
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА К І .. 
и ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Г: Про реорганізацію 
Бров~рської вечірньої загальноосвітньої школи 11-111 І 

ступеНІВ управліННJI освіти Броварської міської ради 
ШЛJIXО~ при~наННJI д.о Навчально-виробничого центру 

творчосп МОЛОДІ упраВЛІННJI освіти Броварської міської ради 

Розг~~ пода~НJI управлінНJI освіти від 17.05.2010 Н!! 546 та з 
метою ОПТИМl3ацl1 мереЖІ навчальних закладів, керуючись ст. 104 105 106 
107 Цивільного Koдe~~y Украіни, ст. 59 Господарського кодекс; У~аїни: 
п.3 СТ •• 9 3aкo~ Украши «Про загальну середню освіту», п.l.ll Положення 
про вооеЧlР~ (ЗМІнну) mxолу затверджене нак.азом Міністерства освіти і науки 
Украши ВІД 04.07.2005 Н!! 397, п. 30 ст. 26, ст. 54 Закону Украіни «Про 
місцеве самоврядування в Украіні», враховуючи рекомендації постійних 
комісій з гуманітарних питань та бюджету, фінансів і цін, Броварська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати Броварську вечірню загальноосвітню школу П-Ш 
ступенів управління освіти Броварської міської ради ШJIJIXом приєднання 
до Навчально-виробничого центру творчості молоді ynравліННJI освіти 
Броварської міської ради, ПРИПИНИВІІІИ діяльність Броварської вечірньої 
загальноосвітньої ІПІСоли п-ш ступенів. 

2. Затвердити Статут Навчально-виробничого центру творчості молоді 
УПРаВЛіННЯ освіти Броварської міської ради в новій редакції згідно з 
додатком 1. 

з. Затвердити штатний розпис Навчально-виробничоro центру творчості 
молоді управління освіти Броварської міської ради згідно з додатком 2. 

4. Утворити комісію з припинеВНJI дiJшьності ~pOBapcь~oї ве;іРВЬОі 
загальноосвітньої ппсоли п-ш ступенів упрaвmВНJI ОСВІТИ зnдво з 
додатком 3. 

s. Комісії з припинеНIUI Броварської вечірньої загальн~освітвьоі ПІКО~ п
nІ ступенів управління освіти склас~ п~ред~альвии акт та подати иого 
дJIJlзатверджеНIUI на сесії БроваРСЬКОI MICLKOI ради. 

6. Комісії з припиневвя ДЇJIJIЬHocтi здійснити оо заходи з ~и~~ та 
RpИnИнеВНJI дiJIльиості Броварської вечіРНЬОI ЗaraJIЬНООСВIТВЬОI ШКОЛИ 

П-Ш ступенів управліИНJI освіти до 01.08.2010. 
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7. НачальниКУ упр~іННJI о~віти Онищенку В.І.: ' 
повідомиТИ про П~ИИНJIте РlшенНJI орган, що здійснює державну 

реєстрацuo; 

попередити директора Броварської вечірньої загальноосвітньої 
школи п-ш ступенів управлінНJI освіти про реорганізацію школи 
ПJJU[Xом приєднанНJI. 

8. ФінансовоМУ управлінню передбачити бюджетні npизначенНJI на 
yrpиманвя Броварської вечірньої загальноосвітньої школи П-llІ ступенів 
ynравлінНJ1 Qсвіти У складі Навчально-виробничого центру творчості 
молоді управліННJI освіти Броварської міськоі ради. 

9. контроль за виконаиНJIМ цього рішеиНJI покласти на заступника міського 

голови Виноградову Л.М. ~~;~ 
r. .ft..." ~ct* 

(

1tJ CJ' r: -:l .~~ 
~,r~ І;" 1і оа 'Q 

виконуючий обов'язки міського roло~~~ ll~_, .. - ~~4IO' 
cevneтap ради , c.6,J_ ,.. Ь І.В.Сапожко 

-r ,\~, 'і' • '.І. 
"<'/v-, ~""~' 
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Подання: 

начanьник управління освіти 

Погоджено: 

заступник міського голови 

начальник юридичного відділу 

начальник загального відділу 

голова постійноі комісії 
з гуманітарних питань 

голова постійноі комісіі з бюджету, 
фінансів і цін 

. ~ 

.~. " В.І. ОнИІЦеаха 

~dI1~V __ Л.М. Вино .. 
\~ 

__ --.:cd=:::.....- І.Г. Лавер 
--- н.І. Гнатюк І 

______ А.В. Кр-[ 

А.В.Буmca l 
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~Wц..,..14~'. ~~J~o.~ .. P21'D2.'1_0)' '" 1 . .. " ,., ~ :-. , , 
.. ' , ... 11' if" 

'~'''''' (\ .,' '. 
І -. . !: " •• . ..... .'" .. \ 

І • • ••• і \ о ~ І одаток Н!! 3 
д? р~шеНня БРова.р/;ц.~'lJміської ради 
BIД.;/l) ()5.,,'!h-Nи. о /6.1t?-J'f'-a;-

',-:'.:)j:~. , ..... ,,"),.. . . -".-
........ ~ ::..:: ;;::::''' .-

Скпад 
комісії з припинення діяльності 

Броварської вечірньої з~гальноосвітньої школи 11-111 ступенів управління 
ОСВІТИ Броварської міської ради 

Виноградова Л.М. 

Онищенко В.І. 

ЯричЛ.п. 

члени комісіі': 

ШевчукВ.С. 

МузикаА.Є. 

СидькоЮ.М. 

Кривонос А.В. 

Виконуючий обов'язки міського голови
сеКРетар ради 

заступник міського голови, 
голова комісії; 

начальник управлінНJI освіти, 
заступник голови комісії; 

завідуюча відділом виховної 
роботи, секретар комісії; 

заступник начальника управління 
освіти; 

головний спеціаліст 
упрaвnilПUl освіти; 

юрисконсульт управліННJI освіти; 
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Подання : 

вачальник упрaвniВВJI освіти 

погоджено: 

заступник міського голови 
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~нищевко 

~ Л.М. Вииоi}ЩЦol 
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зАРЕЄСТРОВАНО 
РішенНІІ Вllконавчого комітету 
Броварської r.sіської РОДИ 
від ------------------
~------------------КеРYlОЧll1 справамИ виконавчого 
КО.Іітету 
_------К.В.КузНецов 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
РішенНJI 
Броварської міської роди 
від 20.05.10 
НІ! '{4.1- '" - oS-

СТАТУТ 
(НОВА РЕДАІЩІЯ) 

НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ 
М. БРОВАРИ киfвськоl ОБЛАСТІ 
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._-_ ... ---- .. 
нuчanы�о-вllроБнIIчІIпn цеllТp творчості,.. • 

чanЬНО-ВIIХОВНII,.. об'ЄДlIDНIIЯ,..,.. Б ова к.-ОЛОДІ .. - (дапі за теКСТО.1 - НВЦТМ) є 
ф,Мі ВnВCllocтi і знахОДlIТЬCЯ у • к:'IУІ pll • ~IBCЬKOI об~асті, заСIIОВВlIII,.. на ко,..унanы�іяя 
Jj~вaPJI КlIЇВСЬКОЇ області. IВnЬ.11 ВJlаСIIОС'П територіanьної rpOMDдl1 міста • 

. І.НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ 

1.I.Повне нaRменуввння - Навчanьно-виробничий цеl " 
• DXо,nwення' 07400 У .. К" пр ТВОРЧОС'П ,..ОЛОДl. 

МІсце зн --, • ,КPВlHa, Illвська обnасть Б .. 
тел /факс 6-66-01 тел 6-13-14 та вул Ки" 30' 1\1. ровари, вуn. м.лaryнОВОI, 17-А, 

• ,. . Івська б-А тел 4-12-77 
3аСНОВНІІКОМ НВЦТМ Є Броварська міська рада' К'" :. б . 

• И а' . ИІВСЬКОІ О ПОСТІ. нвцтм 
піДПорJIДКОВВНlln упр ВЛІННІО ОСВІТИ Броварської міської рад 

1.2.Скорочена нозва _ нвцтм. и. 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС 

2.1. Навчально-виробничий центр творчості моподі є IОРИДИЧНОIO б • . 
законодuства Украіни з моменту його державної peecтpaцl"I' нвцтмОС~АОIО ВІДПОВІДНО ДО • • . ЗДІ снює навчanЬflО-
ВJIXOВНY ДІЯЛЬНІСТЬ за напрямами: 

• дошкільна освітв; 
• повна зaranьна середня освіта; 
• професійно-технічна освіта; 
• позauпdльна освіта. 

2.2. В своєму складі НВЦТМ об'єднує: 
• це"?", раннього розвитку «Клуб MВJIJIТКo» (дani - Центр розвитку); 
• .веЧlРНЯ загвnьноосвітня шкоnа ІІ-ІІІ ступенів (дani - Шкоnа); 
• професійний nіцей техноnогічного профіто (дani - Ліцей). 
• центр позашкільної освіти (далі - Центр позamкinля). 

2.3. у НВЦТМ визначена украінська мова навчанНJI. 
2.4. НВЦТМ має право відкривати інші профілі, вїдділенНJI, філії, навчально-виробничі, 

НВВЧlШЬно-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи; 
утворювати в установленому порядку разом з іншими IОрИДИЧНИМИ особами навчально
виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань ЮРИДИЧНИХ осіб. CrвOpeHHJI 
фіпііі та інших відокремлених структурних підрозділів здіЙСНЮЄТЬСJl у порядку, 
встановленому законодавством Украіни та за відповідним рішеННJIМ Броварської міської 
радИ. 

2.5. НВЦТМ має самостійний баланс, розрахункові, спеціальні та вamотний рах)'НJCИ в 
банківських установах, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бnанк зі своїм повним 
нailмeнyвВВIIJIМ, а також емблему та свій представницький знак. 

2.6. НВЦТМ ДJIJI доcяrнеННJI мети своєї статутної діяльності має право від свого імені 
УКЛадати УГОДИ, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести відповідальність, 
6)'111 позивачем і відповідачем у суді. ..' • • . 
• 2.7. НВЦТМ має право залучати ДJIJI роботи УКРВІнських та Іноземних спеЦIВnIСТІВ 

3nДНo з чинним законодавством Украіни. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯJlЬНОСТI 

ЗІМ . 'НВЦТМ . • етою дuшьноСТ1 є. • •• • _ ф' 
• заб • ••• дитини на здобyrrя доmЮnЬНОI ОСВІТИ, 11 lЗичного, 

езпечеlUUl реamзВЦІІ прав .' 
РОЗУМового і дух UOrrtV соцівпьноі ВДВJ1ТВЦiї та fOTOBHOCn продовжувати ОСВІТУ; 

овного розв .. ".'.1' • • та фо ання шкільної зрілості; 
• заклвдання основ компетентноСТІ доШIOJlЬНИJ(8 • рмув. • • оо 
• . • O"'nopOВJIeHHI вихованнІ та навчанНІ Дlтеи 

до • задоволенНJI потреб у доГЛЯДІ, -- ' 
lllКiJJьиого B;vv' .. оо ОО' 

заб -'.1' • ••• на здобyrrl ПОВНОІ зaranьНОІ сереДНЬОІ ОСВІТИ; 
езпеченНJI реалIЗ8ЦІІ права ~OM8ДRН овИХ знань про природу, людину і 

.' ctвopeННJI умов ДJIJI оволоДІННЯ системОЮ наук 
І C)'clIUrьcтвo; 

t І.; . 
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ф-: .... ·ІІ BIДJIOBIДНO до ІХ ПОJCJIІІКDIІЬ '11ІТе ' • , 

ара .. ".,...1.'.. , . ,реСІВ І ЗДІбностей з метою зцоволеНRJI 
пО1Рсб еКОНО).11G1 IСрDlНИ У КВВnIФIКОВВНIIХ і КОlIJсуреlfПIОСПРОМОXCRИХ робітниках на рlПUCY 
npaЦi; еб ' 

• ЗQДоволеНRJI ~:тp УЧНІВ 8-11 (12). JCJIасів у ПОГЛllбленні базової трудової підготовки; 
,. створеИRJI ум ~ ДJUI ОВОЛОДІННJI п~аtmlчними вміННJlМИ і навичками наукової, 

.ІOCJ1Iд110.~КСDеРllМе~НОI" КОН~УКТОРСЬКОІ, ВИllвхіДllИЦЬКОЇ, раціонвnізаторської 
дiJnЬHOCТI, ДОCJIПlеНRJI ВIДПОВIДR~ro PIBHJI професійної підготовки; 

• здіRснеИRJI навЧВНRJI І ВихованllJl WКОЛJIрів та учнів у позаурочкий та 
DоsанавЧIIJIЬИlIЙ час; 

• DІІХОВDИU rpОМВДJIИина України; 
• BIIXOB~ В учнів (DИХОD~ціD) поваги до Конституції України, державних сиr.,волів 

УкраіНII, прав І CBO~O~ .. mо~ини І ГРОМ8ДJIНИНD, ПОчутІ'JI власної гідності, відповідвnьності 
перед ЗDКОНО •• за СВОІ ~II, СВІДомого ~DлеННJI до оБОВ'Jlзків людИНИ і ГРОМвдJlнина; 

• формуванНJI І розвиток COЦIВnЬHO зрілої, творчої особистості з усвідо.шеною 
rpoМlIДRIIською позиціЄJО, почуттям HaцiOHВnЬHOЇ самосвідомості; 

• ВІІХоВaRRJI шаиобnивого cтaвnеНRJI до РОдИни, поваги до народних традицій і 
sВJI'IIIЇВ, державноі та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших 
вародів і націй; 

• розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогпяду; 
• реалізація права учнів (виховвнців) на вільне формуванНJI політичних і світогJIJIдRИX 

переКОНDIIЬ; 

• ВИХОВ8JIВJI свідомого ставлеНRJI до свого здоров'JI та здоров'JI інших ГРОМвдJIИ JIК 
ваЬнщоі соціальноі ціввості, формуванRJI засц здорового способу житrJl, збереженВJI і 
_CВВJI фізичного та психічного здоров'JI учнів (вихованців); 

• cтвopeВRJI оптимальних умов ДЛJI духовного, творчого, інтелектуального розвитку 
дітей та учнівськоі молоді, їх трудового ВИХОВВНВJI, професійного самовизначенВJI та 
I'О1ОввоСТЇ до трудової діяльності; 

• ФОРМУВВIПIJI в учнів адекватне СПРИЙRJlТl"JI житrєвих проблем, розуміНВJI освіти JIК 
I'OJIOBBOro засобу доспиеВИJI результату особистої праці; 

• розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, творчого 
МIICneввJl, потреб і вмїВИJI самовдосконаленu; • 

• ФОРМУВВIПIJI цілісного СПРИЙНJIТrJl світового культурного та lRТCЛектуального 
ВlДБВВНJ· 

