. Освітня програма розроблена не 
на основі типової освітньої профами затверджується в установленому 
законодавством порядку.

4.3. Освітня п роф ам а спеціальної школи в обов’язковому порядку 
повинна містити корекційно-розвитковий та виховний складники, що 
враховують специфіку розвитку та потреби учнів (вихованців).

4.4. На основі визначеного в освітній проф ам і спеціальної школи 
навчального плану педагогічна рада погоджує, а директор затверджує річний 
навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік 
навчальних предметів (інтеф ованих курсів), обов’язкових для вивчення, 
вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних 
предметів, курсів, інтефованих курсів, та кількість навчальних годин на 
тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

4.5. Освітній процес у спеціальній школі спрямовується на розвиток 
особистості здобувача освіти (учня/вихованця) шляхом формування та 
застосування його компетентностей та має корекційну спрямованість. 
Ш ляхом індивідуального та диференційованого підходів освітній процес 
забезпечує корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої профами, 
розвиток здібностей та подальшу соціалізацію.

4.6. У спеціальній школі забезпечується викладання навчальних 
предметів (інтеф ованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для 
учнів відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації (модифікації змісту 
навчальних предметів (інтефованих курсів).

4.7. Навчання учнів (вихованців) спеціальної школи здійснюється за 
допомогою найбільш прийнятних для таких дітей мов, методів і способів 
спілкування в освітньому середовищі (просторі), та максимально сприяє 
засвоєнню знань і соціальному розвитку, формуванню компетентностей для 
подальшого життя.

Для учнів (вихованців) сліпих забезпечується використання в 
освітньому процесі шрифту Брайля.

Для учнів з розладами аутичного спектра -  використання засобів 
альтернативної комунікації, використання інших методів і способів, які 
забезпечують формування необхідних компетентностей для подальшого 
самостійного життя, розвиток комунікативних навичок.
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Для учнів (вихованців) із складними порушеннями розвитку 
використовуються методи та способи, які враховують їх індивідуальні 
потреби та забезпечують формування компетентностей, необхідних для 
подальшого самостійного життя.

4.8. У спеціальній школі реалізується індивідуальна освітня траєкторія, 
що передбачає розроблення індивідуальної програми розвитку для учнів 
(вихованців) та індивідуального навчального плану (за потреби).

4.9. Індивідуальна програма розвитку складається для кожного учня 
(вихованця) на підставі висновку про комплексну психолого-педагогічну 
оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром.

4.10. Індивідуальна програма розвитку затверджується директором 
спеціальної школи, схвалюється педагогічною радою та підписується одним із 
батьків (іншим законним представником) здобувана освіти.

4.11. Індивідуальний навчальний план (за потреби) розробляється на 
підставі поданої одним із батьків (іншими законними представниками) 
здобувана освіти (учня/вихованця) письмової заяви.

Індивідуальний навчальний план схвалюється педагогічною радою 
спеціальної школи, затверджується директором та підписується одним з 
батьків (іншим законним представником) чи учнем особисто (у разі 
досягнення ним повноліття).

4.12. у  спеціальній школі створюються групи подовженого дня з метою 
виконання освітньої програми, що містить корекційно-розвитковий та 
виховний складники; організації навчальної, виховної та пізнавальної 
діяльності учнів; забезпечення психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових послуг (допомоги); надання кваліфікаційної допомоги учням у 
підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань; формування в учнів 
ключових компетентностей, необхідних для подальшого самостійного життя; 
забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку та індивідуального 
навчального плану (за наявності); організації дозвілля учнів (вихованців).

4.13. У спеціальній школі створюються умови для організації денного 
відпочинку (сну) в групі подовженого дня для учнів першого класу та інших 
учнів (вихованців), які цього потребують.

4.14. Режим роботи групи подовженого дня та організація освітнього 
процесу в ній повинні відповідати державним санітарним нормам.

