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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Комунальний заклад Київської обласної ради «ВАСИЛЬКІВСЬКА

СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ» (скорочена назва КЗ КОР
«Васильківська СШ І-ІІ ступенів») для дітей з тяжкими порушеннями

мовлення (надалі спеціальна школа) забезпечує реалізацію права дітей з
особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти з

урахуванням особливостей психофізичного розвитку. Комунальний заклад
Київської обласної ради «ВАСИЛЬКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА І-ІІ

СТУПЕНІВ» є правонаступником Комунального закладу Київської обласної
ради

«Васильківська

спеціальна

загальноосвітня

школа-інтернат

І-ІІ

ступенів», Васильківської спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів.

2. Спеціальна школа для дітей з тяжкими порушеннями мовлення -

заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття загальної

середньої освіти на І та II освітніх рівнях, надає корекційно-розвиткові

послуги дітям з тяжкими порушеннями мовлення.
3. У своїй діяльності спеціальна школа керується Конституцією

України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

«Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні», іншими актами законодавства, Положенням про
спеціальну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністерства України
від 06.03.2019 р. № 221 та власним Статутом.

4. Спеціальна школа несе відповідальність перед особою, суспільством
і державою за безпечні умови освітньої та корекційно-реабілітаційної

діяльності, дотримання державних стандартів освіти, дотримання фінансової
дисципліни.
5. Засновником КЗ КОР «Васильківська СШ І-ІІ ступенів» є Київська

обласна державна адміністрація. Заклад освіти є спільною власністю
територіальних

громад

підпорядковується

сіл,

Департаменту

селищ,
освіти

міст

і

Київської

науки

області

та

Київської обласної

державної адміністрації.
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6. Юридична адреса та місцезнаходження спеціальної школи: вулиця

Преображенська, 1, місто Васильків, Київської області, 08600.

7. Спеціальна школа є юридичною особою з дня її реєстрації. Здійснює
освітню діяльність. Має самостійний баланс, рахунки в органах Державної
казначейської служби в Україні, гербову печатку встановленого зразка,

бланки зі своїм найменуванням, кутовий штамп, ідентифікаційний номер:
22204335, веде самостійний бухгалтерський облік.

8. Спеціальна школа як суб’єкт господарювання є бюджетною

установою. Фінансування спеціальної школи, навчально-методичне та

матеріально-технічне забезпечення, ремонт приміщень, їх господарське
обслуговування,

утримання

учнів

здійснюється

за

рахунок

коштів

державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітньої субвенції,
обласного бюджету за казначейською формою обслуговування.
9. Відповідно п.133.4 ст.133 Податкового Кодексу України, спеціальна
школа є неприбутковою організацією у порядку та на умовах, встановлених

шш пунктом.
10. Спеціальна школа має академічну, організаційну, фінансову і

кадрову автономію. Обсяг автономії визначається Законом України «Про
освіт}-», спеціальними законами та цим Статутом.
11. Спеціальна школа має у своєму складі структурний підрозділ

інтернат з частковим та повним (для дітей-сиріт та дітей позбавлених

батьківського піклування, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, батьків-вихователів) утриманням учнів (вихованців).

12. Головною метою спеціальної школи є забезпечення навчання,

виховання, корекції психофізичного розвитку, реабілітації, психологопедагогічного супроводу дітей з тяжкими порушеннями мовлення та дітей з

іншими порушеннями, одне з яких є порушенням мовлення, формування
соніально-адаптованої та самодостатньої особистості.
13. Головними завданнями спеціальної школи є:
забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами,

зумовленими стійкими фізичними, психічними порушеннями, на здобуття
з

загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного
розвитку;

2)

в

забезпечення

освітньому

процесі

системного

психолого-

педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей

психофізичного розвитку учнів (вихованців);

З>

розвиток

природних здібностей і

обдарувань,

творчого

та

критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної

підготовки та соціалізації;
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сприяння засвоєнню учнями

(вихованцями) норм етики та

загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та
здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

51 сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців);

сприяння

набуттю

ключових

компетентностей

учнями

(вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій
батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою

забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.
Здобуття загальної середньої освіти та отримання корекційнорозв-іткових послуг у спеціальній школі учнями (вихованцями) здійснюється

безоплатно за рахунок обласного бюджету, коштів засновника (засновників),
•інших джерел, не заборонених законодавством.

15. Учні (вихованці) з числа дітей з інвалідністю користуються
пільгами, встановленими законодавством для осіб з інвалідністю.

1г. Мовою освітнього процесу в спеціальній школі є державна мова.
1". Спеціальна школа самостійно приймає рішення і здійснює

діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством

України та цим Статутом
18. Спеціальна школа має право:

к зристуватись пільгами, що передбачені законодавством;
проходити в установленому порядку інституційний аудит;

визначати

форми,

методи

і

засоби

організації

освітнього

та

г. <_ійного процесів;
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використовувати типові або інші освітні програми, затверджені
відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
в

установленому

експериментальні

порядку

розробляти

навчальні та корекційні

і

програми,

впроваджувати

з

урахуванням

державних стандартів, індивідуальні навчальні плани;

визначати варіативну частину навчального плану;

формувати контингент учнів;
організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації

педагогічних працівників на базі обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів

освітньої

діяльності,

що

здійснюють

підвищення

кваліфікації

та

гегепідготовку педагогічних працівників
створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис;
використовувати кошти від господарської діяльності школи-інтернату;
сдд:с стійно укладати договори;

нести відповідальність згідно з чинним законодавством;

■у ти позивачем або відповідачем у суді;

здійснювати обслуговування та ремонт будівель і приміщень на основі
д сю зетів підряду чи господарським способом;
встановлювати шкільну вимоги щодо зовнішнього вигляду учнів

неп :вдндів а

•

ї

: ? єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність із діяльністю

ютп:т підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;
спільно з науковими установами НАПН України та закладами вищої
ссз.гг прзводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що

не у перечить законодавству України;
■ гисювувати різні форми морального і матеріального заохочення

д: часників освітнього процесу;
стримувати благодійні кошти і матеріальні цінності від органів
5ик: назч:і влади, юридичних і фізичних осіб;
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залишати

у

своєму

розпорядженні

і

використовувати

власні

надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих,

ууууіьно-профілактичних і корекційно-реабілітаційних підрозділів;
самостійно приймати рішення у межах своєї автономії, визначених

законом

та/або

установчими

документами,

зокрема

з

питань

не

зреу дьованих законодавством.

СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
19. С пеціальна школа для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

: - ; убезпечувати здобуття загальної середньої освіти на двох рівнях
■

уну;:

п: -удкова освіта — 1—4 класи;

'азова середня освіта — 5—10 класи.

