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I. злглльнI шолO}кЕннrI
1 .1 . L{e По;rох<епня визначае oc}IoBHi засади функцiонування Гlав"ltиськоТ фiлiТ
оIIорного заклалу загаJIъноi середнъоi освiти кПавлиський лiцей iMerтi

В.О.Сухомлинського Онуфрiiвськоi районrrоi ради Кiровоградсъкоi областi>,
l .]. I [аtз:lисьtса фiлiя ошорI{ого закла/цу загальноТ середньоi освir,и
trllавltисt,кийт :titlей iMelTi В.О.СухомJIиFIсъкого ОнуфрiiвськоТ районноТ раlци
КiровоградськоТ об.шастi> (далi Фiлriя) - територiально вiдlокремзtсtltай
структурний rriдроздirr закладу освiти, шо не мае статусу Iоридичноi особи 'га

_lic lla rriдставi IIоJIоIIенIiя, затвердженого засновником опорного ЗаклаДУ.
сDi:riя :забезгtечус реалiзаr{irо права громадян на здобуття початковоi та базовоi
cepel{H,boT освiти.
Фiлi-яr N,lae у своТй cTpyкTypi пiдроздцiл, який забезпечlrс здlобуття дошкi:tъr.tоi
освiти.
1.З. Фi,тriя :]IIахо/\иться ша територii Павлиськоi селиrцrrоi ради, адреса фiлii,:
28]10, I(iровоградська об;tасть, ОнуфрiТвський район, сел..Пав.ltиlu, вуJIиIIя

Iiсремоги, 18В.
1,4. rIав;tисъка фiлiяr опорного закладу заI,аJIьноi середньоТ освir,и

1r'iрtlвоr,радст,коТ областi>
УкраitIи, закоIIаN,Iи Украirrи

]з своiй l(iяльностi керусться Конс гитуцiсrо
<I1po ocBiTy>>, <ГJро загаJIъну середI{1о освiт:y>,

<,l-[aB.ltt.tcbKtTй ;liltей iпlerri t3.О.Сухом.пит{сIэкого ОнуфрiiвсъкоТ районноТ радr.i

<11ро дIошкi.шыrу ocBiTy)), FIаказами N4OHY, рiшеннями Онуфрiiвськоi райоlrноi
раi{и, IIаказамLI вiддiirу освiти Онуфрiiвськоi РДА, Статутом опорного закладу
заr,а:rыlоТ середньоi освiти <Павлиський лiцей iMeHi В.О.Сухомлинського
Оrrуфрiiвськоi райоrrтrоi радци КiровогралськоТ областi>>, своiп,t Полохtенl'lям.
1.5. I{e rlоrtохtеIIrтя пiдц_шягас затвердженнlо у 1]орядку, визIIачеI{оN4у

:]acrloвIiиKol\,l. 'I'р1,.човий розпоряlIок фiлii l]изначаеться правиJIаIviт4

rзttутрirшньоI,о розпорядку, розробленими на ocнoBi чинного законодавства,
1,6. Фiлiя створIоеться з MeToIo формуваIIня единого освi,гнього шросторy,
забезttе.tеttня 1эiвного достугrу осiб до здобуття якiслtот освiти i рацiонаJ]ьlIого
-га ссРсt,.,гиRноI,о використатlня наявних pecypciB суб'сктiв освiтtлього oкpyгy.
i,1. ()з,ворrос, зл,tit+юс тиII, лirtвiдовус та реорганiзовус Павлисъку фiлiло
0ltopliоI{) :-tаrслаlly зaI,aJ]I)}loT середцrrьоi освiти <llав.llиський лiцей iп,rerri

13.().Сl.хоN4лиIIського Огiуфрiiвськоi районttоТ ради КiровоградськоТ об.ltастi>

засlIовl{ик.

II. Оргаrliзацiя освiтнього процесу

2, l. I-IpaBa та обов'язки учасникiв освiтнього процесу визначаIоться закоI{аN,Iи

УltраТни "ГIро освi,гу", "Прп загальну середнIо ocBiTy", iншими IJормативнО*

шраlзоl]ими актами, у тому числi Полохtенням про фi;rilо, стату'Iом та

I1раl]илами внутрiшI{ього розпорядку опорного закJIалу загалъноi середлiьоi

осtзiтлт <<Пав:tиський ;iiцей iMeHi В,О.СухоN,IJIинського Онуфрiiвськоi районrrоТ

рали Ki poBoгpa/tcbKoi областi>.
2.2. Оовiттiiй IIроцс,с у фiлiТ оргаttiзовустLся у формах злобутт,яr зага;tыlilТ

сере.l{т]ьоi tlсвi,ги з урахуваЕltIяN,I особ;rивосr:ей освi,гньоi дiяльнос,гi оrrорногtl



закпадIу загалыIоТ середцльоi освiти <Павлиський лiцей iMerii
R.О.СухоN,IлинсI)кого ОнуфрiiвськоТ районноi ради Кiровоградськоi об.uастi>.
2.З. Оовiтrтiй Iтроцес у фiлiТ здiйснrосться вiдповiдrlо до ocBiTiTix проIрам
опорrIого закладу загальноi середньоi освiти <Павлиський "тliцей iMeTri

13.О.СухоN{лI.1IIського Онуфрiiвськоi райоrrrrоi ради t(iровоградськоi об.шастi>.