4.15. Учні (вихованці) спеціальної школи можуть перебувати в групі 
подовженого дня не більше шести годин на день.

4.16. У спеціальній школі створюється безпечне освітнє середовище, 
єдність навчання, виховання учнів, які досягаються спільними зусиллями всіх 
учасників освітнього процесу.

Для всебічного розвитку учнів (вихованців) з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей створюються відповідно до законодавства 
гуртки за інтересами, спортивні секції, до освітнього процесу залучаються 
заклади позашкільної освіти.

4.17. Виховання здійснюється педагогічними працівниками, у тому 
числі вихователями, відповідно до освітньої програми, режиму роботи
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спеціальної школи та спрямовується на формування компетентностей, 
необхідних для успішної соціалізації учня (вихованця).

4.18. У спеціальній школі здійснюється психолого-педагогічний 
супровід кожного учня (вихованця). З цією метою педагогічні та медичні 
працівники проводять спостереження за учнями (вихованцями), результати 
яких обговорюються на засіданнях психолого-педагогічного консиліуму для 
уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального 
підходу до учня (вихованця).

4.19. Психолого-педагогічний консиліум є консультативно-дорадчим 
органом спеціальної школи, утворюється її директором та діє на підставі 
установчих документів спеціальної школи.

До складу психолого-педагогічного консиліуму входять директор 
спеціальної школи або його заступник (голова), який відповідає за 
організацію освітнього процесу, медичний працівник, який входить до штату 
спеціальної школи або закладу охорони здоров’я за напрямом (профілем) 
діяльності спеціальної школи, вчителі, які мають спеціальну педагогічну 
освіту, та інші педагогічні працівники. До роботи психолого-педагогічного 
консиліуму можуть долучатися інші фахівці.

4.20. Основні функції психолого-педагогічного консиліуму визначені 
законодавством.

4.21. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в 
протоколі засідання та ухвалюються більшістю голосів членів консиліуму. У 
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого- 
педагогічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного консиліуму 
проводяться в разі потреби, але не рідше ніж двічі на рік.

Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувана освіти (учня/вихованця) залучаються його батьки (інші законні 
представники).

4.22. Психологічне забезпечення освітнього процесу в спеціальній школі 
здійснюється практичними психологами, соціально-педагогічний патронаж -  
соціальними педагогами.

4.23. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) спеціальної школи здійснюється згідно із загальними 
критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану 
(за наявності). За потреби здійснюється адаптація (модифікація) проведення 
процедури оцінювання з урахуванням особливостей учнів.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів (вихованців), які 
завершили здобуття освіти, вимогам державних стандартів здійснюється 
шляхом державної підсумкової атестації. Учні спеціальної школи можуть 
бути звільнені від проходження атестації за заявою  одного з батьків (інших 
законних представників) відповідно до законодавства.

Облік оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) протягом навчального року ведеться в класних журналах. 
Результати навчання за рік зазначаються в особових справах учнів.
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4.24. Учні (вихованці), які завершили здобуття певного рівня загальної 
середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту в 
установленому законодавством порядку.

4.25. Учасниками освітнього процесу в спеціальній школі є: здобувані 
освіти (учні/вихованці), надавачі освіти (педагогічні працівники), медичні 
працівники, батьки або інші законні представники здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), інші працівники, які забезпечують освітній процес.

4.26. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі 
(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, 
конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням 
директора спеціальної школи. Відповідальність за зміст таких заходів несе 
директор.

4.27. Статус учасників освітнього процесу, їх  права та обов’язки 
визначаються чинним законодавством України, Статутом, Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку спеціальної школи.

4.28. Діяльність спеціальної школи на період воєнного стану, 
надзвичайної ситуації, або надзвичайного стану - здійснюється згідно з 
чинним законодавством.