Після здобуття базової середньої освіти в спеціальній школі діти

2
і:

у продовжити здобуття повної загальної середньої освіти у ліцеях або

у уу. професійної (професійно-технічної) освіти.
Спеціальна школа може входити до складу освітнього округу, а

2
у

- - _ : . закладів загальної середньої освіти як структурний підрозділ.
Спеціальна школа може мати у своєму складі структурні

22
у
пуп-

з. . у тому числі філії, дошкільні групи, інтернат з частковим або
пр иманням учнів (вихованців).
/у ймення

ууууєуу

учнів

(вихованців)

в

інтернаті

спеціальної

школи

за рахунок засновника (засновників) та інших джерел, не

у ~ :с< те них законодавством.
2 -пні

<вихованці)

з

числа

дітей-сиріт

та

дітей,

позбавлених

уузпвського піклування, перебувають в інтернаті спеціальної школи на
■у-

п державному утриманні.
22 Спеціальна школа відповідно до статуту може мати у своєму складі

■_у.

а у дітей з іншими порушеннями, зокрема розладами спектру аутизму,

П22П та інші.
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Діти із складними порушеннями розвитку можуть навчатися в окремих

пласах спеціальної школи за умови, що одне з наявних порушень порушення мовлення.
24. Мережа класів, їх наповнюваність та розподіл учнів (вихованців)

одного року навчання між класами затверджуються директором спеціальної

школи.
25. Гранична наповнюваність у класах становить:

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення — 12 осіб;

дітей із складними порушеннями розвитку — шість осіб.

Клас відкривається за умови наявності більш як 50 відсотків граничної
наповнюваності

класів.

Допускається

перевищення

граничної

наповнюваності класу не більш як на одну особу.
У

спеціальній

школі

можуть

бути

утворені

класи-комплекти.

Почалова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти учнями

(воззваниями) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один або
різні класи.

Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час
пжразве твоя виховні групи.

Наповнюваність виховних груп у спеціальній школі відповідає
наповнюваності класів, а дошкільних груп — нормативам, встановленим

мон.
2з

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у

: легальній школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

2" Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті спеціальної школи
арі вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в

: лин '
:а

перевищує одну годину або відсутнє пряме транспортне сполучення,

протоколом

реабілітації

передбачено

обмеження

фізичного

навантаження.
Рішення про влаштування дітей до інтернату спеціальної школи

затверджу ється наказом директора.
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Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть

ттгживати в інтернаті спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під

час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних

"стш-ов. батьків-вихователів.
За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця)
22 погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня

(вихованця) його може бути влаштовано до інтернату спеціальної школи на
вихідні та святкові дні, крім канікул.

Для перебування учнів (вихованців) у спеціальній школі на вихідні та

СВЯТКОВІ дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових
гш г затверджується наказом директора.

Вихованці дошкільних груп спеціальної школи, крім дітей старшого

ш шкільного віку, не влаштовуються до інтернату спеціальної школи.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
2S Зарахування учнів (вихованців) до спеціальної школи, переведення

д:

шдшто закладу освіти та відрахування здійснюються у порядку,

встановленому МОН.
Дід час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою

: і над: 2 н. в тому числі за місцем проживання.
Учні

вихованці), їх батьки та інші законні представники можуть

итати сорму здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб,

- л і 2 стей. здібностей та інтересів дитини.
2шз _ :

Зарахування до спеціальної школи здійснюється відповідно до

кетівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з

22ДШК з дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої

особисто.

Д: заяви додаються:

к 2 дія свідоцтва про народження дитини;
дівідка

за

формою

первинної

облікової

документації

і' - - і 2 Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про

обов’язкового

медичного

профілактичного

огляду»,
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затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня

2 У року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня

2 УУ року за № 794/18089;
карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної

з-здз?::®ої

документації №

ОбЗ/о

«Карта

профілактичних

щеплень»,

затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня
2 У з резку УЬ 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня

2Уз тзз-г/ за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних
казань до проведення профілактичних щеплень);

з"

зжзовок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-

ззедаг з зз-ззж з ділку розвитку дитини;
з /зз-ззаоз: лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині

з-з з.а-" аз-з з зтз і за наявності);

з-здивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за

з з з.з*. з дг або копія відповідного документа про освіту (крім учнів
тетздзтз з другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує
ЗД«ОС уТЗЗзЯ ОСВІТНІ

Езззз-ззззз-3 сурдолота або отоларинголога (для дітей з порушенням

з з з з з- з з зз-з психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального

рСЗЗИТКуі’
з? зд а з-з з-з я органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей,

“ 3 3 ' . 3.*: -з з\ 'атьківського піклування).
У У з з :-зяється вимагати надання будь-яких інших документів, не

десед-5ачензк Порядком, встановленим МОН.

:

До

спеціальної

школи

зараховуються

особи

з

тяжкими

' З _о-3-3-і33 мовлення зі збереженим слухом та первинно збереженим

- ззз-'з' зо. які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія,
3 з~ ~т

рзінолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення

’ із." рівня).
9

За

наявності

достатнього

контингенту

учнів

з

однорідними

і; злениями мовлення (алалія, афазія, заїкуватість тощо) створюються

т г _ класи з обов’язковим обліком мовленнєвого рівня кожного учня.

Не зараховуються до спеціальних закладів освіти для дітей з тяжкими
зс.знзенлями мовлення особи, які мають знижений слух або мовленнєві
::: здез-зня. що можуть бути виправлені в процесі індивідуальних занять з

чгтел Є'' -логопедом.
З. Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом

■з з л л

і лійснюється

відповідно

до Закону

України «Про

захист

:е~<зз пальних даних».

разі покращення стану здоров’я дитини, досягнення успіхів у

--

_.z

-ізчдіьного матеріалу учні спеціальної школи переводяться до

: х 'ип; закладів загальної середньої освіти.

і ї і. спеціальної школи відраховуються учні, які:
і здзлули базову загальну середню освіту та отримали відповідний

7-е изо освіту;
І :арах: вази до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої

з.дзз зздно до заяви учня чи одного з його батьків (для учнів, які не

.-

:.; ’

п: зн: лілія), письмового підтвердження або його сканованої копії з

_

заклад;. освіти про можливість зарахування до нього відповідного

і непе з зляться до іншого спеціального закладу освіти;
- з

ли на постійне місце проживання за межі України.