• ~opeВВJI систем пошуку, розвитку і підтримки ЮНИХ талантів і обдарувань; 
• забезпечеВИJI належної JlКocтi навчанu та ВИХОВaRRJI; 
• оновлеВВJI змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, 

lІeroдів і форм навчВВНJI та ВИХОВ8JIВJI; 
• інші завданВJI, що не суперечать чинному законодавству, 

4. 3АГАЛЬШ пОЛОЖЕIПІЯ 

41 ..,. CJI конституцією Украіни, Законами Украіни 
• . НВЦТМ у своїй дuшьноcn керуєть е ню освіту)) (<Про професійно-

cIIp~ oCBity», «Про дошкільну освіту», «Про загальну сер Д о загально~світній навчальний 
технІЧНУ освіту», «Про позашкіпь~ освіту»,. пол;ж:::мал::ий зВlCJlвд, ПоложенНJIМ про 
3aJcпeд, ПоложеllRЯМ про профеСІйно-технІЧКИ звшкїльний навчальниіі заклц 

. ~~~eBY професійно-технічну освіту, ~ОJlожен~р::р::кої міськоі ради, її виконавчого 
І ;aasи нормативно-правовими актами, РlшеНRJIМИ 

IOt.tn--. nu... • • 
---61, ~- статутом, •• • ми іх батьками, суспшьством І державою 

11: 4.2, НВЦТМ несе відпОВ1Д8JIЬНІСТЬ перед ДlТЬ , 

• 6езпечні умови освітньої дїJIJJЬH~cтi; , , 
• ДОТРИМВНВJI державних стандартіВ ОСВІТИ, 

• t , 
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• дОТРllМВНIIJI доroВIРНl1Х зобов'язDНЬ з інlU 

ayv.o8oi дUшьності, фіЗИЧlIИr.sи та IОРИДlIЧНIIМИ ОС~:fII суб'єктами ~CBi1'llьoi, виробничоі, 
11 iJCJf8POдaIIMII УГОДІМІІ. ами, у то"'у ЧJICnI ВІІКОНВИНЯ зобов'ивиь 
31-' ЦТМ '" 43. нв CIМOCn .. HO Приймає рішснНJI і' " 
_Іпс:тенціі, передбаченої законодавством УкраіН11 та ЗД1~IПОЄ ДlJUJЬНIСТЬ У "Іежах своєі 

4,4. ДnI ДОCllПlенНJI своєї MCnI НВЦТМ може ЦИ~І тaтyrOM" 
:J8IOиодавСТВО"1 Украіни види діJUJЬНОсті ,ЗД1АСНlоватн УСІ незаборонені чинним 
IІІlJCЧепаведеНIIМ:. ' ЯКІ ВКJJЮЧВlОТЬ, вne не обмежyJОТЬСЯ 

• КОРllстуватися ПІЛьгами, що передбачеllі держаВОIО; 
• проходити в установленому порядку державну а1'еСТВЦ' , 

Ф ' ІЮ, 
• Вll3начаПI орми, методи І засоби організаціі навчвnьн 

б • O-ВИХовного процесу' 
• розро ЛJI1'II І впроваджувати піcnя затвердження В Мініст ' ,', 

yкpaiim проrpами з навчальної та науково-методичної роботи ерСТВl ОСВІТИ І науки 
СІ1ІИдвртїв; з урахуввиням державних 

• погnибmовати та розширювати програми зaranЬНООСВ1'ТНЬО"1 ш • КОЛИ lDJUIXом введення 
• вuЧDJIЬНI ІШани д~даткових навчвnьних дисциплін гумвиітарного, математичноro, 
ПРnPDДНПЧОГ~, техвОnОПЧllоro, сп~ртивного та іншого змісту; 

• орraв130вувати навЧВННJI ІНтенсивними методами, які MOДemoJOТЬ випе че 
вulJllПlJl основам наук; реджую 

• ~озроБJUIТИ авторські навчальні програми, підручники, навчвnьні посібники з різних 
ДIIcЦJmтH; 

• • ство.!'ювати комплекс нав~альних дисциплін, пі забезпечують формування цілісної 
СШОГUДНОІ культури особистоСТІ учня; 

• в установленому порядку розроБЛJIТИ і впроваджувати експериментальні та 
івдпвiдyвnьні робочі навчальні ІШВИИ; 

• визначати варіативну частину робочого навчального плану; 
• визвачати контингент учнів, вихованців та слухачів НВЦТМ; 
• проводити пошук, відбір, навчання, виховання творчо обдарованих дітей, збагачеННJI 

imnекryaпьвого потенціалу держави, підготовку учнівської молоді до вступу у вищі 
IUчшнї заклади; 

• спільво З ВИЩИМИ вавчальними закладами, іх філіалами або кафедрами, науково
ДОС:ПіДВИМИ інститутами та цевтрами проводити HayкoBo-дocniднy, експериментальну, 
ПОшукову роботу, що не суперечить законодавству Укрвіви; 

• вадавати ІШатні поcnyrи відповідно до переліку, затвердженоro Кабінетом Мiвictpiв 
Уlpaiвп, ва основі угод закладу з фізичною (ЮРИДИЧНОЮ) особою; 
• • готувати, навчати та консультувати спеціалістів різних кваліфікацій з метою іх 
lІІДвищеllВl та HaдaRIIJI відпОВідних сертифікатів; 

~ вадавати поcnyrи ДЛJI одерЖDВIIJI повної зв:впьН~ї С~Р~АШ:ої та ~ро~есШн~ї. OCB~, 
Dpraвjзовувати підготовку, вавчВВНJI та KOHcynьtaЦll спеЦІалІСТІВ pl3~ ~IBН1~ квamфlК8ЦІI; 

• перепідготовку та підвищеRНJI кваліфікації робітничих кадрІВ ВІДПОВІДНО до потреб 
PIIIIJCY праці, враховуючі можливості та стан матеріально-технічної бази з~~; 

• DpОВОДИТИ профinьну та професійну підготовку учнів зaranЬНООСВIТВ1Х навчальних 
JIrnaДiВ мїств; , 

• проводити професійне навчВВНJI слухачів з числа дороcnоro населеННJI та слухаЧІВ з 
'llrела безробітних; 

• ВlЩUати інформаційні поcnyrи; 
• DpоводиТИ ВИДавничу та журналіСТКУ ДЇJIЛЬність; "оо 
• ВвдаВати поcnyrи у глобальних та локальНИХ мережах передавlUlJUl1ВформаІЩ; 
• ВвдаВати представницькі поcnyrи; • всіх форм власності, а також уставов, 

1IJIr1a' К~РИстуваТИСJl поcnyraми підприємСТВ 
I3IЦUi 1'1 фізичних осіб; 

, ..... 

:і . , " 
І І .. 
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• ПРllДБВ'П1 та оренДУваПI необхW.с уcтnтvv.ання, б • 
........ '· •• .I

u О ладнання, II.струмеИ'nI та 
аІатеРІIІІI' • 

• здава11l В оренду рухоме А HepYXo~.e ~IaltHO що 
l1IJIbaцii навчIшыІ-Dиховноro процесу за ~I~BII неоВlfКОРИСТОВУЄТЬСЯ зaкnадо~! під час 

~! .. чanьноro процесу та безпечних умов навчання Згіn~оЩз чице не призведе до попрwення 
аа- '"'" нним законодавством, 

• 3В поroдженНJIМ з органом управління майном б • 
МОГО моАНI, ае перебуває на його бал· yrи РОЗПОРRдИико" рухомоro І 

ІІСРУХО • аНСI, порядок використання якого визначається 
_lIallM законодавством, РІшеннями Бровврської міської рnnи -
.....- - , 11 виконкому, тв цим 
~M; • 

• ~llроБJJJIТИ та реаЛІзовувати вироби і ПРОдyJЩіJО, якв ВИГотовnена у майстернях 
нвЦТМ. .. 

• проВOДJПИ peмO~11 ремонтно-будівcnьні роботи; 
• розвива11l матеРІвnьно-технічну базу дnя забезпечення навчально-виховноro 

r.CY. пpDQ • •• •• 
• ОТРI~ати кошти І матеРІалЬНІ ЦІННОсті від органів виконавчої впади, юридичних і 

фї3JJ'DП1Х ОСІб; 

• розпоряджатися KO~ і матеріальними цінностJlМИ, що надійlWlИ від головного 
~порlДИИКВ, Ю~ЧІІих та фІЗИЧНИХ. осіб, бать~в, громадських, благодійних організацій, 
ІІІ повртвуввnи ІХ ДЛJI розвитку матеРІально-техНІЧНОЇ бази НВЦТМ; 

• звnишати у своєму розпор~енні і використовувати власні надходження у порядkY 
вmнвченому законодавством Украни; 

• здіАcmoвати харчуввнНJI учнів, вихованців, cnyxaчів та працівників у iдanьнi, 
oprвнЬовуввти СТОJПI замовлень, випускати тв реалізовувати кондитерські вироби, 
ОРIІВЬовувати роботу буфету; 

• хаРЧУВВIIВJI учнів, вихованців, слухачів тв працівників може здійСRlOватися НВЦТМ 
в CDlостійио, так і за допомогою інших організацій на підставі yroд, згідно з ЧИННИМ 
3UOBOдaвCТВOM та відповідно до діючих санітарних норм. 

• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально
врофbwmtчниx і культурних підрозділів (музичнв, спортивна школи, та інші); 

• фінансувати наказом директора за рахунок впасних коштів заходи, які СDpИJllOТЬ 
lIOJIimпевию соціально-побутових умов колективу, преміювати тв робити надбавки до 
ОDПaТИ праці працівникам та керівнику закладу за результатами роботи; 

• використовувати різні форми морального і Maтepianьвoro заохоченВR до учасників 
ВIВЧaJIьпо-виховноro процесу; 

• орraиізовувати та проводити масові, культурні заходи, конференції, виставки, 
~РkВ,аYRIUоии,культурно-видови~ііспортивнізаходи; 

• інші види дUшьності та поcnyги, не заборонені законом. 
. Медичне обcnyroвув8НВJI учнів та вихованців здійснюється Броварською ДИТJI'Iою 
Jl!rapвсю та середнім медичним персоналом НВЦТМ; • 

ВJfДИ дiJmьKOcтi, які згідко з чиЮПІМ законодавством Україин пот:реб~ спе~аль~ 
до3волів чи JIiцевзШ мо"'"""" здіііСlDOввтиCJI нвцтм піCЛJI О'фИМВВВR В1ДПов1ДВИХ пщенз1И 1 
ДО3ІО • І --.І .. -

ІОВ. 

Взаємовїдкосини НВЦТМ з юридичними і фізИЧКИМИ особами визначаються угодами, 
Iqo YlOraдeнi між вимн. 

5. ОРГ АШ3АЦІЯ НАВЧАЛЬно-виховного проЦЕСУ 

s 1 нв стійКО відповідно до перспективного, річкоro 
lIIJaВY • • цтм планує свою робщу само . і nитaвшt роботи визначаються 
1IePCn· в ПЛані роботи відображаються вайГOnОВВI~едaroгічною радо:О нвцтм та 
1101'0 ettтивll його розвитку. IJлак затвер~ЄТЬС~ ради. Пnав роботи НВЦТМ є ЄДІІИИМ 
_ ~CJI ynpaвniВИJIМ освіти БроваРСЬКОI МlСЬКОI 

ВСІХ lоГо СТР)'КТур1lИX підрозділів. 

-- -., ., 

: і" , 

: • f 
: ":'. 
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5.2. ОСНОВНІ'М документом, що регуmoє навчanЬно-виховниR та 
бllllЧld1 процес НВЦТМ є робоЧ111і навчanьниR навчanьно: 

.JIPO ':"сНIIХ і рекомендованих Міністерством • . ПJlан, JllCИіі _ СJCПадаЄТЬСJl на ОСНОВІ 

..tdpoWI ОСВІТИ І Ha)'КJ1 УКРШНІ' Тlrпових нввчanЬНl1Х Г dв 
JJIIII 5·3 НввчlШЬНИЙ план НВЦТМ затверджуm. . • 

• • • • б ся упраВJJIННnf ОСВІТИ Броварської '-lіської 
раІ1Іl. у DllrJUlд1 ДOДВТКJB до ро очого навчanьного плану ДОдШОТЬСЯ розкnад уроків зВНJIТЬ 
~ робоm. • • ' та 

5.4. ІlІДІlВщуапьними ПІдготовка учнів, Пошукова та науково-дослідницька робота 
upoJOдlТЬCJlза окремими планами. 

5.5. Відповідно до робочого ~авчanьного ПJlану педагогічні праціВНИКlI НВЦТМ 
с810СТЇВНО добll}'ВЮ:rь проrpaми~ шдручники, нввчanьні посібники, що мають гриф 
Міністерства OCB1т.s' 1 науки УкраІНИ, а також науково-методичну літературу дидактичні 
.. атеріВnИ, форми 1 методи, засо~и навч~ь~ої роботи, що мають забезпечува~ виконанНІ 
CJII1YI1IIIX ЗIUIДIIJIЬ. та здобynJl ОСВІ'?І на РІВНІ державних стандартів. 

5.6. У CКJI8Д1 НВЦТМ. фунхщонують: педагогічна та науково-методична рода, відділи 
1ID)Jчі та науково-метоДИЧНІ об' єднанНІ, лабораторії, психодіarностичнв, медичва, coцianьH~ 
11 roСП0Д8рська служби. 

5.7. нвцтм с~остійно о~ир~є форми, пор~ок і періодичність контролю нввчanьНИХ 
ДOCJI'Всиь вихованцІВ та слухаЧІВ ВІДПОВІДНО до ДІЮЧОЇ системи оцінюванНІ. 

5.8. Система оцішовlUПUI знань учнів НВЦТМ, порядок проведенНІ державної 
DiдcyмКOBOЇ атестації. та державної квanіфікаційвої атестації, переведенНІ та випуску, 
_ВeJIIII від перевІДНИХ та випускних екзаменів, нагороджеНВJI за успіхи у навчанні 
IIDJIIЧІІІОТЬCJI, відповідними нормативними актами Міністерства освіти і науки Украіни, цим 
CmyroM. . 