РО ЗД ІЛ  V
Н А Д А Н Н Я  П С И Х О Л О Г О -П Е Д А Г О ГІЧ Н И Х  ТА 

К О Р Е К Ц ІЙ Н О -Р О ЗВ И Т К О В И Х  П О С Л У Г  (Д О П О М О ГИ )
5.1. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) 

надаються в рамках корекційно-розвиткового складника освітньої програми та 
навчального плану з урахуванням індивідуальних програм розвитку учнів 
(вихованців) в індивідуальній або груповій формі у вигляді занять 
педагогічними працівниками у другій половині дня (крім випадків, коли 
проведення таких занять в індивідуальній формі у першій половині дня 
передбачено освітньою програмою та або медичними приписами закладів 
охорони здоров’я).

5.2. Надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг 
(допомоги) для учнів (вихованців) спеціальної школи повинно сприяти 
досягненню результатів навчання відповідно до державних стандартів.

5.3. Для проведення занять у груповій формі створюються міжкласні 
групи.

У групі повинно бути не менше трьох та не більше шести осіб.
Проведення занять в індивідуальній формі здійснюється відповідно до 

індивідуальних програм розвитку учнів (вихованців).
5.4. У спеціальній школі можуть проводитися заняття з лікувальної 

фізкультури; фізичної терапії/фізкультури; ритміки; логоритміки; розвитку 
мовлення; соціально-побутового орієнтування, орієнтування у просторі; 
корекції розвитку; корекції мовлення; психологічної корекції; педагогічної 
корекції; корекції та розвитку психофізичних функцій тощо.

5.5. У спеціальній школі надаються психолого-педагогічні та 
корекційно-розвиткові послуги (допомога):
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- для учнів (вихованців) з порушеннями зору, забезпечується 
використання в освітньому процесі для дітей сліпих абетки та шрифту Брайля, 
тактильних наочно-дидактичних та навчальних матеріалів, у тому числі 
рельєфних малюнків, або адаптованих під особливості зорового сприймання, 
збереження зору та дотримання режиму охорони зору, формування 
необхідних компетентностей для подальшого самостійного життя, у тому 
числі орієнтування в просторі, соціально-побутове орієнтування, розвиток 
зорового та тактильного сприймання, визначення оптимальних можливостей 
практичного використання зорових функцій кожним учнем (вихованцем), 
дозованого зорового та фізичного навантаження, забезпечення відповідного 
розумного пристосування та використання відповідних додаткових засобів 
для навчання, забезпечення іншої необхідної психолого-педагогічної та 
корекційно-розвиткової допомоги;

- для учнів (вихованців) з інтелектуальними порушеннями -  психолого- 
педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) життєво-практичної 
спрямованості підготовки до самостійного життя на основі принципів 
диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів;

- для учнів (вихованців) з порушеннями опорно-рухового апарату — 
психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога), 
спрямовані на забезпечення рухового та ортопедичного режимів, лікувальної 
фізкультури, масажу, тощо;

- для учнів (вихованців) із розладами аутичного спектра -  психолого- 
педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога), спрямовані на 
формування необхідних компетентностей для подальшого самостійного 
життя, соціально-побутового орієнтування, розвиток комунікативних навичок, 
у тому числі корекцію порушень мовленнєвої системи та ускладнень, які їх 
супроводжують, розладів емоційно-вольової сфери, використання засобів 
альтернативної комунікації тощо.

5.6. Медичні працівники спеціальної школи забезпечують виконання 
рекомендацій, зазначені у довідці від лікаря-педіатра або сімейного лікаря 
закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, в тому числі 
фізичну терапію/фізкультуру, лікувальну фізкультуру, масаж тощо.

5.7. У спеціальній школі на платній основі можуть отримувати 
психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) діти, які 
не є учнями (вихованцями) школи.