і із 7 / зання з таких підстав здійснюється шляхом видачі відповідного
д-пазу керівником закладу освіти.
З здр ас. звання зі спеціальної школи учнів із числа дітей-сиріт та дітей,

' еіьківського піклування (крім тих, які здобули базову загальну
:і7і- < зсвіїу та отримали відповідний документ про освіту), здійснюється
_ -

з - із зі письмової згоди відповідного органу опіки та піклування.
-

ладо особа не може навчатися в колективі, про що повинно бути

аза в-єн з висновком лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони
10

: з: 7 ?в'я за місцем спостереження особи, вона може здобувати загальну

зегедню освіту за іншою формою навчання в цьому ж закладі або закладі
загальної середньої освіти за місцем проживання, або забезпечуватися
педагогічним патронажем.
35. Режим роботи спеціальної школи визначається відповідно до

зпедпгіки її функціонування з урахуванням психофізичних особливостей
(вихованців), вимог санітарного законодавства. Режим роботи

/до-

лд ігд: ється педагогічною радою та затверджується директором.
36. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші

г : г <г: організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою
гтєгтамою. схвалюються педагогічною радою спеціальної школи та

злгветддгуються директором.
З" Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального

пг_ - : з: триманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства
з_ : і-ерднг ється директором.

і ■ Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2—4 класах —
■ д.

д

5—12 (13) класах — 45 хвилин. При цьому періодичність

. . -з- - перерв під час уроків (фізкультхвилинки) і тривалість перерв між

ги - з

схвалюється педагогічною радою відповідно до особливостей

дд-дзиг освітнього процесу та харчування і затверджується директором

следдльної школи.
j- 'Ведичне обслуговування здійснюється медичними працівниками,
-

пдзпь до штату спеціальної школи, або відповідними закладами

г _

здоров'я, на території обслуговування яких розташована спеціальна

п_ У газі потреби медичний працівник спеціальної школи надає першу

д --

з: помогу до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної

~д ~ 2 12
Відповідальність за організацію діяльності спеціальної школи,

зддпдхгз
з т. з “

вимог

санітарно-гігієнічних

і

санітарно-протиепідемічних

ногм та організацію харчування учнів (вихованців) покладається на

з.. д - дт (засновників) та директора.
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Харчування учнів (вихованців) у спеціальній школі здійснюється

: дтіт пт ? до норм харчування, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів

=

: з удів по упадається на органи охорони здоров’я.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

-1

і у дній процес у спеціальній школі здійснюється з урахуванням

і у т ухофізичного розвитку учнів (вихованців).

. '

і .унт програма передбає корекційно-розвитковий складник та
ти- вибору. Така програма схвалюється педагогічною радою

ту

. у__ у ' у •:: ли та затверджується директором.
-розвиткові заняття проводяться у другій половині дня

■ - т• .

працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.

--

■: у

— Спеціальна школа може використовувати типові або інші освітні
утверджені відповідно до Закону України «Про загальну середню

- *п а

ісзгрук

ц т- углами, що розроблені на основі типових освітніх програм,
■ . і. дг ачати перерозподіл навчального часу між предметами
Е-:у - ■

.

.

-

складника не більше ніж на 20 відсотків річного обсягу

-у

в межах освітньої галузі. Такі освітні програми не

і -у' вс т: . юемого затвердження Державною службою якості освіти.
.у-

п тс грами, що передбачають перерозподіл навчального часу

■ • ■ 7. : у и інваріантного складника більше ніж на 20 відсотків річного

«у

іду сланого

часу, повинні бути затверджені Державною службою

ИТХ~ СУП

л 7-х програма спеціальної школи містить навчальний план, в якому

« ■ - у і: -пу перелік навчальних дисциплін (предметів) та кількість

т п..... _ ~ усна.
-ї

'

спітній процес у спеціальній школі спрямовується на розвиток

; чия (вихованця) шляхом формування та застосування його
■■■ . . . - - - .спей та має корекційну спрямованість. Шляхом індивідуального

1 7 : т с - цінованого підходів освітній процес забезпечує корекцію
12

порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей та
т гдддыпу соціалізацію.
Норекційно-розвиткові

(індивідуальні

працівниками у

педагогічними

особливостей розвитку учнів

т_

або

другій

групові)

заняття

половині

дня

(вихованців).

з

Корекційно-

;в. індивідуальні або групові) заняття для вихованців дошкільних

тді

д : з:. д: з владними порушеннями розвитку проводяться протягом дня.

. газі потреби спеціальна школа може визначати індивідуальну
. - “н*

тта-ззпсрію учня (вихованця) за розробленим педагогічними

:.

_

:

-

-

та

затвердженим

педагогічною

радою

індивідуальним

ттддном на підставі письмової заяви одного з батьків або інших

_ н яв *7 едставників, або учня (вихованця) у разі досягнення повноліття,

_ : •: • ~. д повинні бути обґрунтовані причини та пропозиції щодо

:

г иг :

(її

.д

засвоєння

-~ з

: л з батьків або інших законних представників, або учень

програми

освітньої

освітніх

окремих

з лн ■ . - . _: ; г д: досягнення повноліття може бути присутнім на засіданні

: з. д

- і дати лід час розгляду його заяви.

У 7з- двідування учнем (вихованцем) реабілітаційної установи
.

д

_д-_ квітня траєкторія узгоджується з індивідуальним планом

. .

З 7Д-П2 уСТаНОВІ.

fan д дальний

навчальний

відповідної

освітньої

забезпечує

програми

засвоєння

спеціальної

учнем

школи

із

т гетдійно-розвиткового складника та передбачає його участь в

з’::ті д - ■

ш

план

з

для такого учня (вихованця) заходах підсумкового

12 ’ ;" ::_ ' ’ -:

й

-L ~

__д-:і завдання у першому циклі початкової школи (1-2 класи)

з.... с* -

.змові домашні завдання у другому циклі початкової школи

С—іід-и » -т є обов’язковими.
.і з . _ - заздання у 5-10 класах задаються з урахуванням особливостей

з .д »:

з: розвитку учнів (вихованців) та педагогічних і санітарно13

вимог. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань

Сс-'и

освітніми

потребами,

зумовленими

тяжкими порушеннями мовлення, які завершили здобуття

--

-

особливими

з

• загальної середньої освіти, отримують відповідний документ

нкт 7
■■oocinv.

ПСІІХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ
5 г J_7^ -звання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та

- гее . : -а -

т.гингу динаміки розвитку учня (вихованця) у спеціальній

’

н ■ і з ■ _ : -г є психолого-педагогічний консиліум, який утворюється

а-кг еж х 77гт: та із затвердженням персонального складу.
тслхолого-педагогічного консиліуму входять заступник

жтьної школи (голова), лікар, логопед, практичний психолог,

■, . .