5.9. Обcяr педагогічного нававтаженНJI вчителів та керівників гуртків визнач8ЄТЬСИ 
аідпОВЇДВО до чинного законодавства директором НВЦТМ і затвеРДЖУЄТЬСJl упрВВЛЇВНJIМ 
асвіш Броварської міської ради. Обсп педагогічного навантаженНJI може бyrи r.fевше 
1IpJIфвої ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

5.10. Перерозподіл педагогічного навантажеННІ ПРОТJIГOм навчального року 
ДОП)'СI8ЄТЬCJI лише у разі зміни xinьKOCТЇ годин, що передбачається робочим навчальним 
DIJaIIOw, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дОТРИМВIIВJIМ законодавства 

~~ .. 
5.11. ВїдволіК8RIIII учнів, вихованців та слухачів від навчanьних з~ на 1ВШІ види 

-ності заБОРОВJIЄТЬСJl (крім випадків, передбачених законодавством Yкp~). • 
5.12 У НВЦТМ вихоДІІЧИ З ЗВВДВННJI реалізації максимальн~го оволод~ ЗНВНВJIМИ.1 

lIВJIrпraми, розвитку творчих та професійних здібностеіі учтв, ВИХОВ8ВЦІВ та молоДІ, 
. crвopeиі ИlctyПВi віддіпи • 

S.12.1.ПРОфееійио-техвіЧИIIЙ, JIКИii забезпечує наб>;rJl учнями 1 ~а~ами 
DpoфесіЬо-теоретичвих та професіЙllО-ПРВКТИЧВИХ звань, умшь та нави:ок нео .x~ ДJJI 
CIJJaДaВЦ експnyатаціі та нагтщу за роботою ycтaткy&aвu чи мвшин 1 механІЗмІВ, ~ 
~ tpаиспортними засобами та пересувВJIЬНИМИ ме~мами, C~ВДВВВJI. виро ІВ 
I'Oroвнx дeraлей та вузлів ДЛJI експлуатаціі автомобілів, механІЗМІВ, ПРИЛ8Д1В та спеЦI~НОro 
11І\ ... _ • об": техніки підготовку до оволоДІВВJIВJI 
WWІІІЩІВIUUI, РОЗlПИpеВIUI наукового СВlТОГпяду в Jl8С&& , 

~ техиолоriJJми; ів та слухачів до сфери 
~.12.2.DавчалЬИО-ВDроБИDЧIIIi, пий сприяє зrению учи і слухачами професіііво-
~llVВОro обc.пyroвув8НВJl населеИНJI, забезпечує ~B упJl =к У забезпеченні поcшyr, 
~ та професійно-практичних знань, УМІНЬ : riвJIi тощо, дотрим8ВlU1 санітарно
~-з побyrом, харчув8ИИJlМ, обслуговувВИВJlМ, :ань в області художньої культури, 
~'DfIfX норм, технологічних процесів. розmиpеВВJI з 
""""'І, естетики· . слухачами 

S 12.3 ' ... JJКИЙ забезпечує набyrDI учнями 1 • 
1JDn.1...~ ... -. інформаціliиих теХВОJlОПll, ""ЇВЬ та навичок які СПРJIМОВВИI 
.~.~"-'" Ф ::hr практичних знавь, J.'. "DI ___ V'""еоретичиих та про ecmnO-. ... проведеlllUl обчислень В сучасних 
,~ВКy, збережеJПUI чи відиовnеВЮІ lНФОРМ~~~еВВJI передових методів праці за 

Оl1'D1иx процесах, програмному забезпеченнІ, р 

, 
': 
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0"01'010 орrrcxнllСИ та КОМП'lотеРIIОЇ мережі 

:.'JI3кїв , роботі на комп'lотерах ЧlI обcnyrовуван~і ~JI. ВІІКОНВННИ секретарських 
іРфорr.tIlЦlї тощо), обcnyroВУВВНllJl комп 'Іотерної техніки К:~~:=t.~ з~~:зстр:щїJI ЧlI передвввнни 

5.12.4. SYAoaaILo-еСТeТll'lПllіі, Jlкий забезпечує ку, • 
ІЬ та здобyrrJl вихованцвми та розвиток творчих 3Д1бностеD, 

:f~::UIЗIIJIНОі і CBiТOBO~ культури та :.:::ап:актичиих навичок, овоподіННJI знанними в 
5 12.S. IlaYKOBO-ТСХIII'lllllіі, JlXlIЙ забезпечує наБVl"l'JI вихо . 

, ,. J • • ванцами, учнями 1 CJlYXвчами 
_іко:технопопчних. УМl!'Ь та навичок, РОЗWlfрення наукового світогnядy, підготовку до 
8ІСП18ИОI наУКОВО:ДОCnIДНО1 роботи, ОВОПОДlвання сучаСНОIО технікою та технопогіJlМИ; 

5.12,6~ доел!дllllцьк~-екепеРlll\lеIIТDЛLI",іі, який сприяє З&nyЧеНН10 вихованців та учнів 
110 baYKOBOI-ДОCnIДНИЦЬКОI,. експериментвnьної, КОНструкторської та винахідницької роботи в 
різВnX J'IlI)'3JIX науки. технІКИ, культури та мистеЦТВІ, в також створенню умов ДJUI творчого 
CВМ08ДoCKOHвneНJUI та B~eHНJI, розвитку і піДТР.им~ юних тanaнтiB та обдарувань; 

5.12.7. 03ДOP~B'IIIII, Jlкий забезпечує HeO~X1ДH1 умови ДnJI змістовного відпочинку та 
J1CPCДбачає o~On~Д1~НJI вихованЦJIМИ, учнями. 1 cn~ачами знанними про здоровий спосіб 
.иmr, органlЗВЦUО ІХ оздоровпення, набугІЯ 1 З8КршленНJI навичок, зміцненНJI особистого 
!дОров'l і формуваввв гігієнічної купьтури особистості; 

5.12.8. inструктnвио-метОДП'lИllіі, икий забезпечує організацію методичної роботи в 
38IШDдi (науково-методичної, навчanьно-методичноі), роботу звкnаду над науково
методпчною проблемою, вивченНJI, узагвnьнеННI та впровадженНJI передового педагогічного 
АОсвіду; nnанувВННJI на діагностичній основі та впроваджеННJI оnтимanьних форм методичної 
роботи, створює умови ДЛJI професійного росту педагогічних кадрів; 

5.12.9.оргаиїзацU1ио-маеОВllіі, JlКИЙ забезпечує виконанНJI nnану виховної та 
opraвїзвціЬо~масовоі роботи зaкnаду, звnучає вихованців, учнів та CJlYXачів до участі в 
рЬвомавітних творчих конкурсах, змаганнJIX, інтenектувnьних та конкурсно-розвaжanьиих 
вporpaмax, впроваджує проектні технопогіі організації дозвіnnєвоі ДЇJlnЬHOcтi, організовує 
відпоЧІПІОК та творчий розвиток дітей ПРОТІГОМ навчanьного року, у тому чиcnі nnанує та 
opraнiзовує оргавізаційно-масову роботу під час канікул; організовує проведенНR міських 
ІІІСОВИХ заходів, забезпечує участь дітей у різноманітних масових заходах від міського до 
IIЇDapoдвoгo ріввів. 

іиmi відділи відповідно до матеріanьно-технічноі бвзи, кадрів та потреб звкnаду. 
5.13. Навчально-виховний процес у НВЦТМ здіЙСНlОЄТЬСI диференційовано 

(відповідно до івдивідуальних МОЖJ1ивостей, інтересів, нахиnів, здібностей учнів, вихованців 
і слухачів з ypaxyвВНRJIМ їх віку, психофізичних особnивосте., стану здоров'JI) з 
IDIOpИctaIПIJIМ різних організаційних форм роботи: 

•• основними формами теоретичної підготовки є: ~ізні типи ур.оків, .лекції, теоретичні 
ceмurapи, прВImlЧlli семінари, лабораТОРНО-ПРВКТИЧИl ЗIUU1Т1'Я, lндивщyanьие зaнaтrв, 
IОВСУЛЬтаціі, виконВВВJI )'ЧRJIМИ індивідуальних завдань (pe~epaT, ІСУІ!:О~ИЙ. проект, 
IВПусlOlа кваліфікаційна робоТІ, ДИПЛОМНИЙ проект), иавчanьНl еКСКУРС11, UIШ1 форми 
ОРraвiзВЦJЇ навЧВRНJI; 

• професійно-практична підготовка ПРОВОДИТЬСІ У навчanьно-вироб~ мвйстерввх, 
ва DOJJiroHax, тренажерах автодромах, У навчвnьно-виробничих підрОЗДІЛах, а також на 
РОБОЧИХ МЇCЦRX на вироб~і чи у сфері поcnyr за такими формами~ урок ~ИРОбфО~ 
ІІВ'ІІВІІа в навчальному зaxnаді; урок виробничого навЧВННJI на виро НИЦТВ1 чи У серІ 
qllCJJyr, інші форми професійнО-практичної підготовки; • 
___ : виробниче навЧВНIUI та виробнича практика передбачаирЄ:оНбавн=пr:::ln~:::~С; 
.... l"'uНИЧнх ооlS. • • нах у навчanьно .. в A-u&A -r ----, 
аа М~СтерlUlX, ДШЬНИЦRX, ~ОЛlro 'е і поcnyr де учні послідовно набувають 
lІер~бочих МІСЦИХ на вироБНИ~1 чи У сф Р ів безпосередньо на пiдnpиємствах, де 
1Ibto! lIИВJtx навичок ВИКОНВНВJI роБІТ; навЧa.нJIJ! YЧJIф • ... 1 УМІВ' НJI та навички' 
I'1IQDO(!/d..· • рВИННI про еСIIШJ ' 

-.~oвнo З8ХрШJПOЮТЬ одержавІ пе .. ;annn зaНRТI'JI провоДJIТЬCJI ва 
• ПІД' • ,.mntачів практичного BO~-, ., • 

1Іаа_ час навЧВНВJI УЧНІВ, _.~.. ах обладнаних У ВЇДnОВІДНОCn ІЗ 
3atвep ltИX ПОJIігонах, автодромах на маршрУТ 

\ц)кеними нормативами та графікамИ; 

і·.·'· . . , 
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• форма opraн13IЦII ВllроБВllЧОro навч 

_ості від особливості професії за ,.ІОВІІ повн анНІ обllраЄТЬСI иавчanЬНІІМ 38kJ1IДO.1 у 
~OtplX IlввчanЬИl1Х nporpaмi oro ВllКОllання робочих навчanы�l1х планів 

• .fоЖJIиве також ВllКОРИстанюrм інших opraн· ." 
• учні та ВllХоваиці НВЦТМ приймають ~: ІНИХ. форм р?БОТИ . 

NmJwaJUDC. КОmcypсшс. eKCКYPCЇJlx, 3MaraнHIX Mi~KOГ у р~зномаиlТНИХ масОВИХ заходах, 
~аРОДИОro рівн тощо; о, репонanьного, Всеукраїнського та 

• структура навчального року, а також ТИжневе '. 
ачів BCТВВOвmOIOТЬCJI НВЦТМ В межах час навантаження УЧНІВ, ВІІХОВОНЦІВ, 

rJf11. у, що передбаченнЯ робочmf навчалЬНJW 
_О." 

S.14.Навчanьні ЗIUIJIТl'Я розпочинаюТЬСJl 1 вересня у День .. •• 1 знань І ЗІ1К1НUVIl\'I'LСI 31 
'lllllllUI. апе не ПІЗНІше липм наступного року 3rirruo ЗІ C1pvrrvn 'J'_." ,,.-. .."уа" .•• " ... 010 навчального року з 
.';" • .мa1llUJJlМ МІсцевих умов, специфІКИ та npофinlО навчanьноro ' 
~і;-_ікул. закладу заПРОВаджуЄТЬСJl 

S.15 Тривапість канікул протяroм навчanьиого року не ПОВИННО становити . У' . " r.lеиш JIX 
30 JШJIШIД8риих ДНІВ. КВR1КУЛJIРНІ, ВИХІДНІ та cВJlТkoBi дні НВЦТМ працює за конкретннм 
_ОМ, затвердженим директором. 

l(ІНIІІJI JlIl""60г0 pOJllllmКj1 "Клу6 MIlJUIIIIHO" (jалі -Це,,"'Р pOJ."nrНJ1): 
• rpупи Центр розвитку комплектуються за віковими ознаками; 
• до цеll1}' розвитку зараховуються діти віком від З до 6 років, за HВJlВHOCТЇ вinr.них 

місць на ПРОТJl31 року може проводитися додатковий набір; 

• зауахувавия ~~ в Центр розвитку здійснюєтьCJI за наказом директора на підставі 
осоБИСТОІ ЗlJIВи батьІОВ. свІДОцтва про народжеННJI дитини, медичноі довідки встановленого 
spaзD; 

• ДJUI здійснения навчально-виховної роботи Н8Даютьси навчальні приміщенНJI, спanьві 
11 irpoві. тyaJJmli кімнати. актовий зал. ЇД8JIЬВJJ, ігровий майданчик та відводиться територія 
ДJJI прОryJUlИОК; 

• навчальні З8.НJlТl'JI розпочинаюТЬСJl І верссм у День знань і закінчуються ЗО трав0. 
Напідствві з_в батьків можуть буш оздоровчі групн ДnJI роботи у літній період; 

• тривалість одноrо з8lul'lтя для дітей віком від З до 5 років - І 5-25 хв., віком від S до 6 
років - 2S-35 ХВ.; 

• У JI8Вчально-виховному процесі Цem:pу розвитку вихористовуються такі основні 
форма орrвиiзаціі дітей: спеціально організована навчальна дЬшьність (зawrrnl). іrpи. 
~ocтiba дЬшьиість дітей (худоЖИJl, РУХОВ&, мовленнєва, ігров&, трудовІ, доCJDдmщьxa), 
-iдyвnьaa робота, спостережеlПlJl, екскурсії, свита та розваги; 

• основною формою організованої навчальноі дЬшьноc:n дітей ДO~HO~ Віх?' 
~CJI 38НJ11ТJ1 З різиих розділів програми (темаТИЧНІ, KOМJlJleKcHl. комбlВОВаиl, 
1IRa'POВaНj. домінантні); • 

• щоденна кількість і послідовність навЧ8JlЬИИХ занять визначаЄТЬCJI РОЗКJI8Дом. під час 
~ розкnа.цу З8ВJIТЬ необхідно врахувати їхнє домінуюче н~нИJI H~ дитину 
(1JCuxiЧ8С, фізичне. емоційне). передбачати раціональне чергуввиия ВИДІВ ДWlЬиоСТ1 (рУХОВ&, 
РОЗУМОВІ, практична ПРИICJIвдна); • 

• під час перебувВНВJI дітей у Центрі роЗВИТКУ оргаиізовуєтьCJI харчувВIIИJI. ВІДПОЧИИОК 
(СОВ), ПРОryJlJlНКa та iвmi режимні процеси; .., • .. 

• X8nava "й ЄТЬCJI за рахунок коШnВ батьКІВ або ОСІб. JIIQ ІХ 
3aathпo 'r ·~ .. IIПUI вихованцш ЗД! сНЮ 

1ОТь; • • 
• за "оroджеииим з упрaвniВJUIМ освіти можуть відкриваТИСJl групи ДОШX1JlЬного впсу за 

PlxyaОІС IСОІПТі' б . в Мlсцевоro 10ДЖету. • NllПtові та вечірні ГОДИlПl, а 
~ за б~ батьJCiв можуть відхриватиCJI черГОВІ групи в r-··· 

у IНXJДUi та cВJIТI(oBi дні. 