Послуги (допомога) таким дітям надаються відповідно до висновку про 
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого 
інклюзивно-ресурсним центром, або індивідуальними програмами реабілітації 
(за наявності), або рекомендацій закладів охорони здоров’я, у якому 
спостерігається дитина, та на підставі договору між закладом освіти та 
батьками (іншими законними представниками) про надання таких послуг 
(допомоги).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) не 
надаються особам, які не можуть відвідувати заклад освіти за очною формою 
освіти за станом здоров’я, що підтверджується довідками.
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5.8. Під час встановлення карантину та затвердження протиепідемічних 
обмежувальних заходів надання психолого-педагогічних та корекційно- 
розвиткових послуг (допомоги) дітям, які не є учнями (вихованцями), 
спеціальної школи, крім занять, які проводяться індивідуально, припиняється.

5.9. Облік заходів, які були надані здійснюється директором спеціальної 
школи (або уповноваженою ним особою) через систему автоматизації роботи 
інклюзивно-ресурсних центрів.

5.10. У разі виявлення фактів жорстокого поводження з дитиною, інших 
проявів складних життєвих обставин директор спеціальної школи вживає в 
межах компетенції заходів, визначених чинним законодавством.

РО ЗДІЛ VI
О Р ГА Н И  У П РА В Л ІН Н Я  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ю  Ш К О Л О Ю

6.1. Управління спеціальною школою здійснюється Органом управління 
майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

6.2. Орган управління майном:
- оголошує конкурс на заміщення посади директора спеціальної школи, 

призначає на посаду та звільняє з посади директора спеціальної школи згідно 
з чинним законодавством, укладає та розриває з ним контракт, здійснює 
контроль за виконанням контракту відповідно до законодавства;

- затверджує Статут спеціальної школи і зміни до нього відповідно до 
законодавства, здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає 
рішення у зв'язку з їх порушенням;

- приймає рішення про ліквідацію та реорганізацію спеціальної школи;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться 

в оперативному управлінні спеціальної школи;
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим 

Статутом.
6.3. Безпосереднє управління спеціальною школою здійснює її директор, 

який призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління 
майном в порядку, встановленому законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду директора спеціальної 
школи, порядок оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора спеціальної школи визначаються чинним законодавством 
України.

З директором спеціальної школи у порядку, встановленому законодавством, 
укладається контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і 
відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші 
умови.

Контракт із директором спеціальної школи може бути достроково 
розірваний з підстав, встановлених законодавством та умовами укладеного 
контракту.

6.4. Директор спеціальної школи:
- виконує закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та інші акти законодавства, забезпечує та контролює їх виконання 
працівниками спеціальної школи;
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- планує та організовує діяльність спеціальної школи;
- діє від імені спеціальної школи в межах повноважень, приймає рішення 

щодо діяльності спеціальної школи в межах повноважень, встановлених 
законодавством, Статутом та контрактом, визначає режим роботи спеціальної 
школи;

- розробляє проект кошторису спеціальної школи та забезпечує його 
затвердження згідно з законодавством;

- організовує фінансово-господарську діяльність спеціальної школи в 
межах затвердженого кошторису;

- розробляє та затверджує структуру спеціальної школи у встановленому, 
законодавством порядку;

- затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, 
функціональні обов’язки працівників;

- видає накази, розпорядження, застосовує заходи заохочення та 
притягнення до відповідальності працівників;

- забезпечує збереження та ефективне використання майна, що 
знаходиться в оперативному управління спеціальної школи;

- забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку спеціальної 
школи;

- організовує освітній процес та видачу документів про освіту;
- створює умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних 
працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної 
програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального 
навчального плану;

- затверджує положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти у спеціальній школі, забезпечує її створення та функціонування;

- забезпечує розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 
виконання індивідуальної програми розвитку здобувачів освіти 
(учнів/вихованців);

- контролює виконання педагогічними працівниками та здобувачами 
освіти (учнями/вихованцями) освітньої програми, індивідуальної програми 
розвитку, індивідуального навчального плану;

- створює необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 
освітніми потребами;

- виконує функції опікуна та піклувальника дітей, що постійно 
проживають у спеціальній школі;

сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками;