-

теххтог, інші педагогічні працівники, в тому числі вчитель

:Я

-.зх

<т леїв,

:: -

_

•

-

л'иг -

--

вчитель

фізичної культури

(лікувальної фізичної

легшому засіданні психолого-педагогічного консиліуму
вник голови та секретар консиліуму.

. і і... дання психолого-педагогічного консиліуму запрошуються:

—егстазник

інклюзивно-ресурсного

центру,

на

території

■"..................- - - з гаго розташована спеціальна школа (не рідше ніж двічі на

- *

□ >7.1 '

Zi 7 - зеїх із соціальної роботи (з питань визначення індивідуальної
■оз —чи»

* _ гт: тії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах);

. . . _т.:т

служби

у

справах

дітей

(з

питань визначення

.світньої траєкторії дітей-сиріт та дітей, позбавлених

оЗННЯ).
: _ сідання

•

Е._.тх.

психолого-педагогічного

представники

громадських

консиліуму

організацій,

які

можуть

сприяють

_ :_ ■ : .у прав дітей з особливими освітніми потребами.

і 1 ( . -: злими функціями психолого-педагогічного консиліуму є:
14

": ведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та
- д чаде к. рекдійно-розвиткової роботи;

рекомендацій

надання

щодо

зарахування,

відрахування

та

; пнів < вихованців);

■ а?-: а а і -

з значення оптимальних умов, форм і методів навчання з
у-

з. зідніх потреб учня (вихованця);

5 _ - -н

-і надана* консультаційної допомоги батькам або іншим законним
'

педагогічним працівникам з питань організації навчання учня

_

.

- ~ення

психолого-педагогічного

консиліуму

в

фіксуються

плит яа ■ зас дання та ухвалюються простою більшістю голосів членів
газі гізного розподілу голосів вирішальним є голос голови

кв.

к лиг г мэедаг: пічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного
юйо

а: а 'даться у разі потреби, але не рідше ніж двічі на рік.

пр”

: - Л - пднйняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії
■ ■тл ж:

чаються його батьки або інші законні представники.

■.

Н*

ННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ)

5:

пчна рада спеціальної школи затверджує критерії, правила і

. .

гид - і

. - -звання учнів (вихованців), відповідно до яких здійснюється

яг гч«. _

:.

: •: ве оцінювання результатів навчання.

2». за* задня відповідності результатів навчання учнів (вихованців),

пні метжс : здобуття початкової, базової середньої освіти, вимогам
*ч к

дд-д зетів загальної середньої освіти здійснюється шляхом

п....■ » а *

Ж' шлик

і зжх :

д нювання результатів навчання учнів (вихованців) та

д -с<с зої атестації. Від проходження атестації за заявою батьків
\ д д 1 або інших законних представників звільняються особи з

шінвмі ге дайми потребами, зумовленими тяжкими порушеннями
«►' : Ч- : ' ' -

Д

•

спінювання результатів навчання учнів (вихованців)

іпизгив з.:-даного року здійснюється у класних журналах. Результати

вамішз ... - • зазначаються в особових справах учнів (вихованців).
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ

Заняття

з

предметів

корекційно-розвиткового

складника

тл 22-27 в індивідуальній або груповій формі проводяться у другій

"с.." ж ее- z - • 2 дпдвідно до освітньої програми спеціальної школи.

діьлття проводяться педагогічними працівниками, які мають
• __ педагогічну освіту.

1 лосе

і
. ж
ж

педагогічні

працівники

здійснюють

постійні

• 2.2 учнями (вихованцями). Результати таких спостережень
н: ь .

засіданнях психолого-педагогічного консиліуму з метою

.:

: ту дорм і методів навчання, застосування індивідуального

яг в»
пджду д:

зихованця).

э! 1 . : -я: працівники проводять просвітницьку роботу серед учнів

питань дотримання правил особистої гігієни, здорового

Ів нкя дзет з

СЯВОМЙ ХЖІГПЕ
У . тальній школі відповідно до видів порушень розвитку учнів
з гале ля.

~т< з- : литься корекційно-розвиткова робота з розвитку мовлення

222-2-2 і мовлення), лікувальної фізичної культури, ритміки

ІІГ-—И--1

місті

- детою корекції первинних і вторинних порушень розвитку

'ц :
. ‘ -

2: - авчання у спеціальній школі спрямовується на оволодіння

---1 Т21 трудовими вміннями і навичками, що є. основою для

учаявм»
.......

- 22...

2. підготовки.

-падання здійснюється диференційовано з урахуванням

люд

2 агал:

індивідуальних особливостей учня (вихованця).

е д лтьній школі особлива увага приділяється корекційно-

7ШННММІ 7 О 2 7... спрямованій на корекцію порушень мовленнєвої системи
уп. ід - - -

■квоея-

l

- :-п їх супроводжують (порушення усного та писемного
7 2 2-2-2 а затримка психічного розвитку, розлади емоційно-

■■■■ сфгри тощо).
• - V. 2 - - 2 працівники спеціальної школи за погодженням з лікарями

•Д2

и

2.2'ез 2існують виконання медичних приписів закладів охорони
16

з

позчу числі

фізіотерапію,

лікувальну

фізичну культуру,

.. х ? _ ~ - з ідп: відного обладнання.

Т спеціальній школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

:па зключає консультації з лікарями щодо усунення відхилень

ш, з?- _ :
в

. .

'удові мовленнєвого апарату з подальшим можливим

-

■" . . І 7 - - : -

спинанням, подальшу реабілітацію, підбір засобів корекції,

■ВСЕК, ДСЗЦі? 2 ЄХЛл ЛІЮ.

Мпї а ппапізники спеціальної школи зобов’язані надавати учням
шшв_—г первинну медичну допомогу і звертатися у разі потреби до
: и: є они здоров’я.

з

ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ

т5 ? ■ п_-- - у спеціальних школах має корекційну спрямованість та
: світнього процесу і позашкільної роботи.

зжйезж

■ж., /дн воєн очного розвитку учнів (вихованців) у спеціальній школі

дрема.

; *иг ик *с

гуртки за

інтересами,

спортивні

секції або

Ж-JMBi ХЗ ХлСЛаДИ позашкільної освіти.

задня здійснюється відповідно до режиму роботи спеціальної

Вж

лквов га л - • : чується на формування навичок та компетентностей,

■вайссаижб.

успішної соціалізації учня (вихованця).
УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

■мі../* ч.. - -псами освітнього процесу є:
хили:

ші:«/

і ■ -- працівники;

й -«<:• і

я...:
«жашп

у ч анів освіти або особи, які їх заміняють;

. г

*

передбачені спеціальними законами та залучені до
у порядку, що встановлюється закладом освіти.