2.4, Структуру наtsчальFIого року та режим робо,rи фiлii затверджус керiвник
оllор}lого закJIаду загальноi середньоi освiти <Павлиський лiцей iMclri
13.О.Сухомлинського ОнуфрiТвськоi районноi ради Кiровоградськоi обrrастi>.
2.5. Учrri (виховатtцi), якi здобуваIоть ocBiTy у фiлii, е учня1\{и (вихованцями)
опорIIого закладtу загальцоi середньоi освiти кllавлисъкий лiцей iMerri
I3,О.СухоN{лиIIсI)кого Онуфрiiвськоi районноi ради Кiровоградськоi областi>>,

-3арахуванrтя, переведеI{I,ш та вiдрахування таких y.tHiB (вихованlдiв)
здiЙснrоют'ься згiдлtо з наказом керiвника опорного закладу зага-ltl,нtli
сере/{ньоi освiти <IIавлиський лiцей iMeHi В.о.Сухомлинського онуфрiiвськоi
райолrliоi ради КiровоградськоТ областi>.
2.6. I3иrrускникам фiлii, яка забезпечуе здобуття базовоi серелньоТ освi,ги,

_IоK),NIсI{T про ocBiT1, видасться опорi{им закJIадом загалъноТ середтrьоi освirи
<<llав:тllсl,киi.r "шiilей iMeHi В.о.СухомJIиI]ського онуфрiiвськоТ райоrrноТ ради
Kipo Bol,pa/_tcbKoi об:rастi>.
].7. СтвореIIl{я .v фiлii з'еднаних K.lraciB (класiв-комплектiв) початковоi шко;tи
з:tiiiсlIiосться вiдцповiлно до Положе}Iня про з'сднаний клас (клас*комплект)
ttочатttоiзоi ш]коли у фiлii опорного закладу, затвердженого наказом
N{irIiстерс,гва освiти i науки Украiни вiд 05 серllня 2016 року ЬТ 944,
заресстрова}Iого у N4iнiстерс,гвi lостицii УкраТIIи 26 серпrrя 2016 року за
}'т l 1в7129з11 .

2.8. У сРiлi1 il,IоItу,гь створIоватися r,а дiяти групи продов}кеFIого дня.

III. Управлiltrlя фiлiсю
3,1. Iil,гitтtllлй розпис фiлiТ с скJIа/{овою штатного розпису опорIlого закJIаjiу
:зliI'а:tьlлоТ cepejlllboi освiти <<1lавлиський ;rirIeй iMerri В.О.СухоN{лиЕIсIlкоI,о
Оrr"чфрiiвськоТ райоttlтоi ради Кiровоr,рад(съкоТ областi>>, що розроблястr,с,яt i
заl,t]ерiiжусться керiвникоtчt опорного закJIаду загальноi середнъоi освiти
кIIавлиський лiцей iMeHi I}.О.Сухомлинського Онуфрiiвськоi районrrоТ рад{и
Кiровоr,радськоi' областi> на пiлс,rавi 'Гипових штатних норплативiв
зaI,a.III)lioocBiTlTix I{авчалъних закладiв, зат]зерджених наказом N4iнiстерс,гllа
осlзiти i Ilауки Украirrи вiд 06 грудня 2010 року NI 1205, заресстроваIIих )i
VlirricтcpcTBi lост:ицii Укра\ни 22 гру/{ня 20I0 року за N 1308/18603 (далi -
'Гlrl totзi tлтатtлi нормативи).
З,2. Фirrilo очоJIIос завiдувач, який призначаеться за погод}кеFI}IяNI :]

iIliLIiu] jltI}IKoM вiддiлу освiти райдержадмiнiсr,рацii. В разi вiдсутlтос.ri
IIoi'olt}}(cIIIuI I,Jачальll14ка вiд;riлу освiти райдlер;кадцп,riнiсr:рацii на IIризII&чеIII:Iя



Завiд1,133ъlа фiлiТ, директор опорного закладу не мае права }Ia його призFIаченшя
або звjлr,IIення.
j.3. ЗавiдУВаtI фiлiТ, його заступники, педагогiчнi та iншi працiвники фiлiТ с
працiвrtиками опорного закладу загальноi середнъоi освiти <гIавлисъкий
.liцей irureTri I}.О.СухоN4линського Онуфрiiвськоi районноТ Ради
Ki ровоr-радсъкоi об:tастi >.