І 
О, 

. ' 
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• вїдрDXYВШIШІ ДІтей З Центр P03BIIТJCy здіЯснюєть •• 

811111J110ГO BIICIIOBКY про стан здоров'я диТllНИ ЩО ВИ CJI на ПІД~І 3ВRВИ батьків, 
)I~ • ЬНОМ)' З8lCJlвді; , КlJlочає МОЖnIIВIСТЬ перебуввнu П в 
JOIJIJCUI •• ОО. б . 

• на ПіДставІ ПІІСЬМОВОІ ЗНВІ аnКIВ за ДИТSІНОІО збе іга. • 
lL1.'Ii іі хворобll, KapВНТIIНY, на час чергової відпустки ба'::'Кі:Т:~Я МI~Цбе в ~~НТPI ~озвитку У 
І""'"'.n pion. • о ОСІ ,ЯКІ ІХ З8ltIIНЮIОТЬ, У 
віТИI Пl:~, • 

• НDIIОВНЮВВНІСТЬ груп становить 15-20 осіб В разі необхідності •. . 
ns або збільшувати напОВНlованості .. адмІНІстраЦІЯ може 

JМeнUJYВВ •••• в груш та проводити їх поділ ПР)І вивченні 
oкpeМllX роздtтв навчалЬНОI програми. 

В,,,ір". ЗlІlllЛ."О~С"і"'''R "~~ОЛtll1-1~~ СIІІ,,,,mіtl ( далі - ШНОЛІІ) 
• здобyтnr базОВОI та ПОВНОІ загалЬНОI середньої освіти у ШКОЛІ· не б . • о межуЄТЬСЯ ВІКОМ; 
• Школа 3ДIIcНlOЄ н~чально-~ихов~ий процес за очною, заочною формами, а також у 

формі екстернату, ~станЦIЙН~ГО та ІНДИВІДУального навчанu; 
• НDIIовню~анl~ клаСІВ .. Шкоnи регламентується нормативними документами 

Міністерства ОСВІТИ І науки УКРВlНИ ДJIJI загальноосвітніх навчальних закпадів. 
• зарахувllВНJl >;Ш~ до Школи здійс~юється за наказом директора на підставі особистої 

.. п .(ДJUI неПОВ~ОЛIТНIХ • - ЗНВИ. баnюв або О~іб, які їх замінюють) або напрaanень 
відпОВіДІПІХ органІВ управлlННJI ОСВІТОЮ, а також СВІДоцтва про народження (копіі), паспорта. 
.... ої довідки, встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти; 

у разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого 
ВU'IIJIЬHOro звкладу. Переведення учнів до іншого навчального закпаду здійснюється за 
В8DВOCТЇ особовоі справи yчНJI встановленого Міністерством освіти і науки Украіни зраза 

Структура навчального року, а також тижневе навантаженНІ учнів встановлюються 
Школою У межах часу, що передбачений робочим навчальним ІШаном. 

Навчальні зawrrrя розпочинаються 1 вересНІ у День знань і закінчуються у 7-х - 11(12)
ХІІІ8С8Х 30 тpaвНJI, але не пізніше 1 nИПНJI наступного року. Навчальний рік поділяється на 
семестри. 

За пого.цжеННJIМ з управлінням освіти з урахуввнним місцевих умов, специфіа Шкапи 
щорічно педагогічною радою затверджується графік канікул, тривалість RКИX протягоt.1 
JllВllШdmro року становить не менше ЗО календарних днів. 

Тривалість уроків у Шкопі становить: у 7-х - 11(12)-х КJlacax - 45 хвилнв. Зміна 
1pВВaJJocтї уроків допускається за погодженням з упрaanінням освіти Броварської міськоі 
РІДИ 11 санітарно-епідеміологічною службою. • 

Щодевна кількість і послідовність навЧ8JIЬНИХ занять визначається розкладом УРОЮВ, 
що СКJJВДВЄТЬСJl на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і 
1ІІВерджуєтьCJI директором. • 

Тижневий режим роботи Шкоnи затверДЖУЄТЬСJl у розкладі навчальних 3~. . • 
Крім різних форм обов'JlЗКОВИХ навчальних занять, у Шкоnи проводиться I~BJДyanьВl, 

IруоОві, факультативні та інші позакласні 311НJ1Т1"я та захо~, що передбачен~ окремим 
~IIДOM і СDpимовані ва задоволеННJI освітніх інтересів УЧНІВ та на P03B~K ІХ творчих 

3Аі6аостеА, вахилів і обдаровань. изначlЮТЬCJI вчителем 
• Зміст, обсJIГ і характер домашніх завдань з кожного предмету в •• 
IlJUJОВЇдио до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванним IМИВJДyanьних 

~остей rшів• • анні здіііснюєтьCJI відповідно до 
Aho оо ШкоЛІ визначеННJI piBНJI досяrнень УЧ~ІВ ~ навч CJI тематичний обпік звань. 

'101 системи оцінюВВНJIJI ДOCJIГНeнь у навчанНІ ~IB, B~eть • .). брlDКlllOТЬCJI 
У Д • • (б· успішвосп СВІДОЦТВІ, атестап ВІДО 

-..... OКYМc:вn про O~BIТY та ет НІ' ік та державну підсумкову атестацію. 
Реlllbl УЧНІВ у навЧВІПП за семестри, н~чanьн Р інюв8IIВJI довоДВТЬCJI до відома 

lIbt.! езУnьтати семестрового, річного, ПlДсумков~г? ОЦ 
I'1IUB kJJa ... оо КОМІСІЇ) n енІМ керіввиком (головою атес:таЦlИНОI • ЄТЬСJl ІнструкціЄЮ про переведеННJI 
'alf1h~PJIДOK переведеННJI і випуск УЧНІВ Шкоnи ВИЗН~Ч:ередньоі освіти усіх типів та форм 

-·"'IСI( )'ЧИїв навчальних закладів систеМИ зaranьНОI 

, 
t •• 

; : 
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c:ri затверджеНОIО наказом Міністе .• 

.,.оСIIО оі Н244 та зареєстрованої в М· . ~CТВB ОСВІПІ І НВУЮІ УкраіН11 від 
OS.0201~o3I1~· ІНlстеРСТВI lоcmції України 08.02.200Iр. за 
1612 J ••• • 

Koll1P0nЬ за ВІДПОВIДRІС'ПО ОСВIПfЬОro рівня учн· . . 
IJI. BIIltIOrDМ Державного стандарту загальної се ІВ, ~К1 ~ВК1~и певний ступень 

.ІВ-ноі підсумкової атестації Порядок п P&:дaLOI ОСВІПІ ЗДІЙСНІОєrься ШJlRXОr.l іх 
P.CP'IJJI f:IЬCJI ПоложеННJIМ про д~ржавну Підс:ведення державної підсумкової атестації 
:::~i OCBiТll, затвердженого наказом Міністе;:::а ~:~~ю УЧНі~ у c~cтeMi ЗlIПUIьної 
"" 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19 121 2НОВОУКИО крВ1ни 14.1 2.2000 р. 
41= 'о о вий' ш .. р. за N!!92S/S 146. 
У'" J1JC13~ пев .. СТУПІНЬ копи, видається відповідний документ п о осві . 

по зaкtВЧеВН1 ОСНОВНОІ ШКоли - свідоцтво про базову загал р '!"У. 
о оо ьну середнІО ОСВІТУ; по 

_сRRl ~РШОІ ШКОnИ - атестат про повн~ загальну сереДНІО освіту. 
Iн03et.Щ1 та особи без ГPOMaдRHCТВa, ЯКІ перебувають в УКРВ100НІ· н . . а законних ПІДставах, 

,добувають по;ну заг~ьн~ сер'~НЮ ОСВІТУ у порядку, BcтaнOВJIeHOMY ДJIR ГPOMвдRH Украіни 
відповідно до ІКону ~В1ни ро правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 

BiдpaX)'В1UIНJI )"ІНІв. 

• ~iдp~1UIНJI учнів З ~оли ~ЙСНЮЄТЬСЯ, ЯК на підставі ЗВRви, так і за рішеRRRМ 
вcдвroПЧІІОІ p~ НВЦХ:М на ПIД~ав~ навчаль~их досягнень учнн та в разі, ящо учень має 
СС11СС1РОВУ 1JИ РІЧНУ ОЦІнку 5 башв І н~жче бшьwе ніж з одного предмета. Відрахуваннн 
афор_єтьСЯ наказом директорІ. У разІ незroди учня, батьків або осіб, RКi їх замінюють з 
IЇJIp8XYВВIIВJIМ, вони можуть оскаржити діі директора до педагогічної ради зВ1CJIВДУ; 

І1рофгсlЙНIlЙ лі'fЄЙ ",ехнолоz;'",оzо "рофілю (dllЛ; -Л;,.єЙ). 
НавЧВJIЬ~ процес у Ліцеї - це система організаційних, педагогічних. методичних і 

1ШІЇ'ІІІИХ заходів, спримованих на реалізацію змісту і завдань загальної середньої та 
аупсвевоі професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та вимог. 

НавЧальний процес у Ліцеї rpунтується на засадах гуманістичної, демократичної, 
J]lDмlдlllcысїi свідомості, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань; 
iвмqJatИВRості, єдності навчaннJl, ВИХОВ8RRR і професійної підготовки, спільній дінльності 
пeдaroriчвих праціввиків, учнів, слухачів та батьків, представників підприємств, установ, 

apraвiзацій в івтересах особистості, суспільствІ, держави. 
Нuчвльний процес у Ліцеї включає природничо-математичну, гуманітарну, 

311ШВотехиічву, професійно-теоретичну, професійно-прахтичну, фізичву підготовку, 
IІІХовау роботу з учнями, слухачами яка здійснюється згідно з робочими навчальвими 
-.ми і робочими навчanьними програмами, розробленими на основі Типових навчальних 
lІІІІВіВ і Типових навчальних програм і затвердженими в установленому порвдку, а ~ож з 
JPaXYВ~ вимог нормативно-правових ~ навчально-~ето~ докумеНТІВ. з 
Dpoфecііио-техвічноі та ЗaraJIЬної середньої ОСВІТИ. КонкретнІ теРМІНИ навчВRRJI та ЗМІCl 
ВlВчaпьвоro процесу безпосередньо визначаютьСJl робочими навчальними планами та 

РІІ6ОЧИМИ НВВЧ8JJЬВИМИ програмами. .• . 
Ліцей ЗДЇЙСlПOє підготовку робітників, JIК правипо, з числа УЧНІ~ З~НООСВlтmx 

&aвчanr.ниx з8ICJI8ДЇв на основі базової чи повної загальної середньОI OCBI~, а також 
11І_ .ф. .оо б·тинків r.nvvаЧ1В З ЧИCJIа 
~ul~BКY, перепідготовку та підвищенНJI кват IК8Ц11 ро І '--J ~ 
6c:Jpoб.твих та ДОРОCJIого населеНВJ[; НJI спеціальних курсів 

.ПОfпиблена трудова підготовка учнів ДОСJIfВЄТЬСJl ШJIJIXОМ вивчен клуб 
~!~, факультативів, курсів за вибором, відвїдувllИlD! з8НJIТЬ у ~i. ах, а також 
--1111ВНJr, практики в навчальних і наукових лабораторUlX, на виро ництв, 

В' • навчальними закладами, а також 
lli,qupa:C:1ДUO ДО угод, yкnaдe~. з В:може здійснювати цільову підготовку 
~ вt:m, установами, оргвн13ВЦiJIМИ альних заклвдвх за узrодженими 
ааа І CJ!yxaЧ1В з наступним їх навчВВНJIМ У вищих навч 

~НИМи ПJlавами. • . отовку учнів JlКЇ Н8ВчаютьCJI в 
y~ ~Й здійснює профinьву та профес~. п1ДГ отрим~ оцінки в атестат з 

Оh1lНиx lОІасвх загальноосвітніх закладІВ МІСТІ, з 

, 
І •• 
,. і .' , 
• 



/. • 11 ro ІIВВIІВННJI \технопопіі), та нlДaЄ ,. • 
1Р'Ір.оІО ВВlIIIХ професій. IОЖJIIIВIСТЬ отрllмати робіТШIЧУ квміфікаціlО 
ліdСН3О оо ." S У Віцеl може ЗДlпСНlоваТИСJl профільна та . . 

ФinЬJПIХ або звnшьноосвітніх КJlaciB. Учні середньо~РОФеСlпна ~щr~вка учнів інших IIJIO бyтr І зaranЬНООСВIТНЬОI ШКОJlИ, починuочи 
S 8 КnBC)" M~ поєднувати здо JI зaranьної середньої освіти з професійною 
Jdp.rCJtOBJCOJO у ЛlЦеl. • '. 

ЗврВХУВDВU УЧНІВ та слухаЧІВ до ЛщеlО ЗдіЙСНIОєrься за • 
IIIIIIIIIJIIIМII приііому, розробпеними на основі ТИПОВИХ правил ~;'~OM днректора зпдно. з 
~Bi (у)IОВИ конкурсу розробnRIОТЬСЯ дирекціЄIО НВЦТМ • OM~ та на КОНКУРСНІЙ 
",",' М' . . . ВІДПОВІДНО до порядку 
JCIIIIOВJI~~ IНlстеБРСТВ~М ОБСВI~Б І н~~и У.країни) на підставі особистої ЗIUlВИ ~ 
8ІІОВИOЛlТВІХ - ЗВJIВИ аТЬКIВ а о ОСІ ,ЯКІ ІХ ЗВМІНІОІОТЬ) CBiAOll'l'lla ( • 
B~ оо' , Ч." про народження КОПІЇ) 
_""nnтn.. медичиОI довІДКИ, BcтввoвneHoгo зразц документа про НIUlВНИЙ . . ' ..--"r--" • ф' РІвень ОСВІТИ, а 
_. yro~ з І~РИДИЧНИМИ І 1Зичними особами В межах ліцензованого обсягу. 

УЧНІ. JIКI мають базову зaranьну cepeДIIIO освіту, як правиnо, одночасно з набyтrям 
профссії ~обувають повну загальну. середню освіту у Ліцеї, Школі або В іншому 
..... иООСвlшьому навчальному зaкnадl. 
. З~НООСВі~ ~iдГOТOBKa учнів здійсн~єrься . відповідно до державних ста.ндартів 
... НОІ cepeдвь~~. ОСВІТИ З ypaxyвlUUUlМ профшьноСТІ навчання та специфіки умов набyтrя 
роБІтвпч~r пр~фесп. 

1'11І1. JIКI З пев~ причин не можуть одночасно з набyтrям професії здобyrи повну 
3ІІІІІЬІІУ середшо ОСВІТУ або не мають базовоі загальної середньої освіти, а також ті особи, 
ві цcnpебують соціальної допомоги і реабілітації, можyrь здобувати JlИше робітничу 
D8IIiфікацію. 