і#, і : ' зачі освіти мають право на:

Я.ЛНС.

освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через

■■мамі ж/ з виліз. форм і темпу здобуття освіти, предметів варіативної
чкян £..• -_*ч : го плану, методів і засобів навчання;

.

.: пні послуги;
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■ г .. об'єктивне оцінювання результатів навчання;

■. .

: піхів у своїй діяльності;
. ь:*' :.

спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької,
е

- етнічної діяльності тощо;

. ~?й:ті гуртків, спортивних секціях, інших самодіяльних

гливі умови навчання, утримання і праці;

-е

. --г

ж ваг;» ’ д_ в : і гідності;

зиив. *

освітнього процесу від приниження честі та гідності,

насильства

j>_ : і .шк.

та

експлуатації,

булінгу

(цькування),

- -кою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають

. '

лкшзхирий» здобувана освіти;

. _ певних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка
■кзршіц

(цькування), стала його свідком або вчинила булінг

”і

-л бібліотекою, навчальною, корекційно-відновлювальною,

«-й. ііти»:.

.

□КЖШЬЙНСЇ

- ?ю,

-

побутовою,

оздоровчою

інфраструктурою

еа послугами його структурних підрозділів у порядку,

<

певного школою відповідно до спеціальних законів;

■гаипяоіжвп .

в : рмаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються

ж арі

мпаям* «рове. .
лез і*. .

.'

через

своїх

законних

представників

участь

у

; вгадуванні та управлінні закладом освіти;

• в ні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з

■ д зе
.■мнимими»

■ж

, л- гени потребами та із соціально незахищених верств

--

_■ ги зобов’язані:

■ийиувдпи вимоги освітньої програми (індивідуального навчального
наявності),

дотримуючись

принципу

академічної

з «п-- j. . та досягти результатів навчання, передбачених стандартом
ввідного рівня освіти;
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поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
: гвітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я
: тонуючих, довкілля;

дотримуватися

установчих

документів,

правил

внутрішнього

т:: порядку спеціальної школи;

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування)
- т: говно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до
сбітнього

процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали

7 згтовірну інформацію від інших осіб.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання
7»:біт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми,
обороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів
■' 7 7' НИ.

70. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від

пручання в педагогічну та науково-педагогічну діяльність, вільний вибір
і :7 н методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;
розроблення

та

впровадження

авторських

навчальних

програм,

ттоектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед
w їт : лик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною,
7 путовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його

структурних підрозділів у порядку, встановленому спеціальною школою
■ ттт звідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;
вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти,

станов і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють
те:-пдєння

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
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доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються

і освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність
- межами закладу освіти;

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад спеціальної школи
і_ інших органів самоврядування;

об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань
~: ладян, діяльність яких не заборонена законодавством;

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10
-■ і :<ів із зарахуванням до стажу роботи;
безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;
участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та

: іплуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою

: накою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
Педагогічні працівники зобов’язані:
постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та

: тагогічну майстерність;
виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти
:?едбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок

z арового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
дотримуватися

академічної

доброчесності

та

забезпечувати

її

:і гаимання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
дотримуватися педагогічної етики;
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поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати

у

здобувачів

освіти

усвідомлення

необхідності

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і

територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей України,

дбайливе

ставлення

до

історико-культурного

надбання

України

та

навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними

групами;
захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких

форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувана освіти, запобігати вживанню ними та іншими

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних
засобів, іншим шкідливим звичкам;
додержуватися

установчих документів

та

правил

внутрішнього

розпорядку спеціальної школи, виконувати свої посадові обов’язки;
виконувати накази, розпорядження директора спеціальної школи;
брати участь у роботі педагогічної ради;
повідомляти керівництво спеціальної школи про факти булінгу

(цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які
залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або

інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів
для припинення булінгу (цькування).
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Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки,

передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних
обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.
71. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього
визначаються

процесу,

законодавством,

відповідними

договорами,

внутрішнім розпорядком спеціальної школи, посадовими інструкціями.
72.

Обсяг

навчального

навантаження

педагогічних

працівників

визначається у встановленому чинним законодавством порядку. Педагогічне
навантаження працівників обсягом менше тарифної ставки встановлюється

тільки за їх згодою. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом

навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з основних
предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою

згодою педагогічних працівників з дотримання вимог чинного законодавства

про працю.
73. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та

інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством

України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та
іншими законодавчими актами.
Педагогічні та інші працівники, які не відповідають займаній посаді за

результатами атестації, або систематично порушують статут, правила
внутрішнього розпорядку спеціальної школи, не виконують посадові

обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи відповідно до
чинного законодавства
74. Батьки здобувачів освіти мають право:

захитати відповідно до законодавства права та законні інтереси
здобувачів освіти;
звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань

освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми
відповідної освіти;
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брати участь у громадському самоврядуванні спеціальної школи,

зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування
закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у спеціальній
школі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи,
дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на

участь у них дитини;
брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини

та/або індивідуального навчального плану;
отримувати інформацію про діяльність спеціальної школи, у тому числі

щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які
постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили
булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними

представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у
спеціальній школі та її освітньої діяльності;

подавати керівництву або засновнику спеціальної школи заяву про

випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого
учасника освітнього процесу;
вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу
(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього
процесу.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
забезпечувати

систематичне відвідування

уроків та корекційно-

розвиткових занять здобувачами освіти, забезпечувати дітей необхідними
засобами та приладдям навчання;

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню
дитиною передбачених нею результатів навчання;
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поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших
учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку п
здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати

взаєморозумінні,

дитини

у

мирі

та

культуру

злагоді

культуру

діалогу,

між

народами,

усіма

життя

у

етнічними,

національними, релігійними групами, представниками різних політичних і
релігійних

поглядів

та

культурних

традицій,

різного

соціального

походження, сімейного та майнового стану;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати

дітей

у

усвідомлення

необхідності

додержуватися

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну

цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе
ставлення до історико-культурного надбання України;

установчих

дотримуватися

документів,

правил

внутрішнього

розпорядку спеціальної школи, а також умов договору про надання освітніх

послуг (за наявності);
своєчасно забирати дітей з інтернатного відділення додому на
канікулярні, святкові та вихідні дні;

сприяти керівництву спеціальної школи у проведенні розслідування
щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків

булінгу (цькування) в спеціальній школі.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
75. До майна спеціальної школи належать:
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нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні
ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби тощо;
майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на

об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи,
об’єкти авторського права та/або суміжних прав;

інші цінності, вартість яких відображена у балансі.
76. Майно, закріплене за спеціальною школою належить їй на правах
оперативного управління та не може бути вилучене, якщо інше не
передбачено законодавством.