- формує засади, створює умови, сприяє формуванню культури здорового 
способу життя здобувачів освіти (учнів/вихованців) та працівників 
спеціальної школи;

- створює в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє 
середовище,

- забезпечує дотримання вимог щ одо охорони дитинства, охорони праці, 
вимог техніки безпеки;
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- організовує харчування та медичне обслуговування здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) відповідно до законодавства;

- забезпечує дотримання протиепідемічних заходів, санітарно-гігієнічних 
норм та протипожежної безпеки;

- здійснює зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти 
(учнів/вихованців);

- організовує документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно 
до законодавства;

- звітує щороку на загальних зборах колективу про свою роботу та 
виконання стратегії розвитку спеціальної школи;

- виконує інші обов’язки згідно з законодавством.
6.5. Директор спеціальної школи має права та обов’язки педагогічного 

працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність 
за виконання обов’язків, визначених законодавством, Статутом спеціальної 
школи і контрактом.

6.6. Основним постійно діючим колегіальним органом управління 
спеціальної школи є педагогічна рада.

Повноваження педагогічної ради визначаються чинним 
законодавством та Статутом спеціальної школи,

6.7. Педагогічна рада спеціальної школи:
- схвалює стратегію розвитку спеціальної школи та річний план роботи; 

освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює 
результати її (їх) виконання; правила внутрішнього розпорядку; положення 
про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 
освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) на наступний рік навчання, їх відрахування, а також щодо 
відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших 
учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи 
щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та 
затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного 
досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, 
інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими 
установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку 
освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 
громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти, освітньої 
діяльності спеціальної школи;

- розглядає інші питання, віднесені законодавством до її повноважень.
Засідання педагогічної ради спеціальної школи є правомірним, якщо на

ньому присутні не менш е двох третин ї ї  складу. Рішення з усіх  питань 
приймаються більш істю  голосів від ї ї  складу. У  разі рівного, розподілу
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голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення 
педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується 
головою та секретарем педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться 
в дію наказами директора спеціальної школи та є обов’язковими до 
виконання всіма учасниками освітнього процесу спеціальної школи.

6.8. У спеціальній школі громадське самоврядування здійснюється 
відповідно до принципів, визначених Законом України «П ро освіту».

Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності 
органів громадського самоврядування визначаються Законом України «Про 
повну загальну середню освіту».

6.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
спеціальної школи є загальні збори її колективу.

Періодичність скликання загальних зборів трудового колективу не менш 
як один раз на рік. Збори є повноважними якщо на них присутні не менше 
половини членів трудового колективу. Рішення загальних зборів трудового 
колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх на цих зборах. 
Інші питання діяльності зборів, що не врегульовані законодавством, 
визначаються колективним договором спеціальної школи.

Загальні збори трудового колективу:
- розглядають та схвалюють проект колективного договору;
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
-визначаю ть порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень

комісії з трудових спорів;
- обирають комісію з трудових спорів;
-заслуховую ть звіт директора спеціальної школи;
- розглядають інші питання в межах чинного законодавства.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з 
питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені 
законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу оформлюються 
протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх 
повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками спеціальної 
школи.

6.10. У спеціальній школі може бути утворена піклувальна рада в 
порядку, визначеному законодавством.

6.11. Повноваження піклувальної ради, порядок утворення, діяльність, 
прийняття рішень, визначаються Законом України «Про повну загальну 
середню освіту».

Піклувальна рада:
- аналізує та оцінює діяльність спеціальної школи, її директора;
-розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку

спеціальної школи та аналізує стан їх виконання;
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

чинним законодавством;
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- проводить моніторинг виконання кошторису спеціальної школи і 
вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 
розгляду директором спеціальної школи;

-м ає право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного 
аудиту спеціальної школи;

-мож е вносити органу управління майном спеціальної школи подання 
про заохочення директора спеціальної школи або притягнення його до 
дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

-здійсню є інші повноваження, визначені чинним законодавством та 
Статутом спеціальної школи.