3.-1. KepiBElIK опорного закладу загаJIьноi середrrъоi освiти <<Павлиський лirlсй
irrerTj I}.О.СухомJIинського ОнуфрiiвськоТ районtтоi ради КiровоградсъкоТ
об;rас'гi> l]изначае обсяг педагогiчного наваIlтаження педагоt,iчних
rlрацiвникiв, якi забезпечуIоть освiтнiй процес у фiлiТ.
Iiедаr'огiчнi працiвtlики оIIорного закладу загаJIыIоI середньоi освiти
<IIав;tисъкий лiтtей iMeHi I3.О.Сухомлинського Онуфрiiвськоi райоrrноi ради
itiрооrзградсъкоi областi>>, якi здiйснюють освiтнiй процес у фiлiI, мох{уть
\IeTli педагогiчltе I{аваI]та}кення в опорному закладi загалъноi середtrьсiТ
ocBiTl.t <<Пав-тtиськиЙ лiцей iMeHi В.О.Сухомлинського ОнуфрiiвоькоТ райоlrrrоi
})a:lI,I Кiровоr,радIськоТ областi> та фiлii.
j.5. ГIе,'1аt'огiTнi trрацiвники фiлii е чJIеIIами гtедцагогiчrtоi ради ollopнol,o
з:ili"-Ial{\I Заl'аJIЬIlоi середньоi освiти <<Павлиський лiцей iMelli
iЗ,О.Сlхо\fлlIIIського ОнуфрiТвсъкоi районноi ради КiровоградськоТ об;tастi>
га беllr,,гъ \rчас,гь у Ti засiда}lнях.
j.6. \4е'годи'trrа робота у фiлii с склаJ{овоIо методиtlноi роботи опорIlого
Заli-lа;,IУ ЗаГаJIы{оi середньоi освiти <ПавлиськиЙ лiцеЙ iMerli
}3.О.С1,19мли{Iського ОriуфрiТвськоТ районноi ради Кiровоградськоi областi>.
З.7 . РiшrеIiтlя виlцого колегiального органу громадського самовря/]уванпя
(заt'а;rr,iti збори трудового колективу) опорного закладу загальноi середrтьоi
освi'r'и <<llсiв;tиський лiцей iMeнi В.О.Сухомлинського ОнуфрiТвськоi районноi
lla/{и Itiровогlэаllськоi областi> с обов'язковиi\4и дJIя виконання фiлiсrо.
У фilriТ N,Io}K}Tb стI]орlоватися органи Iромадського самоврядуван}Iя фiлii.

l.V. cDilrtrIIcyвaII[Iя Til Nlатерiально-техlriчrrа база фiлii
+.l. ) lорядцок фiпатrсуван}Iя та платерiалъно-техFIiчного забезпеченнr{ фi;riТ
вI]:]IтаLIас,гься:]акоItаN,{и Украiни "l1po ocBiTy", "Про дошкiлr,ну ocBiTy", "I1po
заI,аJIьily сере/1I{ю осlзiтlr" та iнrпипци норN,{ативно-праIзовими акта]\tи Украiни.
1.2. (liлrансуваIIIIя фiлii здiйснrоеться вiдгtовiдtrо до кошторису оIIорного
зtlKJ.IaJly загаJIьноi середньоi освiти <<Павлиський лiцей iMeHi
I3.О.Су,хоN,IJIинського ОнуфрiiвськоТ районноi ради Кiровоградськоi об:tас,гi>
jiого засiIовI]иком.
4.3. t}iлiя може заJIучати додатковi дцжереlIа фirrансування, не забороilеtti
законодаI]с,Iвом.

4.1. ФiЛiя Може забезпечувати надаFIIIя IIJIат}Iих ocBiTltix та iнiпих шocJlyI,,
Гtсреlтilt яких визначае педаl,огiчна рада опорного закJIаду загалъноi середньоi



осВiТи ((Павлиський лiцей iMeHi В.О.Сухомлинсъкого ОнуфрiIвськоi районноi
РаJ]И Кiроiзоl'радсъкоТ областi> вiдшовiдно до Перелiку платних послуг, яlti
\{о/tу'гь надаватися IIавчаJIъними закладами, iншиь,tи установами та закJIада]чIи

сI]сТеN{и освiти, rцо належать до державноi та комунальноi форми BltacHocTi,
затI]ерlIженогопостановоrо Itабiнету N{iHicTpiB Украiни вiд 27 серпня 2010

рок N 79б.
-1.5. N4arlнo опорного заIt;Iаду заI,аJIьноI сере7lн,ьоТ освiти <Павлисl,киii :riцеI:i

ilreIri rj.О, Сlухоп,rллtllсъкого Опуфрiiвськоi районноi ради KipoBorpal(cbKoT
обlас'гi> rтеребувас у користувалlнi фiлii на lrравах гIовFIого господарськоI,о
lзiлаtttlяt або огtеративного угrравлiння.
-+.б. Оrторrlий закJIад загальноТ середньоi освiти <Павлиський rriцел"т iMel,ti
R.О.Сухо},IлинсI)кого Онуфрiiвськоi райоrrноi ради КiровоградськоТ об.ltастi>
'ra його фiлiя можуть crli:tbHo використоI]увати FIаявне майно, у тому чис;ri
rpaшcпopTrii засоби, tшкiльнi автобуси, спортивне обладнання тощо.