Професі~о-техвічва освіта здійснюється у Ліцеї за денною, вечірньою (змінною) 
формвми В8ВЧ8JIIIJI з відривом і без відриву від вироБНИ1fI'Ва із МОЖJIИВИМ застосуванням 
AIIcraвцiiвoro та модульного навчання учнів, слухачів та при необхідності - за 
івдивідуапьиими навчальними манамИ. 

Нввчальвиіі рік у Ліцеї розпочинається, як правиnо, 1 вересня і завершується в терміни, 
вmвoвneвi робочими навчальними манами. 

ДПІ оргавізаціі пiдroтовки, перепідготовки і підвищення квanіфікації окремих 
bТerOpПі учнів та слухачів, ЗВВJlТl'Я розпочинаються з ypaxyвВННJIМ укомпnектувавня 

. IInШвих rpуп, або В терміни, погоджені із замовниками робітничих кадрів. 
: ДПІ учнів. які навчаються понад 1 О місяців, встановлюються канікуJIИ звraJlЬНОЮ 
1pВВanїcno 11 тижнів, JII( правипо: 2 тижні - у зимовий та 9 - у ттній періоди. 

Нввчвльвий час учив слухача визначаЄТЬСJl обпіковими ОДИВИЦDfИ часу, 
IIqIeДбаченоro ДJIJI вихонання' робочих навчальних проrpам професійно-технічної освіти. 
O6nixoвими ОДIППЩJIМИ навчального часу є : 

-академічна година тривaniстю 4S хвипив. з перервами між ними ве M~вme 1 О хв.;. 
• урок виробничого вавчaввJl. ТРИВaniсть якого не переви~є 6 акадеМІЧНИХ roдив, 
• В8ВЧIUlЬНИЙ день тривaniсть якого не перевищує 8 академІЧНИХ roдив; 
• навчальний ~eвь тривaniсть якого не перевищує 36 вкадемічних годив; 
• навчальний семестр. 'тривaniсть якого визначаЄТЬСJl навчальним пn~ом; 
- В8ВЧlUlЬвиІі рік, ТРИВ8JJість якого не перевищує 40 навчальних ТИЖНІВ. оо 
НавЧlUlЬвиІі (робочий) час учнів, слухачів У період проходже~ ВИРОБВИЧО~ та 

~ClCНoi (передAИПJIомвоі) практики BcтaнoвmoЄТЬCJl в зал~жвоСТІ ВІД режиму РО оти 
!liдnpнємcтвa, установи оргавізації згідно із законодавством УКРВІНИ. 

Bi.цвiJIVD' ами Ліцею є обов'J(3КОВИМВ. 
У .orv .. ВIПIJI ЗIUUlТЬ yчRJIМИ. cnyxач • з теоретичної пiдroтoвки за 

1IJIoфec:ПU. cnyxачі ліцею компnектуютьс~ У habllB;-ВІ rp::ЧВНJIJI проводиться в rpупах 
__ ~ 1UICCJIЬHiano IS - 30 ЧОПОВІК. Виро ВИllе 

yHl~ 12 -IS чоповік. • • • ищеВНJI кваліфікації робітників з 
'CJIa РазІ ОРганізаціі підготовки. перепіДГОТОВКИ І ПІДВ идичвими і фізичними особами 
Jliчeй дopoCJ!oro та незaiburrого BaceneВIIJI за УГ~ДВМИ з ~iв вСТ8Вовmoвати чисельність 
~ МОЖе за погоджCВВJIМ із замовникОМ роБІТНИЧИХ 

CJlyxачів у навчanьвих групах НИЖЧУ за нормативНУ. 

"'. 

. : 
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З IJIlcnа ВИПУСКНИКІВ базової зIlпuJы�оос'. .. 
фесіRИУ пiдroтoвху у Ліцеї. можyn. бути сфо мо В!nIЬОI ~ОЛІІ, JПCi ПрОЙШШI 

ДОІІР''1СIfllltОI робочими НВВЧВJIЬИИМи манами і рванІ навчanЬНI групи. в JПOІХ вонн за 
uoРО р'8О' )lОжyrь продовжувати навчання ДJIя наб скор?чен~~ш _РОб~чими навчanЬНl1МИ 
ароl1' професійно-технічна освіта учнів та слухачів ~~В1ДПОВIДНОI р.обlmичої квanіфікації. 

'фіJCIIЦЇЇ робіmиків здіЙСНюється за ПРОфесіям~ згі товка, переПІДГОТОвка і підвищення 
~8JC1I JC8вnіфікованих робіmиків у ПРоФе~ійн:О з ~ержавним переліком професій 
~Н1D' JCJIасифікатором професій ДІ( 003-95 віДПовіm::~~I:НИ:м навчвn~них . зВlC1lадах та 

у процесі професійно-практичної підготовки та в позаур~и:н..~ ~~~Й~ФеСіАн 
JIjцelO можуть надавати поcпyrи населенню, виготовпяти по' р ого 
JSJffКY, що рeaniзуІОТЬся в установленому порядку. р дукцlЮ, товари широкоro 

вnзначеВJUI навч~вих дося~ень учнів, слухачів ЛіцеlО здійснюється за діючими 
...meрiDП1 12-бanьНОІ шкапи ОЦІНЮВання навчальних досягнень . ( . ",..--. .., Ф:8 . УЧНІВ слухаЧІВ) у 
JlllllЬНООСВIТИ1Х І про ecusho-теХНIЧНИХ навчальних закладах та заноситься о . 
1CCJPCI1IЧIIоro і виробничого навчання. д ЖУРНВnIВ 

пер~к ~OPM к~~оmo знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії іх 
paJJiфікацШвОI aтe~1 в~овnюються робочими навчвnьними планами. 

вunycкнmcaм mцею. JПQ здобули повну зaranьну середню освіту, видається відповідний 
JQlYМcвт встановленого зразка про повну зaranьну середню освіту. 

За ДОCJlПlеllШl високих успіхів з предметів зaranьноосвіmьої підготовки випускник 
JliцeJO, JDCRЙ здобув повну зaranьну середню освіту, може бym нагороджений в 
)'CtIВoaeHOМY поридку золотою медanлю "3а високі досягнення у навчанні " або срібною 
lIrдaпmo "За досягнення у навчанні ". 

УЧRJIМ, які. навчапись у групах із здобуттям повної загальної середньої освітн, anе не 
JDepШИJIИ повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення з 
311ШВООС8іndx предметів встановленого зразка. 

3 метою визначеВВJI piBВJI професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих 
mпвx професійного вавЧВВВJI проводиться квaniфікаційна атестація, за наcniдкaми пої 
ІІОВ ПРИС80юватися відповідна робіmича квaniфікація (розряд, катеroрія). 

До CКJJВДВJIIIJt державної квaniфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, ві 
шівчипи повний курс навчВВВJI і мають рівень навч8JIЬНИХ досягнень не нижче 4 бaniв з усіх 
ВIВ'l8lJЬНRX предметів, що входять у додаток до свідоцтва (диплому) квaniфікованоro 
ро6і1ИИКа. 
• Ліцей здїйсвює ступеневу професійно-технічну освіту з oдaoro або дeКЇnЬKOX напрямів 
IIIДroтoВІИ з робітничих професій. Кожний ступінь навчання визначається теор~ою ~ 
Dparmчвою завершевісno і підтверджується присвоєнНJIМ випускникам робlТНИЧОI 
IlaJdфікації згідно з вабутими професійними знаннями, yмiH~, вав.ичквми . та 
cynpoводауєтьск видачею yqВJIМ, слухачам документа про професійно-теХНІЧНУ ОСВІТУ 
ICrввOlJJeвoro зразка. 

Y1JRJIМ, cnyxачам Ліцею, JIКЇ ВИКОН8JIИ вимоги державної квanіфікаці~Ої ат:;стаціі пі~ 
3IВepJпсllВJl вавчllПlJl ПРИСВОІОЄТЬСЯ кваліфікація "квanіфіковвний робlmик з набyro~ 
Dpoфсс? Відповідного розраду (категорії, кnacy) та видаЄТЬСJ[. CBiдoцтв~ на пер~о~ ~eвl 
DpoфесіЬО-техвіЧИОї освіти та диплом на другому ступеm профеСlйно-теХНIЧНОI ОСВІТИ, 
3JIa3IIJ аих затверджуються Кабінетом Міністрів УкраїНИ. п:... • 

П__ • • • • ю видається випускникам Juцею, JIК1 
мaton. ,.yaIUIOM квamф1КОВавого роБІтника з ВІДЗнак0 (IV) . ВJI (10 1112 балів) з 
. Не Meвme 7S відсотків вавч8ЛЬВИХ доcяrвевь високого p~ " 

усіх 11редм • .. • 'НШИХ предмenв, що зазначаються У 
~. enв та професіЙВО-ПРIJ('l'И'lВОI mдroтовки, а з І • . за ез :пьтатами державної 
~ .• ! До диIIJIому, _ достатнього (ІП) piBВJI (не нижче 8 балІВ), ~ ) Р у 

tlCaЦibOi атестації мають ВИСОКИЙ (lV) рівень (10,11,12 б::~чIIJIЬНОГО курсу, anе за 
Pt1yJJЬ,:>'СКВИJcи, ві з різних причин не заве~~nИ =:~OBiднy JC8anіфікацію, мають 
lIJIaВO _тами Поетапної квan~Фікаційвої аТС:СТВЦll здобу исвоЄВJUI (підвищеВJUl) робіnшчої 
~. Д~:rPоковий випуск І одержaRНJI СВІДоцтва про пр 

UCaЦiї встановленого зразка. 
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ВllnYСJ(JlllКІІМ, JlЮ зввеРШIШl1 курс IIВDЧВl 

iJI.IIП1IїдУDJlьноі підготовки, з ПРІ!СВОЄІІНЯМ розрядів ~НJI • за проrpам_ш курсової ЧІ! 
'фікацШНУ атестацію, а також nlM ЩО не маСІВ, категорій) і успішно ПРОЙIWDI 

"""m.тaTOMI! квапіфіквціЬої атестації 'їм прис:::=:ШИJl~ повного ~cy ~авчан~, але за 
~ROї квапіфікаціЬоі комісії видаєn.ся свід робlТlIИЧУ кваЛІфІкацІЮ, за РІшенням 
~ пїД8IIЩСННJI робітничо~ квміфікації відповідн:~О o~CТВIIOВJIeHOrO зразка. про ПРІІСВОЄННJI 

УЧIUIМ cnyxачвм JlКI не завеРШИJlИ р ряду (масу, KaTeropli). 
__ mФікацШноі атестації, видається AOBi;:Horo курсу навчанu у Ліцеї і не проАШJlИ 
..-.. ... • з Ilавчальними досягненнями з про3"еНО-І 
npoфес!йНО-ТСХНIЧНОI п~вки. , , ад 

BIДpIlX)'ВOННJI .УЧНІВ, слухаЧІВ з ЛщеlО здіЙсНlОєn.ся як на підставі заяв • 
.. nvvачів, ток і за РlшенНJIМ педагогічної ради НВЦТМ на 'Пl'Дстав' и УЧНІВ, 
W'/~ • , І навчальних досягнень 
VIIIIІ та В рІЗІ, JlКЩО учень має семестрову чи річну ОЦІ'нку 3 бал 'б' , 
І ~-. Ф и І IJlьше НІЖ з oдaoro 
opC»l~ ~lДpax>:&OННJI о ор~ється наказом директора. у разі незroди учня, батьків або 
осіб, ~ ~ ЗВМIНlОIОТЬ З ВІДрахуванням, вони можуть оскаржИТІІ дії директора до 
пeдaroПЧІІОІ ради закладу. 

lJ"m,р ІІ0за",,,ілыlіi освl",,, (<<ЦІm",р 1І0за",ніллв») 
• НавЧВJIЬно-виховна рОбота у, Центрі позашкїJIJIJI здійснюється за художньо

tcіСШ4НllМ, HaYКOBo-тeXНI~, ВІйськово-патріотичним, еКОJlого-наТУРВJlістичним, 
1УР~ctCько-кра~.нав~, ФIЗ~JlЬТУРНО-СПОpТllВНИМ, дослідннцько-експеримеитапьним, 
СОЦl8JIЬно-реаб1JllТВЦ1ИRИМ, гуманІтарним напрямами позашкільної освіти, 

• • Прийом до Центру поз~кїJIJIJI здій~нюється npOTJII'OM навчальноro року (В міру 
3ВICIJIЧeВВJI комплектув8НRJI гурТКІВ, rpyn та ІНШИХ творчих об'єднань) за бllЖ8llНJlltl учнів, 
вихованців та слухачів і за згодою батьків або осіб, які іх замінюють, JIК на без конкурсній 
освові, так і за конкурсом, умови JlКoro розроБJUПOТЬСЯ Центром позaшкiJшJl. 

• До Центру позВIПКЇлJIJI зараховуються учні, вихованці, слухачі віком від 3 до 21 року, 
• 3apaxyвВIfНJI до Центру позawкіJIЛJI здійснюється за наказом директора на підставі 

!IIВD батьків або осіб, JПd іх замінюють, 
• cepcДНJI наповнюваність гуртків, rpyn, секцій, клубів, відділень, відділів, студій та 

iвmпx творчих об'єднань Центру позawкi.nma становить, як правило, 10-15 вихованців; 
• наповнюваність окремих гуртків, rpyn та інших творчих об'єднань установmoється 

диpeJmJром НВЦТМ залежно від профілю, навЧВJIЬних планів, проrpам та МОXCJIИВостей 
opraвiзаціі нав~ВJIЬно-виховного процесу, piвНJI маЯстерності вихованців та учнів і 
craвовить не більш ак 25 вихованців, що відповідає рекомендованим Міністерством освіти і 
вауки Укрвіви нормам; 

• КОМllJlектувlUllUl гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійс~ється У період з 1 
АО IS BepeCВJI, JIКИЙ вважається робочим часом вЧИТCJIJI, вИJCJJВДВЧа, кеРІвника rypткa, rpynи 
вбо іншого творчого об' ЄДНВВВJI Центру поз8IIIКЇJШJI. 

• 3В11J1ТrJl організовані за семестровою системою: І семестр - з 1 BepeCНJI по 31 rpyдIUI, 
П семестр - з 1 сіЧВJI по 31 тpaвВJI. 