77.

Використання

фінансово-господарської

матеріально-технічної

діяльності

та

провадження

школи

здійснюється

бази

спеціальної

відповідно до законодавства.
78. Порядок, умови та форми набуття спеціальною школою прав на

землю визначаються Земельним кодексом України.
79. Спеціальна школа має приміщення та обладнання для організації

освітнього

процесу,

в

тому

числі

корекційно-розвиткової

роботи,

реабілітаційних заходів, позакласної роботи.
Приміщення спеціальної школи та територія є доступними для осіб з

особливими

освітніми

потребами

відповідно

до

будівельних

норм,

державних стандартів і правил.

80.

Спеціальна школа має навчальні

корпуси

з

обладнаними

кабінетами, класами, залами, бібліотекою тощо.
Для

забезпечення

діяльності

підрозділу

інтернату

в

структурі

спеціальної школи є спальний корпус (блок) із спальними та іншими
кімнатами для відпочинку та дозвілля з умовами, наближеними до сімейних.
81. Для проведення належної корекційно-розвиткової роботи у

спеціальній тттколі утворене відділення корекційно-розвиткової роботи, яке

складається, зокрема, з таких обладнаних приміщень:
1) логопедичних кабінетів;
2) кабінету для проведення групових занять з ритміки (логоритміки);

3) кабінету лікувальної фізичної культури;
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4) кімнати для сенсорного розвантаження;
5) навчально-виробничих майстерень для організації поглибленого
трудового навчання;

6) кабінету практичного психолога.
В закладі є процедурний кабінет.

Спеціальна школа має

спортивний

ігрові

зал,

та спортивний

майданчики.

Спеціальна школа може мати інші кабінети та приміщення відповідно
до потреб освітнього процесу.

82. Учні (вихованці) забезпечуються спортивним інвентарем та

обладнанням,

засобами

навчання

та

іншим

навчальним

приладдям,

іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих
здібностей, гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами
реабілітації, виробами медичного призначення відповідно до встановлених

норм.
83. Звітність про діяльність спеціальної школи здійснюється відповідно

до законодавства.
84. Джерелами

фінансування спеціальної школи відповідно до

законодавства можуть бути:
державний бюджет, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій;

обласний бюджет;
плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених

договорів;
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,
цехів, навчально-дослідних ділянок, підсобного господарства, від надання в

оренду приміщень, споруд, обладнання;
гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

добровільні

внески у вигляді

коштів,

матеріальних цінностей,

нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.
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85. Переліки платних освітніх та інших послуг затверджує Кабінет

Міністрів України. Засновник спеціальної школи має право затверджувати
переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,

затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Розмір та умови оплати за надання додаткових освітніх послуг

встановлюються договором. Плата може вноситися за весь строк надання
додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами - щомісяця,

щосеместру, щороку.
Інші питання оплати додаткових освітніх послуг у спеціальній школі

регулюються законодавством.
86. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх

субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані спеціальною школою як
плата за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в

дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на
діяльність, визначену установчими документами спеціальної школи.
87. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять
спеціальній школі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших

надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому

числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої,
спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

88. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування

спеціальної школи не зменшуються.
89. Спеціальна школа самостійно розпоряджається надходженнями від

провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої їхніми
установчими документами.
90.

Основним плановим документом є кошторис, який надає

повноваження спеціальній школі щодо отримання доходів і здійснення
видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій
та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

91. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до
виконання кошторису визначений чинним законодавством України.
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92. Сге_ дтьна школа забезпечує своєчасну сплату податків та інших
відрахувавз чинним законодавством України.

: дія спеціальної школи з іншими закладами в усіх сферах

93. Б: _

господарем:- : діяльності здійснюється на основі угод.
94. Спеціальна школа визначає свої штати, виходячи з потреби та

встановлених нормативів, які затверджуються уповноваженим органом
управління.
95. За':г: - єно розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини

серед заснем м: от м (учасників), працівників спеціальної школи (крім оплати

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів

їхньої прад:

пов'язаних з ними осіб.

управління та

ННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ ШКОЛОЮ

УПРАВ

- - спеціальною школою в межах повноважень, визначених

96. Упрам-г

законами та ; с~д- мчдми документами, здійснюють:

заснем?:: зп
директ: т , .

дтьної школи;

колегій’ -- -я

т ган управління спеціальної школи;

колег.

- ні стан громадського самоврядування;

і

97. Пт _мзки засновника або уповноваженої ним особи:

а - ?вчі документи спеціальної школи, їх нову редакцію

затвет

та зміни до - к

»_•«■ гш трудовий

укладає

(контракт)

з

директором

'ганим (призначеним) у порядку, встановленому

спеціальне: .кал*.

. < зчими документами;

законодавств ••

розр:

договір

.

*

трудовий договір (контракт) з директором

<

спеціальне: д по* і т дстав та у порядку, визначених законодавством та
установчих _ ж?я

.

затвет: rfij шш"Цс : та приймає фінансовий звіт спеціальної школи у

випадках т_

яв» то _ гшх законодавством;

здійс:-к>: ш адов

с Фінансово-господарською діяльністю спеціальної

школи;
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здійснює контроль за дотриманням установчих документів спеціальної

школи;
забезпечує створення у спеціальній школі відповідного освітнього

середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
здійснює

контроль

за

привілеїв

недопущенням

чи

обмежень

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального
походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними

або іншими ознаками;
здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на

запобігання та протидію булінгу (цькуванню), розглядає скарги про відмову
у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти,

їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за
результатами розгляду таких скарг;

сприяє створенню безпечного освітнього середовища в спеціальній

школі та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних
послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його

свідками або постраждали від булінгу;
реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими
документами спеціальної школи.

Засновник спеціальної школи зобов’язаний:

забезпечити

утримання

та розвиток

матеріально-технічної

бази

заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог

стандартів освіти та ліцензійних умов;
у разі реорганізації чи ліквідації спеціальної школи забезпечити

здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні
освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в спеціальній
школі безперешкодного середовища для осіб з особливими освітніми

потребами.
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Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в

діяльність спеціальної школи, що здійснюється нею у межах її автономних

прав, визначених законом та установчими документами.
Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої

повноваження органу управління спеціальної школи та/або наглядовій
(піклувальній) раді спеціальної школи.
98. Безпосереднє керівництво закладом загальної середньої освіти
здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом
закладу освіти та трудовим договором. Директор несе відповідальність за

освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Директор є представником спеціальної школи у відносинах з

державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та
фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених

законом та установчими документами.
Директор спеціальної школи призначається засновником у порядку,

визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів,
які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту не нижче

ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю
(“Корекційна

освіта”,

“Дефектологія”)

або

“Спеціальна освіта”

“Психологія”

(“Практична

психологія”) та/або стаж педагогічної роботи в спеціальному закладі освіти
не менше п’яти років.