6.12. У спеціальній школі може діяти учнівське самоврядування 
відповідно до чинного законодавства.

Учнівське самоврядування здійснюється здобувачами освіти 
(учнями/вихованцями) безпосередньо і через органи учнівського 
самоврядування. Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу та 
пансіону спеціальної школи.

Директор спеціальної школи сприяє та створює умови для діяльності 
органів учнівського самоврядування.

Органи учнівського самоврядування мають право:
-брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування;

- проводити за погодженням з керівником спеціальної школи 
організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи 
та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти, 
відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- захищати права та інтереси здобувачів освіти (учнів/вихованців) 
спеціальної школи;

- інші права, визначені чинним законодавством.
У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються 

законодавством, правилами внутрішнього розпорядку спеціальної школи.
6.13. Батьківське самоврядування спеціальної школи здійснюється 

батьками здобувачів освіти (учнів/вихованців) як безпосередньо, так і через 
органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів 
здобувачів освіти (учнів/вихованців), організації їх дозвілля та оздоровлення.

Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 
самоврядування (в межах класу, спеціальної школи, за інтересами тощо).

Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім 
тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів 
громадського самоврядування.

6.14. Галузеву політику та розвиток спеціальної школи забезпечує 
структурний підрозділ Вінницької обласної державної адміністрації у галузі 
освіти (далі за  текстом - Орган управління освітою), який здійснює 
організаційно-методичне керівництво, контроль і нагляд за фаховою 
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діяльністю спеціальної школи відповідно до чинного законодавства.

РО ЗД ІЛ  V II 
М А Й Н О  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

7.1. Майно спеціальної школи становлять основні фонди та оборотні 
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному 
балансі спеціальної школи.

7.2. Майно спеціальної школи є об'єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та закріплене за 
нею на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, спеціальна школа володіє, 
користується та, з дозволу Органу управління майном, розпоряджається цим 
майном згідно з законодавством.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів спеціальної школи.

7.3. Приміщення і споруди спеціальної школи обладнані та 
експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної 
безпеки, санітарних норм, охорони довкілля.

7.4. Спеціальна школа, відповідно до чинного законодавства, здійснює 
володіння і користування землею, іншими природними ресурсами і несе 
відповідальність за дотримання вимог з їх  охорони.

Усі питання, які стосуються права на земельні ділянки, що знаходяться 
у користуванні спеціальної школи: їх  відчуження, вилучення, відмова від 
права користування тощо, вирішуються за погодженням з Органом 
управління майном.

7.5. Спеціальна школа має право передавати, обмінювати малоцінний 
інвентар, що знаходиться на її балансі, продавати матеріали, сировину, 
продукцію, навчальних майстерень, а також списувати їх з балансу відповідно 
до чинного законодавства України та рішень Органу управління майном.

7.6. Відчуження або передача основних засобів, що є спільною 
власністю територіальних громад області і закріплені за спеціальною школою, 
здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що 
встановлений чинним законодавством України.

Спеціальна 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 або 
використовується не за  призначенням.

7.7. Збитки, завдані спеціальній школі внаслідок порушення її майнових 
прав відшкодовуються у порядку, встановленому законодавством.

7.8. Спеціальна школа має необхідний набір приміщень, споруд, 
обладнання, автотранспорт інше майно для організації навчально-виховного 
процесу згідно з навчальним планом.
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7.9. Контроль за збереженням та ефективним використанням майна 
спеціальної школи здійснюється Органом управління майном або 
уповноваженим ним органом в установленому законодавством порядку.

7.10. Спеціальна школа зобов'язана надати Органу управління майном 
або уповноваженому ним органу на їх вимогу будь-яку інформацію щодо 
своєї діяльності.

7.11. Аудит діяльності спеціальної школи здійснюється згідно з чинним 
законодавством.