• У канїкумрвї, вихідні та cВJIТКoBi дні Центр позawКЇJIЛJI працює за окремим планом 
1'1 }J03ICJ18ДOM, затвердженими директором. .' • 
, • Навчanьно-виховвиА процес У Центрі позaIПКUIJUI ЗД1йс~ється ди~еревційОВ~О 

(ВІДпОВідно до іидивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, ЗДІбностей УЧНІВ, вихов~ 
1'1 CJIyxaчів З ypaxyвВННJIМ іх віку, психофізичних осоБJIИВОстей, ставу здоров я) з 
-риr.тa_-- . "йних форм роботи' зlUU1Т1'Я, гурткова робота, клубна робоТІ, 

-"IOIUUIМ рІЗНИХ органlЗВЦI '. • 
уРок, пекцїJI, індивідуальне ЗВlUlТl'Я, конференцiJI, ceMIH~p, ~си, ~, B1КТOP~a, 
kOJЩ""", • IUU1Т1'Я репетиЦІЯ поХІД, eKcКYPC1Jl, експедицul, 

-.... , 3Maraнн., навчально-тренувальНІ з , н; помисловИХ підприємствах 
~a робота в лабораторіях, М8ЙстерlUlX, теПJIИWIX, р 

'. офїльними комплексними і такими, що 
lIeJJeД6 Haв~Bi програми можуть бути. однопр авва У гр'упах або творчих об'єднаввях. 

аЧUoть UlДИВідуальне навчанlUl учнІВ та навч 
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Центру позawкinnя Ilавчання ПРОВОДlIТЬСJl від одноro 
JП~ •• 

• r:ксперll"tеНТDJIЬНI навЧВJIЬНI ІШанll СICJIDДaIО1ЬСЯ з 
урахуванням Тlтовоro навЧDJIЬНОro 

pnlUlY; ЇНДllвідуапьне. навчання у Центрі позаwкілля n ов .• • • 
орraнізвцїlО індивщувnьного навчання РОдиТЬся ВІДПОВІДНО до ІНСТРУКЦІЙ 

про • .." • • 
• rpУПОВI, rypткOBI, СТУДІІ'ІНІ, сеКЦІйні, lCJIубні занRТrя ""IO'VtVI'L • б • Ц Р ' •• J • оо ПРОВОДИ11fсь з повним ЧИ 

."інШDI cкnaдoftl УЧНІВ JIIC на азІ ентру позаwкілля так І· на базІ· б . ( • 
"... _Il: ) • • ,тв OplB ЗIІМІСЬКОro, з 
... 111І11" neplaIYВaнНJIМ І за МІсцем ПРОЖlfВlІНllЯ дітей та ПІДП· ітків У ЛI·11f·" . Ц ",...... • І.ДКР ф... . 11'1 пеРІОД ентр 

П ... 1UIJICiJUUI може D ивати про ІЛЬНІ табори І ТУРИC11fЧНI· бази ДJIJI •• "'" • вихованЦІВ, УЧНІВ та 
cnyxaЧIВ. • 

• 'IP!fВВJlICТЬ OДIIOro ЗВНRТТя (уроку) в Центрі позвwкілля визначається навЧDJIЬНИМИ 
_8111 І прогр~ами ~ ypaxyвaнH~ .ПСИХОфізіологічного розвитку та AOnYC11fMoro 
pВIII1IDI(CНJUI ДJUI РІЗНИХ ВІКОВИХ катеГОРІЙ І становить ДJIJI учнів вихованЦl·В та r.nvv •• . s 6 • ЗО '_.J .. аЧIВ. _ віком ВІД до роКІВ - хвилин; 

• віком від 6 до 7 років - зs хвилин; 
• старшоro віку - 4S хвилин. 
Короткі перерви між з~RМИ (уроками) є робочим часом керівника rypткa, групи або 

іншоro творчоro об'єднання І визначається режимом щоденноі роБО11f Центру позвшкiллR. 
• ~, групи та інші творчі об'єднання у Центрі позвwкілля ICJIllсифікуються за 

'ІрЬОма рШНJIМИ: 

- Початковиіі рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на зaraльний 
poDпток вихованців, учнів, ВИRВЛення іх здібностей тв обдарувань, прищеплення інтересу до 
uopчоі ДЇJШЬності. 

- Основниіі рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів 
ДІІО1'Ь ім знВВНR, практичні уміння та навички, ЗВДОВОЛЬНJПOть потреби у професійній 

орієвтаціі; 
- Вищиіі рівень - творчі об'єднання за інтересами ДJIJI здібних і обдарованих учнів та 

ВDXOВВJЩЇВ. 
• Цeнtp поз8ПIICЇJШJI може орraнізовувати роботу своіх rypткiв, груп та інших твop~ 

об'єднань у приміщеВВJIX зaraльноосві11fіх, професійно-технічних навчальних закладів, 
вавчшво-виробнвчих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, 
ьукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до умвдених угод із 
3W1aчевими закладами та уставовами. 

• ДПR реалізаціі виховних завдань протяroм нав~альноro року організО~УЮТЬCR та 
DpoВОДІТЬСЯ різноманітні виховні та організаційно-маСОВІ заходи, ~~a, ПР~І зllllJlТТR,.~ 
1ОМУ числі фестивалі, конкурси, туристичні походи, еКСКУРСII, подоро .. , еКСПeдицll, 

3МI1'ІВВІ, табірні збори, спільні звходи ДJUI дітей та їх бать~в;. • 
• відрахування учнів та вихованців з Центру позашlOJlJUl ЗДІйснюється зпдно з ЧИНІІИМ 

311Оводавством Й ОФОРМJUIЄТЬСJl наказом дирекroра. 

б.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу НВЦТМ є: 
• ВИХОВВJЩі, учні та слухачі; 
• п .. . . едвroпЧН1 праЦІВНИКИ. ВЮТЬСЯ до навчально-
• КВаліфіковані фахівці з різних raлyзей знань, що зanyч 

IJIXoввоі роботи. 
, ! __ .3 персонan· 

• інженерно-технічний та навЧ8JIЬно-допомUlШ- , 
• медичні працівники; 
• батьІСИ або особи, які іх замінюють; п ....... них підпрИЄМСТВ. установ, коо ерв&_ • 

1)10 • пiкnyвanьна рада - представники 
Мадських оРraнiзЕЩій, фондів, асоціацій. 

... 
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6.2. ~&"".1c учасниКІВ IIDDчвnы�о-- ВІІХОВ 

"dачllJQТЬCJl ЧИННІІ" ЗDXОІІОДDВСТВО .. та ЦІІ". С Ноro процесу, іх права n обов'пки 
11... •• • ". тatyI'OM 

6.3. ВІІХОВ~ЦІ, УЧНІ тв СЛухаЧІ "DlO1D право: • 
• на ВllбlР фОРМl1 НDВЧВННJI, факультативів с . 
• на здобyrr.в ПО3DWкiJJьноі освіти .' П~ЦКУРСІВ, ПО3DКJ1аСНІІХ зВНJIТЬ; 

уподобань та їIITepeciB;. ВІДПОВIДJІО ДО іх здібностей, обдарувань, 
• на навчанН.R у декшькох гуртках груп . 
• обlspати профiJJі, форми навчан~я індиВ:.ТВ IІIШ~Х об'єднанн.вх у НВЦТМ; , IдуanЬНI програми· 
• на користуввнНJI НDВчanьно-вироБНlfЧОЮ ' 

J)'JIЬТ)'РИО-СПОРТНВНОIО, поБУТОВОIО, ОЗДОРОВЧОІО БВ301~ н~~~~ю, матеріально-технічною, 
• брати участь У різних видах н '. . 

IQНC1]Jyкroрській та інших видах науково_првктичн:РС~ВО-ДОCn!ДНIЙ, експериментальній, 
_ставках, конкурсах, тощо; І ДIНnЬHOCТI, КОllференцiRx, олімпіадах, 

• брати участь У роботі органів громадського сам • оврядування НВЦТМ· 
• на переате~тацllО з навчальних предметів; , 
• на нвnеЖИІ умови навчання за обраною професією' 

• на здобyrr~ ~РОфе~іі за ~ндивідуальною програмо~; 
• на безпеЧНІ І неШКІДЛИВІ умови навчання вихован . •• ,ня yrpимвння та працІ· 

• на одеРЖВНВJIlнформацlї з усіх ranузей знань; , 
• брати участь В обговоренні і вносити власні пропозиції щодо о ганіз •• 

bablJ8Jlbho-вих~вного процесу, дозвiJJn.в учнів (вихованців); рацІ! 
• на ВІЛЬне вираженН.R ПОГЛ.RДів, переконань; 
• ~a захист ~iд будь-~х форм ~кспnyатації, психічного і фізичного насИJШR, від 

RDI~ ~'педагопчних та ІНШИХ працІвників, що порушують права або принижують іх 
честь, nДВICТЬ; 

• інші правІ, що не суперечать законодавству Украіни. 
6.4. Вихованці, учні та слухачі зобов' пані: 

•• систе~а~о і ~ЛИБОКО оволодівати знанн.вми, практичними навичками, 
професійною маистеРНІСТІО, ІІІДВищувати зaranьнокуnьтурний рівень; 

• оволодівати повним обс.вroм навчальних програм і систем контролю знань, умінь, 
ВВВІІЧок; 

• дотримуватись законодавств&, моральних, етичних норм; 
• брати посильну участь у різних видах трудової ДЇRnьHOcтi, що не заборонені 

'ІІІВІІВМ законодавством; 

• не палити в приміщенні та на подвір'і НВЦТМ; 
• ВИlCоиувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно

правОВИХ актів, ві регушоють працю працівнпів відповідних підприємств, уставов, 
DpraвiзаціА; 

• дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного 
-чана і вироБJIИIIОЇ практики; 

• дотримуватись правил особистої гігієну та дбати про oxaAвd зовнішній вигляд; 
• бережливо ставитись до державного, громадського і маііна нвцтм. у разі його 

ПОDПcОджеlПll чи знищено _ відшкодувати його вартість У повному обспі відповідно до 
-оro законодавства; 

• дотримуватись вимог Статуту, правил Bнyrp~ь~гo розпорJJДICy.. • 
6.5. Y'DIRМ, пі домоглиC.R значиих успіхів у навчаннl~ Р1Ше~ пeдaroПЧНОІ ради Mo~e 

6yтq ~lІЗиачеиа стипенді.в за рахунок власНИХ коШТІв або цІЛЬОВИХ надходжень вІД 
6aaroдuiниx Ф . • ·3 OВДIB, товариств, аСОЦІацІ» тощо. ІІВ 6.6. За невиковВНН.R yчН.RМи своіх обов'.взків та систематичне п?рушеннн Статуту 
во цтм, правил внутрішнього трудового розпорядкУ, застосОВУЮТЬСЯ ~ заходи впливу, .RК 
hqJeдaеиНR, доганІ, відрахуваннн з НВЦТМ. НахлllДllllНJl дисциптварного cт.вrнeВНR, 

'.' .. 
І .' . : 
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• VIdIIIИJI З НВЦТМ ВCТDНОВЛIОЄТЬСи на ОСНОВІ' П 
вiJlPlXl-- • оложеllllИ пр • • СІ'І", JЦo 'flТ!IерджуєтьCJI !lедвronЧНОIО paдOIO 'ВКП о заохоченИJI І 
CfIII 6.7. пeдaroпчниltfи ПРВЦІВНlfКВМlf звкnаду МО В:-. 
~I" і ,8ПШЬВОIО КУnЬТУРОIО, що МВlОТЬ відпов=-- п утн о~обll , B~COICIIMII морanЬНllМl1 
.-d!есіRнОЇ пiдroТОВJCИ, здіЙСИІОIОТЬ пeдarогіЧllУ ДімУ' едагоnчну ОСВІТУ, нanежиий рівень 
P"';aarь своЄЇ роботи, фізичний та психічний стаиЬНІСТЬ, '~безпечyrоть результативність 
~inНi обов'JI3JCИ здоров и иких ДОзвоnиє Вllкоиувати 

6 В. ПРll3наченНJI на посаду та звільненни з посади п ' • 
нвЦТМ n інші трудові відносини реГУЛЮIОТЬСR законодавС:аго~чни.х та ІНШИХ працівників 
yкpaiнll "Про освіту " та іншими законодавчими актами д:и К::ІНИ про ?p~, 3~OHOM 
JJiAБIIJНllOТ'СІ на конкурсній основі та зарахОВYlОТЬСR на ~OBax к: оти в ~1Цel працlВНllКИ 
crpolOВOro договору. итракту, езстроковоro чи 

6.9. Права та обов'JI3JCИ педагогічних працівників визнаЧВlОТЬСR відповідно до чинного 
3ІІОиодввства. 

6.10. Педагогічні працівники НВЦТМ мають право на: 
• ЗВХІІСТ професійної честі, гідності; 
• вільний вибір форм, методів, засобів навчання' , 
• в1UIВJIеНИJI педагогічної ініціативи; 
• iндuвiдyanьнy педагогічну дiиnьність; 
• внесеНИJI керівництву НВЦТМ та органам упрaвnінИJI освітою пропозицій щодо 

DODinm~ .. навЧ8JlЬно-вих~вного процесу, подання, на розгnяд керівництву НВЦТМ та 
пcдaro!'lЧНОІ ради ПРОПОЗИЦІЙ про моральне та MaTeplВnЬHe заохочеИИJI вихованців, учнів і 
&:nyXI1JIII, ,acтocyвВННJI СТJП'Нень дО ТИХ, хто порушує правипа виyrpішиього трудового 
рО3ПОрІдКУ, що діють у НВЦТМ; 

• niдвищеИНJI педагогічної кваліфікації, перепідготовку; 
• участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів свмовридуваиии 

нвцтм, в заходах, пов'JI3аних з організацією навчanьно-виховноі роботи; 

• ПРОВQЦевни в устаиовnеному поридку HaYКOBO-ДOCn~O~ експериментanьно~ 
пошукової роботи; 

• соціальне та матеріальне заохоченвя за досигиенвя вагомих результатів у ВИІСонввві 
ПОlП8Девих завдань; 

• позачергову атестацію з метою отриманвя відпов~оі категорії, педагогічного 
311ВU, 

Пeдarогічві працівники НВЦТМ зобов'изані: 
• забезпечувати нвnежний рівень викnадаивя навчвnьних дисциппін відповідно до 

ВD1fВJIЬввx програм на рівні обов'JI3КОВИХ державних вимог; 
• HacтaвoвneВRRМ і особистим прикnадом yrверджувати повагу до державної 

СВІОопіки, приНЦИІІЇв загальноmoдської морш; 
, • rcnyвати учнів до самостійного житт.в в дусі взаєморозуміНИJl, миру, злагоди між 

>tlМa народами, етнічними, націонВJJЬНИМИ, релігіЙНИМИ rpупами; • 
• Виконувати навЧ8JIЬні ІШани та проrpами У повному Об~l; • ., 
• надавати зн8RJIИ формувати вмінвя і навички В1ДПОВI~О дО IндивІдУВnЬНИХ 

lIOanивостей, інтересів H~iв здібностей вихованців, учнів і слухаЧІВ; • 
'. '., д'бностей ДІ"тей фІЗИЧНИХ .lКостеЙ • сDpИJlТИ розвитку ІнтереСІВ, нВXИnIВ та твop~ 3 І .' .. 