Директор спеціальної школи в межах наданих йому повноважень:
організовує діяльність спеціальної школи;

вирішує питання

фінансово-господарської діяльності

спеціальної

школи;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх

функціональні обов’язки;
забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за

виконанням освітніх програм;
забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості

освіти;
ЗО

умови для здійснення дієвого та відкритого громадського

забезпеч;

_ гтьністю спеціальної школи;

контролю

та створює умови для діяльності органів самоврядування

спр?:-

спеціальне’
? зому способу життя здобувачів освіти та працівників

сиртспеці алы-::

к

забезпечив створення у спеціальної школи безпечного освітнього

середовик- иамит: від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
-

з

пропозицій

територіальних

органів

(підрозділів)

Націонале -ьй ■■Мі України, центрального органу виконавчої влади, що

забезпеч}-: фцрцре&єя та реалізує державну політику у сфері охорони

здоров’я, .............. иг гану у системі центральних органів виконавчої влади,
що забес .'=}•=■ вшивчачня та реалізує державну правову політику, служб у

справах тдві ть иаг-рів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

розробляє

аг

та оприлюднює план заходів, спрямованих на

запобігає:-1 імввивис сулінгу (цькуванню) в закладі освіти;
розп

: випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти,

їхніх бат .-і

представників, інших осіб та видає рішення про

проведе - -і

® -7 скликає засідання комісії з розгляду випадків

булінг}

-Ь

розслід} ъл

зао

і тгийняття рішення за результатами проведеного

■е і тловідних заходів реагування;
заходів для надання соціальних та психолого

педагог- ■

ві» гачам освіти, які вчинили булінг, стали його

свідкам _■

■» заг булінгу (цькування);

по

Україн?. '

■■і еяим підрозділам органів Національної поліції

■ках дітей про випадки булінгу (цькування) в

спеціаль -я

за

ення, передбачені законом та установчими

докумет:

99.

колегіа;

школи є головою педагогічної ради

• такої школи.
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: їда спеціальної школи:
закладу;
: дню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює
ї їх) виконання;

у та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
як

дючи систему та механізми забезпечення академічної

еля

щодо вдосконалення і методичного забезпечення

щодо переведення учнів (вихованців) до наступного
клас

наг

=здачі документів про відповідний рівень освіти,

навчанні;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

роз

ініціативи, визначає заходи щодо підвищення
працівників,

під

затверджує

щорічний

план

І ’ едагогічних працівників;

впровадження в освітній процес найкращого
та

інновацій,

участі

в

дослідницькій,

ексг

дній діяльності, співпраці з іншими закладами

освл

іми, фізичними та юридичними особами, які

спр
:: відзначення, морального та матеріального

заох:

. працівників спеціальної школи та інших

до

відповідальності

учнів

(вихованців),

часників освітнього процесу за невиконання
ним--

Цвв-іення позапланового інституційного аудиту
заклад»

■рн ' акредитації закладу;

■а есені законом та/або статутом закладу до її
повн:
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Педагогічна рада спеціальної школи:
планує роботу закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює
результативність її (їх) виконання;
формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної

доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення
освітнього процесу;
приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного

класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти,
нагородження за успіхи у навчанні;
обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення

кваліфікації

педагогічних

працівників,

затверджує

щорічний

план

підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого

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;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального

заохочення учнів (вихованців), працівників спеціальної школи та інших
учасників освітнього процесу;

розглядає

питання

щодо

відповідальності

учнів

(вихованців),

працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання
ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її
повноважень.
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Усі педагогічні та медичні працівники беруть участь у засіданнях
иагогічної ради.
Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем та

ічться в дію наказом директора.
Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше

г чотири рази на рік.
100. У спеціальній школі можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;
органи самоврядування здобувачів освіти;
органи батьківського самоврядування;
інші органи громадського самоврядування учасників освітнього

тесу.
101. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
=ліальної школи є загальні збори (конференція) її колективу, що

сикаються не рідше ніж один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів
нференції) колективу визначаються статутом спеціальної школи і
активним договором.

102. Загальні збори (конференція) трудового колективу спеціальної
:ли мають такі повноваження:

заслуховують щороку звіт директора спеціальної школи і оцінює його

■льність;

обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про
рцю;

розглядають

і

ухвалюють

проект

Колективного

договору

і

Ьиуховують інформацію про його виконання, надають повноваження
игектору, голові профспілкового комітету співробітників спеціальної школи

Ьисати Колективний договір спеціальної школи на новий строк;
розглядають питання щодо освітньої, методичної, економічної і

нансово-господарської діяльності школи;
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Усі педагогічні та медичні працівники беруть участь у засіданнях

педагогічної ради.
Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем та
вводяться в дію наказом директора.

Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше
ніж чотири рази на рік.

100. У спеціальній школі можуть діяти:
органи самоврядування працівників закладу освіти;
органи самоврядування здобувачів освіти;
органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього
процесу.

101. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
спеціальної школи є загальні збори (конференція) її колективу, що

скликаються не рідше ніж один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів
(конференції) колективу визначаються статутом спеціальної школи і

колективним договором.

102. Загальні збори (конференція) трудового колективу спеціальної
школи мають такі повноваження:
заслуховують щороку звіт директора спеціальної школи і оцінює його

діяльність;

обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про
працю;

розглядають

і

ухвалюють

проект

Колективного

договору

і

заслуховують інформацію про його виконання, надають повноваження

директору, голові профспілкового комітету співробітників спеціальної школи
підписати Колективний договір спеціальної школи на новий строк;

розглядають питання щодо освітньої, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності школи;
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розглядають інші найбільш актуальні питання діяльності спеціальної
школи.
На загальні збори (конференцію) запрошуються члени батьківського

комітету, ради та піклувальної ради спеціальної школи, батьки та
представники інших органів громадського самоврядування;
дата проведення та порядок денний загальних зборів (конференції)
повідомляється педагогічному колективу, членам батьківського комітету,

ради та піклувальної ради спеціальної школи, батькам та представникам
інших органів громадського самоврядування не пізніше, ніж за 15 днів до дня

проведення;
для ведення зборів обирається голова та секретар, який веде протокол

засідання;
збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського комітету,

ради та піклувальної ради спеціальної школи за результатами звіту керівника
оцінюють його діяльність шляхом таємного голосування; приймають

рішення щодо морального і матеріального заохочення або, у випадку
визнання роботи керівника закладу незадовільною, порушують клопотання
перед відповідним

органом управління

освітою

про

невідповідність

керівника займаній посаді;
результати голосування та прийняте рішення відображається у

протоколі зборів (конференції);

протокол підписують голова та секретар зборів;
рішення

загальних

зборів

(конференції)

доводять

до

відома

відповідного органу управління освітою у п’ятиденний строк з дня їх

проведення.
102. Наглядова (піклувальна) рада спеціальної школи створюється за
рішенням

засновника

відповідно

до

спеціальних

законів.