7.12. Підвезення учнів (вихованців) до спеціальної школи (місця 
навчання) та у зворотному напрямку (до місця проживання) здійснюється 
відповідно до чинного законодавства.

РО ЗД ІЛ  V III 
Ф ІН А Н С О В О -ГО С П О Д А Р С Ь К А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  

С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И
8.1. Уся фінансова та господарська діяльність спеціальної школи 

спрямована на досягнення мети, виконання завдань та здійснюється 
відповідно до чинного законодавства, цього Статуту і не має на меті 
отримання прибутку.

Фінансово-господарська діяльність спеціальної школи здійснюється на 
основі її кошторису, згідно з чинним законодавством.

8.2. Джерелами формування кошторису спеціальної школи є:
- грошові та матеріальні внески Органу управління майном;
- бюджетні асигнування;
- благодійні внески, отримані згідно з чинним законодавством;
- надходження від оренди майна;
- кошти від надання платних послуг, надання яких передбачено 

чинним законодавством;
- інші надходження незаборонені чинним законодавством.

8.3. Обсяг видатків на утримання спеціальної школи формується з 
урахуванням того, що діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування 
знаходяться на повному державному утриманні, а видатки на дітей із 
малозабезпечених та багатодітних сімей здійснюються відповідно до чинного 
законодавства України.

8.4. Основним плановим документом, який надає повноваження 
спеціальній школі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає 
обсяг і спрямування коштів для виконання спеціальною школою своїх 
функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних 
призначень, є кошторис спеціальної школи.

8.5. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до 
виконання кошторису визначені чинним законодавством України.

8.6. Спеціальна школа забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, 
сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством 
України.

8.7. Ш татний розпис спеціальної школи складається відповідно до 
типових штатних нормативів, затверджених центральним о р г ^ о м  виконавчої
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влади у сфері освіти і науки, в межах визначеного фонду оплати праці та 
затверджується згідно з чинним законодавством України.

8.8. Кошторис і план асигнувань спеціальної школи складаються і 
затверджуються відповідно до чинного законодавства України.

8.9. Надходження, які надійшли до спеціальної школи у разі надання 
платних послуг, використовуються у порядку, визначеному чинним 
законодавством України.

8.10. Доходи спеціальної школи зараховуються до складу кошторису (на 
спеціальний рахунок) на утримання спеціальної школи і використовуються на 
фінансування тільки видатків цього кошторису.

8.11. Оплата праці працівників, визначення кількості днів відпустки 
здійснюється згідно з чинним законодавством та колективним договором.

8.12. Спеціальна школа самостійно здійснює оперативний і 
бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає 
відомості згідно з законодавством на вимогу органів, яким законодавство 
України надало право контролю за відповідними напрямами діяльності.

8.13. Орган управління майном має право ініціювати проведення 
відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської 
діяльності спеціальної школи.

8.14. Спеціальна школа може надавати платні послуги на договірній 
основі відповідно до чинного законодавства.

8.15. Спеціальній 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.

8.16. Доходи (прибутки) спеціальної школи використовуються 
виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.17. Утримання здобувачів освіти (учнів/вихованців) в пансіоні 
спеціальної школи здійснюється за рахунок коштів, визначених у кошторисі, 
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8.18. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, крім 
дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків- 
вихователів, в спеціальній школі перебувають на повному державному 
утриманні відповідно до законодавства.

РО ЗД ІЛ  IX
М ІЖ Н А РО Д Н Е С П ІВ Р О Б ІТ Н И Ц Т В О  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш К О Л И

9.1. Спеціальна школа має право здійснювати міжнародне 
співробітництво, впроваджувати міжнародні проекти щодо обміну здобувачів 
освіти (учнів/вихованців) та надавачів освіти (педагогів) у рамках освітніх 
програм, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв ’язки з 
міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Спеціальна школа має право відповідно до чинного законодавства 
укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими
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установами, юридичними та фізичними особами -  суб’єктами 
господарювання, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

9.3. Спеціальна школа відповідно до чинного законодавства та 
укладених угод має право проводити відпочинок та оздоровлення здобувачів 
освіти (учнів/вихованців) за межами України в різних країнах світ}'.