ІІІХО ...... : .. VDV' • ..' о до іх заnаrюв та запИТІВ, а також збереженmo ІХ 
--ЧШ, J --.18 І cnyxaЧІВ В1ДПОВ1ДН -

3АороВ'и, здійСНІОвати пропаганду здорового способу житr.в; 
• здій ._~", за дотрим8JIНJIМ виховlНЦІІМИ, учн.вми та 

CJIYXa СНІОвати педагоn "ШАА KO~onь ішнього трудового розпор.вдку 
lfВ ~ МОрвnьно-етичних норм поведІНКИ, правип внутр • 
цтм, що регламентують організацію навЧ8JIЬно-виховноrо npо~е?, • 

• • поважати ПДН1СТЬ вИХоВІІІЩІІ, УЧВЯ І 
bt..._ ДО1рllМyВатись педагогічної етики, морат, 
~'lqча; 
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• ЗIlXl1щaТ1J• виховвнци, )"IНJI і CJJyxача від б ь- • 
ftC11Iв, запобllUТИ ВЖlIВаишо НІІМІІ ВJlKOromo уд ~X форм фlЗllЧИОro, ПCJlХічноro 

JI~'"I' ' Н8рКOТJIЮв. Т10n0ну, іНШllМl1 ШКЇдmIВIWlI 
,111_- t • • 

• В11Х0вуваТ11 CBOЄlO ДUlJtЬНIС'ПО Поввry до ПРИНЦІІ . 
• ВllХовУВаТ11 В учнів, вихованців, слухачів ПОВ ПlВ зaranь~ОЛI~дськоі моралі; 

•• ...,nНllX традицій та звичаїв, ДУХОВНих і rcyЛЬ'""'них ~ дБО батьКІВ, ЖІнки, стаРШllХ за віком, 
JIIIJ"""'"- .' • -"" ад ань народу УкраіНIІ' 

• nocnRHo ПІДВищувати СВІЙ професійний рівень пеnаг' й', . 
вoniТII'IНY rcyJlL-rypу; , - ОПЧlIУ ма стеРНІСТЬ, зanurЬНУ І 

• BllKOHyвaТlI статут НВЦТМ, правила внyrpішнього розпорядку v.c 
'SPY,.oaoro ДОІ'ОВОРУ; '. ' " .. ІОВІІ контракту ЧІ! 

• своєчасно оБJllковувати ДШОВОДСТВО, пов'язане з виконання б ' . 
і 111І"- роботи тощо), м посадових О ОВ JlЗКIВ 

(.урИlUDI, UlUa • ' 

• впкоuyваТ11 Н8К83И І РОЗПОрядження директора НВЦТМ орган' • , 
6 VllACYЬ У робоТІ' П,.ІІnr· .. ,ІВ упраВЛІННЯ ОСВІТОЮ; • рати J -- ___ ОПЧНОІ ради; 

• спрlfJJ11І зроcтamпо іміджу НВЦТМ. 
6.12, У НВЦТМ О~ОВ'ЮКОВ~ П~ОВОД~CJI атестація педагогічних працівників, як 

opaвun~, один p~ на, П ять РОКІВ ВІДПОВІДНО до Типового ПоложенНJI про атестацію 
пeдaroпчвих ПРВЦ1В~~ УІСр~ни, затвер~еного Міністерством освіти і науки Украіни. 

~.13. ПeдвroПЧВl праЦІВНИКИ, JlК1 систематично порушують Cтaтyr, правила 
JВYIP1ID1IЬoro роЗпорJJДlC)' НВЦТМ, не виковyrоть посадових обов'юків, умови ТРУДОВОГО 
дoroвopY. ~ коВ1рВХ"1'У., або .за р~ультатами атестації не BiДnOBЇдarOТЬ займаній посаді, 
ВCC)'tЬ 8ДМІНlстративну ВІДпОВІДальНІСТЬ. 

6.14, Права і обов'юки інженерно-технічних працівників, та допоміжного персоналу 
)ICIYJIIOІОТЬCJI трудовим законодавством, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку 
нвцтм, та посадОВИМИ обов 'JI3квм. 

6.15, Батьки учнів та вихованця (особи, що їх замінюють) є учасниками навчвnьно-
88XOIBoro процесу з моменту зарахування іх дітей дО НВЦТМ. 

6.16. Батьки та особи, що їх звмінюють, мають право: 
• обирати і бути обраними до батьківського комітету НВЦТМ; 
• звертатись до оргаиів державного управJlіННJI освітою, директора НВЦТМ, opraвiB 

!pOAIIДcьxoro самОDpядyв8ННJJ з питань навчвнНJI та ВИХОВВННJI дітеli, захисту іх прав та 
іисресів; 

• приймати рішенвя про участь учнів в інноваційній діяльності; 
• брати участь у заходах, спрямованих на покращенні оргавізації навчапьно-виховного 

ПРОЦесу та зміцненні матерівnьно-технічиої бази НВЦТМ; 
• ва захист звковвих інтересів своіх дітей в opraвax громадського самОВРЯДУВIIIIU 

НВЦТМ та У відповідних державних. судових органах.. ,О • 

6.17. Батьки та особи JПd іх заміиюЮТЬ, Hecyrь ВJДПОВIДВJIЬНІСТЬ за здобyтr. ДІТЬМИ 
~oi, Повної звnшьиоr середньої, професійної та поз8J.1lКЇJlЬНОЇ о.свіТИ_і зобов~ані: оо 

• забезпечувати матеріальні умови ДJIJIздобyrr. дитиною ДОШКШЬНОl, ПОВНОI ЗaraJlЬНОl 
tepeдньgt професійної та позamxiльноі освіти за будь-.кою формо~ навчанНJI; , 

• постійко дбати про фізичне здоров'в, психічний стан ДІтей, створювати нanежrn 
)\Іови МІ розвитку природних здібностей; 

• DОВlDКaти гідність дитини виховувати првцemoбніСТЬ. почуттв доброти. ~ocep~ 
~O~e СТВНоВJIеивя до Вітчиз~. сім'ї, державноі та рідної мови. ПОВаги до ИВЦ1ОИВnЬИОl 
ICtapп, tcyJIьтури. цінностей нашого народу; о б 

• 11-0 • • "nvYan:B поваrv до звкоНІВ. прав, основних сво од 
-.ц. uщ\ вувати у yrпnв, вихованЦІВ, --J.. .ои • - J 

ВИ. 
З о. о помоrv В реВJliзації ними своіх прав 

11 IJCЛад надає батькам і особам. щО ІХ замІНЮЮТЬ. до • J 
'IJQcOBaввi оо б І • 

б 18 СВОІХ о ОВJJЗК1Во .У вjдповідВJIЬність за ВИХОВaНRJI. 
~. Батьки та особи. JПd їх замїшоють, несуть однакОВJ 

та РОзвиток дітеіі, 
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6.1 9. учаСНllКИ навЧВnсЬНО-ВIIХОВНОГО Процесу Ilабувnиwo. • 

cfJtJJ'tJlO1, ЩО ВIIЗНВlОТЬCJI цим тaтyroM та договором (ко _V&~ прав І BIIКOIIYIOТЬ 
6.20. 3а неВIUCОНВННЯ учаСникаМl1 Ilавчапьно-в НТрактоМ) ІЗ НВЦТМ. 
СННІ _oro Статуту на них MOVtvrL накл IIXOBHOro процесу своїх обов'язків 

1І0рУІІІ С· .'OJ ... адатися СТЯПlе .' 
.. ~HOДIIIICТ80"I, тaтyrOt.ll правилами внyrpішньоro ння, ВСТВНОВJIеll1 ЧlIННIIМ 
;11І'"- трудового розпорядку закладу. 

7. УПРАВЛІННЯ НВЦТМ 

7.1. Керівшщтво НВЦТМ здіЙСНIОЄ директор Д 
IIДIJIIIH Украіни, JlКИЙ має вищу педагогічну осві· н ир~кт~ром .м~же бути ~ьки 

:: пrдaroгічноі роботи не менш як 5 років. ту а РІВНІ спеЦIВJIIСТВ або мапстра, 
7.2. ДlIPeкrop НВЦТМ та ЙОГО заступники признаЧDlО .. 

ynpaвпіНlID1 освіти Броварської міської ради в установлен ться І ЗВІЛЬНЯЮТЬСя З посади 
• Hc:RНJI заступників директора здійснюєть ому порядку. Призначення та 

_ ся за поданням директора з дотриманням 
_01'0 законодавства. 

8.3. Основними посадовими обов'язками директора є: 
• забезпечення ревnізвції державної освітньої політики· 
• діпи від імені НВЦТМ предCТВВJIJIТИ iHTepec~ НВЦТМ у відносинах з 

підпрUDIСТВ8МИ, установами, громадинами; 

~ ЗДЇЙСВlовати ке~івRИЦТВО педагогі~им. колективом, забезпечувати раціонВJlЬНиІі 
добір І. роз~ов~ кадрІВ, с:твор~вати неоБХІДНІ умови для праці та підвищення фаховоro і 
D8IIiФікацШвоro рІВНЯ праЦІВНИКІВ; 

• орraвiз~ія навчanьно-в~овного, Н~ЧВJIЬно-виробничого процесу, забезпечення 
CIВOpc:RIUI неоБХІДНИХ умов ДJIJI пщroтовки УЧНІВ; 

• забезпечеВВJJ КОНТРОJПO за ВИКОНВIUIJIМ навЧВJIЬНИХ планів і програм якістю знань 
• • І , 

JII1ВЬ та навичок yчmв; 

• відповідати за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 
• призначати класних керівників; 
• створювати необхідні умови для участі вихованців, учнів та слухачів у проведення 

1ІІХ0ввоі роботи; 

• забезпечувати дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 
DpOnmожежвих норм, техніки безпеки; 

• РОЗПОРJJДЖ8тиCJI майвом і коштами НВЦТМ у порядку, визначеному чинним 
8Онодавством, та відповідними нормативно-правовими актами; 

• відкривати і закривати рахунки В банках; 
• орraвізовувати виконання кошторису доходів і видатків НВЦТМ, укладати угоди з 

IОрвдuчНими та фізичними особами; 
.' уставовmoвати надбавки, доплати, премії та Н8ДВВИJI MaтepiaJIЬHOi допомоrи 
~ НВЦТМ відповідно до діючоro З8Конодавства; 

• підтримувати ініціативу щодо вдосконвnення системи навч8ВВJI та ВВХОВВИВJl, 
3ІОХОчсВIUI творчих пошуків, дослідної та експеримеВТ8JIЬНОЇ р~БОТИ педаго~; • • 

• ввдавати дозвіл на участь діячів науки, культури, члеНІВ творчих спшок, прВЦ1ВВИК1В 
JCтввOB, оргавізаціі У навчально-виховному процесі; оо • 

фо '. забезпеqyвати можливість ДJDI учнів У ревnїзвції іх прав на захист ІХ ВІД будь-яких 
РМ фІЗичного або психічного насильства; • • 

• здійСВlOвати контроль за проходжеНВJIМ працівниками у встановлеНІ теРМІНИ 
О6оВ'lЗкових меди'UIИX oГJJJIДЇB і нести за це вїдповiдanьність; • 
'I'a!ia~ КОlІТротовати оргвнізаціJО харчув8ВВJI і меДИЧНОГО обcnyrовувввня виховВИЦ1В та 

• 
• ".. • ВидаВати В межах своєї компетенції накази та розпорядження і ковтрOJПOвати іх 
OOfII\OIlВllJц' , 

• затвеРджувати посадові обов'изки працівників НВЦТМ; 

! . 
. ; 
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• ПРllnМВТlI та ЗВШЬНПІІ З ПОcaдll праціВНllКЇ 
__ oHOДDВCТВOM; в у ПОРЯДКУ, BCТВIloвneHOMY 

ІІІІ11І1 1.4. ДllPeJaOP НВЦТМ є гоnовою педarогічної '. 
OPraP! ynрaвnіННJI НВЦ~; •. Paдll - поcnЯно ДllОЧОro колегіDJIЬНОro 

1.5. Робота педагОПЧНОl роди ПРОВОдиться відпові 
jдaНЬ педагогічної роди визначається їх доцільністю днО до потреб НВЦТМ. Кількість 

JIC 7.6. пeдвroгічна рада розгmrдaє питання: ' ВПС не Може бyrи меllше двох на рік. 
• удосконвnенlUI методичного забезпечення н 

JIIJIOБНВIJОro процесу, ПJI~УВВIIНJI та режиму роботи нвц~~anьно-виховного, навЧDJIЬно-
• переведенlUI УЧНІВ дО наступних класів і їх випуску . 

lідПовiднJllt рівень освіти, нагородження за ДОсягнення у навчан .. ' видаЧІ документів про 
. 'ф. ... НІ, 

• ПlДВllщенlUI хвалІ ІКШЩ педагогічних працівників " 
jsiцiаПIВII, впровадження у навчально-виховний процес до~яr::::итку I~ЬOЇ творчої 
IIfДIIfOrilJlloro досвіду; науки І передового 

• MOPIUlЬ~Oro. та Maтepi~LHoro заохочення учнів, вихованців та працівників НВЦТМ 
7.1. ~praн13ВЦ1!М0 -. KepIB~ ядром методичноі роботи є науково-методична рада, JIК~: 
• здійснює оцшку І апробацІЮ авторських програм; 
• забезпечує належвиіі рівень вивчення, узагanьнення і впровадження нових 

_OJtоriй вавчВНIUI; 

• орrвнiзовує і контролює дослідницько-пошукову діяльність вчителів-
С1СІІсрпмевтаторів; 

• керує і контроmoє участь учнів у роботі Малої Академії Наук; . . .,. . 
• mдrpимує ТІсНІ зв ПКИ з ІНШИМИ закладами ДОІПКШЬної, позaшкinьної та професійної 

асвіш обпacti, ~aїнн, зарубіжжя; 
• систематично поповнює інформаційний банк інноваційних педагогічних технологій. 
Вищим органом Іромадського самоврядування НВЦТМ є зaranьні збори колективу, що 

CШIIIIOТЬCJI ве менше одвого разу на рік. 
Дenеraти ЗaraJlЬних зборів з правом вирішальноro голосу обираються від таких трьох 

Dm'Oрій: 
працівників НВЦТМ - зборами трудового колективу; 
учнів НВЦТМ другого-третього ступенів - класними зборами; 
батьків, представників rpoмадськості - класними батьківськими зборами. 
Кожаа категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість 

_miв: від працівників нвцтм - 5 чоловік, учнів - 5 чоловік, батьків і представників 
ІрОМВДськості 5 - чоловік. 

Термін іх повноважень становить один рік. 
3111'ВJJЬBi збори правочивні, якщо в їхній роботі бере участь ве менше половини 

ШeraТЇВ кохсвоі з ТРЬОХ категорій. РішеВНJI приймається бinьшіС'ПО голосів присymix 
ДeJleraТЇВ. 