Порядок

формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і

строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними
законами та установчими документами спеціальної школи.
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Наглядова (піклувальна) рада спеціальної школи сприяє вирішенню
перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для
забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню
контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою
громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними

особами.
Члени наглядової (піклувальної) ради спеціальної школи мають право

брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом
дорадчого голосу.
До складу наглядової (піклувальної) ради спеціальної школи не можуть

входити здобувані освіти та працівники цього спеціальної школи.

Наглядова (піклувальна) рада має право:
брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та

контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;
контролювати виконання кошторису та/або бюджету спеціальної

школи і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими
для розгляду керівником спеціальної школи;

вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або
відкликання керівника спеціальної школи з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або
установчими документами спеціальної школи.
103. У спеціальній школі функціонують методичні об’єднання, що

охоплюють

учасників

освітнього

процесу

та

спеціалістів

певного

професійного спрямування.

104. Спеціальна школа утворює, реорганізує та ліквідує структурні
підрозділи.
105. У спеціальній школі за рішенням загальних зборів або ради

спеціальної школи можуть створюватися і діяти учнівський комітет,
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батьківський комітет, методичні об’єднання тощо відповідно до чинного
законодавства України.

106. В спеціальній школі створюється атестаційна комісія, яка
розглядає питання кваліфікаційного рівня педагогів та їх відповідність

займаній посаді. Склад та кількість членів атестаційної комісії погоджується
з профспілковим комітетом і затверджується наказом директора.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

107.

Спеціальна

співробітництво,

школа

встановлювати

має

право

прямі

укладати

зв’язки

із

договори

закладами

про

освіти,

підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи

освіти

іноземних

країн,

міжнародними

підприємствами,

установами,

організаціями, фондами тощо.

108. Спеціальна школа має право провадити зовнішньоекономічну
діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними
з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний

рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення
спільних підприємств (установ).

109.

Валютні,

матеріальні

надходження

від

провадження

зовнішньоекономічної діяльності використовуються спеціальною школою

для забезпечення власної діяльності, визначеної установчими документами

згідно із законодавством.
110. Спеціальна школа, здобувані освіти можуть брати участь у
реалізації міжнародних проектів і програм.

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
111. Державний нагляд (контроль) за діяльністю спеціальної школи

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».
112. Інституційний аудит спеціального закладу, що забезпечує здобуття
загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду

(контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на
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ків центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості

АМЕНТУ

нституційний

аудит

включає

планову

перевірку

дотримання

йних умов.

І

СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА

3. Рогова

ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

13.

Рішення

про

створення,

реорганізацію,

ліквідацію

Фівської
шої

чи

___ 2019р

офілювання (зміну типу) спеціальної школи приймає її засновник
зники).

Спеціальна школа створюється відповідно до ліцензійних умов

ження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.
14. Спеціальна школа вважається реорганізованою або ліквідованою з
7 її виключення із Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

ах осіб-підприємців та громадських формувань.

;ної ра;

15. У разі реорганізації чи ліквідації спеціальної школи засновник

ГУПЕНІЕ

заний забезпечити

здобувачам освіти можливість продовжити

я загальної середньої освіти.

16. Спеціальна школа може бути передана засновником у державну
ть відповідно до законодавства.

17. При реорганізації чи ліквідації спеціальної школи звільненим
шкам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до

зго законодавства України.
18. У разі припинення діяльності спеціальної школи (у результаті її
ції, злиття, поділу, приєднання або перетворення) кошти, які
ються після розрахунків із бюджетом, повинні бути передані одній

жом неприбутковим організаціям відповідного типу або зараховані до
обласного бюджету.
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10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості

освіти.
Інституційний

аудит

включає

планову

перевірку

дотримання

ліцензійних умов.
СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА
ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
113.

Рішення

про

створення,

реорганізацію,

ліквідацію

чи

перепрофілювання (зміну типу) спеціальної школи приймає її засновник
(засновники).

Спеціальна школа створюється відповідно до ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.
114. Спеціальна школа вважається реорганізованою або ліквідованою з

моменту її виключення із Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
115. У разі реорганізації чи ліквідації спеціальної школи засновник
зобов’язаний забезпечити здобувачам

освіти

можливість

продовжити

здобуття загальної середньої освіти.
116. Спеціальна школа може бути передана засновником у державну

власність відповідно до законодавства.
117. При реорганізації чи ліквідації спеціальної школи звільненим
працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до

трудового законодавства України.
118. У разі припинення діяльності спеціальної школи (у результаті її

ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) кошти, які

залишаються після розрахунків із бюджетом, повинні бути передані одній
або кільком неприбутковим організаціям відповідного типу або зараховані до
доходу обласного бюджету.
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3ATBEPJ - Z НЯ СТАТУТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ,

В
119. С “ -

Е НЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО НЬОГО
.

ШЗЬНОЇ школи, доповнення і зміни до нього,

затверджу:-: -;: А. - : зником або уповноваженим ним особою та
реєструють:- _ шш-: зленому чинним законодавством порядку.
120. С:ш.._ _ш-а школа має право вносити пропозиції щодо внесення

доповнений _т :
Засновнице

-до Статуту. При цьому вони повинні бути, затверджені
уповноваженим

ним

особою

і

зареєстровані

в

установлене ш ш ■ :н ьдавством порядку.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
121. Якш: : тин з пунктів, розділів Статуту буде визнано недійсним, це
не стосується решти його пунктів, розділів.

Якщо один : пунктів, розділів Статуту, у зв’язку із внесенням змін до
законодавства ста: таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми,
передбачені чинним законодавством та зобов’язується внести відповідні

зміни до Статут; з з поданням спеціальної школи.
122. Усі інші питання діяльності спеціальної школи регулюються
чинним закон: давством України.
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