9.4. Спеціальна школа має право, відповідно до чинного законодавства, 
укладати договори та отримувати благодійні внески від міжнародних установ 
та фізичних осіб. Спрямовувати їх для виконання спеціальною школою своїх 
функцій та досягнення цілей.

РО ЗДІЛ X
Д ЕРЖ А ВН И Й  К О Н Т Р О Л Ь  ЗА Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ю  

С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї Ш КО Л И
10.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю, додержанням 

спеціальною школою державних стандартів загальної середньої освіти, 
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Основною формою державного нагляду (контролю) за діяльністю 
спеціальної школи є інституційний аудит, шо проводиться один раз на 10 
років центральним (територіальним) органом виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку 
дотримання ліцензійних умов.

10.3. У період між інституційним аудитом проводяться перевірки 
спеціальної школи з питань, пов’язаних з її освітньою діяльністю. Зміст, види 
і періодичність перевірок визначаються залежно від стану освітиіюї роботи, 
але не частіше як два рази на рік. Перевірки, не пов’язані з освітньою 
діяльністю, проводяться відповідно до законодавства.

10.4. Орган управління майном має право проводити планові та 
позапланові перевірки ефективності використання майна спеціальної школи 
та виконання керівником умов контракту.

Перевірку витрат на ремонт і оновлення майна здійснює Орган 
управління освітою.

10.5. Контроль за окремими сторонами діяльності спеціальної школи 
здійснюють відповідні контролюючі органи, державні органи, на які 
покладено нагляд за безпекою виробництва і праці, протипожежної та 
екологічної охорони, інші органи згідно з чинним законодавством України.

10.6. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд зді йснюється 
відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ XI 
П РИ П И Н ЕН Н Я  С П Е Ц ІА Л Ь Н О Ї школи

11.1. Припинення спеціальної школи, як юридичної особи, здійснюється 
шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або 
ліквідації -  за рішенням Органу управління майном, а у випадках 
передбачених законодавством України -  за рішенням суду.

11.2. Реорганізація і ліквідація спеціальної школи допускається лише 
після погодження проекту відповідного рішення Органу управління майном 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
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рішення орган у управління майном, який оприлюднюється не менше ніж за 
один рік до прийняття відповідного рішення, після погодження проекту 
відповідного рішення органу управління майном центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки (М іністерством освіти і науки 
України).

11.3. У разі припинення спеціальної школи (у результаті її ліквідації, 
злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи спеціальної школи 
передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 
виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.4. Ліквідація спеціальної школи здійснюється ліквідаційною 
комісією, яка утворюється Органом управління майном або за рішенням суду, 
у порядку встановленому законодавством.

11.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 
пред’явлення вимог кредиторами визначаються Органом управління майном, 
та не може бути меншим, ніж два місяці для оприлюднення повідомлення про 
рішення щодо ліквідації.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління справами спеціальної школи. Ліквідаційна комісія 
складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив 
ліквідаційну комісію. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу 
підлягають перевірці відповідно до чинного законодавства.

11.7. Працівникам спеціальної школи, які звільняються у зв'язку з її 
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 
відповідно до законодавства про працю.

11.8. Спеціальна школа є реорганізованою або ліквідованою із дати 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи.

РО ЗД ІЛ  X II 
П О Р Я Д О К  В Н Е С Е Н Н Я  ЗМ ІН  ДО С Т А Т У Т У

12.1. Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління 
майном, шляхом викладення Статуту в новій редакції у відповідності до 
чинного законодавства.

12.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної 
реєстрації згідно з чинним законода^твом .

Г ол ова обласної Ради В. соколовий
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