Право СКJIИкати збори мають голова ради НВЦТМ, учасники зборів, JllClЦO за це І • 

-ОВиnось ве менше третини іх зaranьноі кількості, директор НВ~, заси?вник. 
При НВЦТМ за рішеНIUIМ загanьних зборів може створюватися І ДUIТИ пuшyввnьва 

РІДа. 

8. МATEPIAJIЬHO - ТЕХНІЧНА БАЗА ТА 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА дIяJlыптьь НВЦТМ 

8.І.Матеріально-технічна база нвцrм включає будівлі, споруди, приміщеВИJl, 
:-IUIВJI, засоби зв'пку, транспортні засоби, земельні ДЇJUIНКИ,. p~OMe і ~epyxo~~ Mr~ 
6e.t Перебуває в його користуванні, IIJIВВYє cтвopeНIUI додаткових B1ДдUIeвь, П~~ЗДШ1В, .ш та 
,1ОридиЧнвх осіб з метою розширеИIIJI ~ережі н~чanьно-вироБJlИ1l01 ДUlJlЬHOCТ1 

IUСНВя КЇnЬxocтi ОХОПJIеНIUI учнів, ВИХОВIUlЦ1В, cnyxаЧ1В. 
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8.2. РР проведення .. навчально_ ВИХОВІІОЇ .. 

~tNJJIJIЬJlоі та СПО~В~ОI -ОЗДоровчої роБО111 нвцп.:ИРОБIIИЧОІ, IIDВЧIUlЬНО
~;~IIIIНJI СПОpDtВНI об ЄКТИ, КУЛьтурні, ОЗДоровчі та ін . НодВІОТЬсн В 11lftlчасове 
~p! ІІІХ yt.IOBDX. ПОРJrДок HвдaRнн зазначених об' • ШІ ЗDICJIІДІІ безопnатно або на 
~IМII орraнDМи виконавчої впади та органами м' ttmB у КОРистуванНR Вll3начаєrьсн 
JIIСІІ _СТВв. Ісцевого самовркдуВаннн відповідно до 

_H~ НВЦТМ самостійно планує свою дікльність і ви 
."II~JIНJI потреб всіх сфер народного господарства у в~нача~ перспепиви максимanьного 

JI1P-' • ІДПОВІДНИХ кадрах 
8.4. З ЦІЄЮ метою дпя забезпечеННR підготовки . '.. 

p8J1iфіJCDЦіr РОб~ТНН~ K~iB НВЦT~, повинен ма11l: ,переПIДГОТОВКИ І ПlДВищеННR 
• НUЧВnЬНI каБІНети І лабораТОРI1, обладнані відповщн' ими З б 

б • " асо ами НDВчанНR' 
• нвчвnьно-виро НИЧІ майстеРНІ, дшьниці, навЧВJJьні господарств . ' 

Ф ... Ф '11.) а. ПОЛІГОНИ (дм 
_оі про еСIІ чи групи п~о еСln, обладнані необхіДНОIО навЧIUlЬНОЮ тех • 
.-rR11DШ, машинами. механІЗМами, матеріВJJВМИ інструментом . НlБКОIО, 
~I""--- " ІНШИми засо ами 
вавЧ8lllll; 

• пpJВlіщенlUI, споруди, інвентар, інше ПРИЛВДДR, необхідні дnH фізичного вихованнн 
_Шноr роботи. ' 

• бібліотеку ... читальний, спо~тивний. та актовий ЗВJJИ, приміщеННR ДJ1R медичного 
~8YВ8НIIJI, ~~, спвльн! .прим,.щеННR .ДnR проживан~ учасників семінарів, 
omмm8Д. з~ та ~, обладнанІ В1ДП~В1ДНО до ДІЮЧИХ нормаТИВІВ та санітарних норм . 

• прНМ1ЩеlПDl І СПОРУДИ Д1Ul Інженерно-технічного та навЧВJJьно-допоміжного 
ПСРСОНІШУ НВЦТМ оБJl8ДН)'ЮТЬСJl та вихористовyюrьсн відповідно до вимог законодавства 
про охорону праці, правил пожежної безпехи і санітарно-гігієнічних норм. 

B.S. Працівники НВЦТМ, вихованці, учні, слухачі, ЇХ батьки, або особи, що іх 
3І.\ІЇВ1оють, несуть у встановленому порядку матеріальну відповідальність за псуваннн 
будівепь, споруд, приміщень, устаткуваннн та інвентарю НВЦТМ у відповідності до 
)'ЕІІІДеНПХ УГОД про матеріальну відповідальність . 

В.6. Збитки, завдані учнями майну НВЦТМ вїДШХОДОВУЮТЬСН за рахунок іх батьків, або 
осіб, що іх звмівюють, відповідно ДО чинного законодавства. 

В.7. Мвіво НВЦТМ вапeжиtЬ йому на правах вnacвocтї, повного господарського ВiДaНВR або 
1ІІІрІі1l8lЮ1'О )'IIPВDJIЇВВJI відповідно до ЧИННОГО зarcoнодавствв, pimCIDfJI про зacнyвaннR, цього 
СПП)1ута)'lCП8ДСВИХ вим угод-

В.В. нвцтм відповідно до ЧИIDIого законодавства кориcryєтьcs зcмnею, iвmими 
DpDpoдввми ресурсами і несе відповідальність за ДОТРИМВННJI вимог та норм з іх охорони. 

В.9.ВикориCТВВНR майва НВЦТМ здійснюється в ПОРНДКУ, визначеному чнвнвм 
зuoводавством, рimеlПlJlМИ Броварської міської ради та ії виконавчих oprвнiB. 

В.І0. ВиnyчеRWl основних фондів, оборотних коштів, та іншого майна зaкn~ 
IIJIOВoдвтьси лише у ВИDадках. передбачених чинним законодавством. Збитки~ завдав1 
НВЦТМ вваcлjдок порушеlПUl його маівових прав іншими юридичвими та фІЗИЧНИМИ 
ОСобами, вiдmxодовуютьCJI відповідно до чинвого законодавствв. 

В.ll.нвцтм самостійно планує свою дiJшьність і визначає перспеІСТИВИ розвитку. 
В.I2. Фінансово-господарська діяльність НВЦТМ здійснюється за рахунок б~ 

IeJJnJyвввь. а також за рахунок додаткових джерел ФінвнсуввнНJI, не заборонених ДІЮЧИМ 
-НОдаВСТВом 

В.13. Дода~овими джерелами форму&1ВНJI коштів НВЦТМ молоді можуть бyrи: 
'кошти, отримані за HaдaвDJI платних поcnyr 

·Копrrи гуманітарної допомоги; • • спонсорські 
'добровільні rpomoBi внески (в тому числі баТЬКІВСЬКІ пожертвувВВНJI, • • 

lDtn- бп .... • .' cn· mдпp' и ..... ств уставов орraн13ацШ та 
--"'&11, aгoдuiВi внески). матеРІальНІ ЦUlВO WO'" , 

~rpOMВДRН; 
'1IUпi ВВДХоджеВВJl. • б та інші 

~B.14. НВЦТМ має право на придбання та оренду необхlДНОro о пвднввня. -або 
. • • ИЄМСТВв, установи, opraR13ВЦU 

ресурси, користуватиСІ поcnyraми будь-JП(Оro mдпp 

.... ' ... ., 

, . 
• і .. 
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• ої особll, фiнDИсува11І за рахунок 1UJDc1U1X НlUOCа 
~побyroВIIХ умов ~exmвy. • іІОКень заходJ!, ЩО СI1pIUПmt. пonimuенню 

8.15. порядок дшоводства І бухranтeрського о . 
... аАСТВОМ та нормативно-правовими а .......... и м.. БЛІКУ НВЦТМ Вllзначається J8IOIIw- • _.- ІНІСТСрства о· • 

. ІХ neJJ'IPВnЬH11X opraнlB виконавчої впади яки' СВІТИ І науки УкраІН11 та 
~ІЙ oбniкздШсшоєтьсв самостіАио. ' м П1ДПОРJIДКовані навчальні зaкnади. 
~ 8.16. нвцтм СТВОРІОЄТЬСЯ. фонд ЗВГIUIьнообов'язкового н 
~I НDВЧ81lЬних, матеРlально-побутвих Потреб . авчаннR, якиА ф~рмуЄТltся з 
~ 8 p03ltlipi не менше трьох відсотків на Аого пото:НIВ за рахунОК КОШТІВ бюджету 

• запучених з інших джерел Ко Ф е yrpимання, а також за рахунок 
so~8t на рахунку НВЦТМ '. wти онду з~гanьнообов'R3КОВОro навчання 
J6cpїJ'lllO'l'ЬCl • • І витрачВ1ОТЬСя ВІДПОВідно до кошто НС 
__ mrtVЄТЬCВ директором. ОБЛІК І використання цих кошn"А Р у, ЩО 
JlI"'~"" В ЗДІ СНIОєrься НВЦТМ 
_oDiдllO ДО чинноro законодавства. Контроль за використанням " 
&роварська міська ~a ії виконком та ynр~~ння освіти. цих кошnв ЗДIАснюють 

8.17. Ko~ ВІД ~вдaнlUl платних ОСВІТНІХ посnyr, благодійних внесків та поже ань 
iJDDЯX фор.1 ДUUlЬHOCТ1 в~ко~.истовуються дир~ктором НВЦТМ самостіАно. ртвув, 

8.18. Ставки заробlТНОI ~ати (ПОС.адОВI. оклади) директора, заступників директор&, 
roROBB01'O бyxraлтeра, педaroпчних праЦіВНИКІВ НВЦТМ встановлюються згідно з діючими 
вормвтuвно-правовими ахтами. 

8.19. НВ~ має ~aвo на отримання .~едитів, з~йснення всіх видів операціА у будь
_ 61U11C11X УкрlWlИ та ІВІПИХ держав за СВОІМ вибором І за згодою цих банків у порJJДКy що 
1С11В0ШOЄТЬCJl Національним банком Украіни. ' 

В.20. Звітність нвцrм встанОВJПOЄТЬСЯ відповідно дО вимог ЧИННого законодавства. 
В.21. Кошти, отримані НВЦТМ від надання матних освітніх поcnyr, використовуються 

• ПРО88ДЖеВНR дiRnьHOcтi, передбаченої цим Статутом: 

• кошти підприємств, установ та організацій, що надходять на підставі відповідних угод 
ппїдroтoвку спеціалістів; 

• копrrи, одержані за викон8ИНJI творчих, науково-дослідних та інших робіт на 
38МoвneВВR підприємств, установ і організацій; 

• доходи від реалізації видавничої продукції, навчальних та наочних посібників; 
• кошти, одержані від здачі в оренду приміщень, облвдн8ННR та іншого маііва; 
• КОШТИ від реалізації продукції мвіістерень, лабораторій, ДЇJIJIиОК і цехів по випуску 

продОвоm.чих і непродовольчих товарів, будматеріалів, ремонту авто-, МОТО-, та побyroвоі 
Jexвiки, транспортноro обслуговувВRШI, H8Д8ННR поcnyr підприємствам, організaцilм і 
I}ІОМ8ДІВвм, ві надійпши на спеціальний рахунок; 

• добровільні Ірошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, уставов, 
Dpraвjзaцiй ,батьків, іноземних, юридичних та фізичних осіб. 

8.22. Кошти, що H8,ЦXOДJIТЬ на спеціальний рахунок в резУJlЬта~ Haд8ВНJt пnатних 
lIOCJJYr та від реалізації товарної продукції навчвnьних .. Mвii~peHЬ зnдн? з pmaденими 
YtoдаМИ можуть бути вихористанї ДJIR зміцнеВНJI влаСНОI матеРlально-теХВl:ИОI бази та ~a 
I'OcJroдapchкi потреби, розвитку власної мережі спортивно-оздоровчих, профІЛЬНИХ таборІВ, 
typRctи'1НИХ баз ДJU[ оздоровлеННJI учнівської молоді. 

'.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВЦТМ 

9.1. КоитроJIЬ за забезпеченНJIМ НВЦТМ Державн~. стандартів p~. освіти, 
~ВIRIIJrм ПОlCJIвдевих на нього завдань забезпеЧУЄТЬСJl МіНІстерством ОСВІТИ І науки 

9.2: Основною формою IСОН1рОЛЮ за дЬшьНЇCТJО нвцтм є державна a~~, па 
::a.~CJl не рідше OДIIoro разу на дсCJПЬ років у порЯДКУ, встановленому МінІстерством 
81tи І ВlуХи. 

.... ; І 
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9З Зr..іст, форми, періОДІІЧНість КОНТрomо н ' 
~. IІС'І8ИОIIIIIIII:rьca &pollllpCЬКOJo мі"";""" e....:~~ == 
--"94 Дinоводство НВЦТМ організовуєn.СR відповідJlО до пораnvv , 

• • ствОМ Украіни. ._-J' В.lЗначеноro ЧИННИ)! 

38Х0";rЗВіТНіСТЬ НВЦТМ BcтaнoвтOєn.CI відповідно до вимог ЧИННОro законодавство. 
10. ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

10 І нвцтм здіЙСНIОЄ самостійну ЗОВНішньоеКОНОМічну ДІ·ЯЛЬНІ·СТЬ на • · . .. "П·. ОСНОВІ власного 
CJa1)'11. Закону .УКР8l~И ро ЗОВНІшньоеКОНОМІЧНУ діяльність", інших норr.fативних amB 
УJPIIЇIIП у вїДПОВJДНОCn з ЙОГО потребами. 

10.2. нвцтм має право провоД~ міжнародний учнівський та педaroгічний обмін У 
~ учнівсь~ програм та прое~в: встано~ю.вати Bi~o~iднo до законодавства прямі 
дШові зВ'JlЗJOI з )!ІЖНародними оргаНІзацІЯМИ, ОСВІТНІМИ аСОЦІацІЯМИ та окремими іноземними 
~ та юридичними особами. 

10.3. нвцтм має право відповідно до законодавства укпадати yroди про 
о adвpoбiтвпцтво з навчальними зaкnадами, науковими установами, підприємствами, 
: арІІІізаціями, ~ом~ськими. О~'ЄДН"",НRМИ інших краін, . брати участь У проведенні 
І _вродних сеМ1Нарш, СИМПОЗІУМІВ, ЗДІйснювати взаємооБМІН набутим досвідом та йоro 

JВВ'IeJIIII і поmирения. 
10.4. Bamoтвi і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної дiJUJьHOcтi 

_DСТОВytOТЬся НВЦТМ ДЛJI. забезпечення діяльності, згідно з затвердженими 
IDDI10РИСВМИ надходжень та видаТКІВ. 

10.5. НВЦТМ несе економічну і юридичну BiдnOBiдanьHicть за результати своєї 
-іmвьoскономічвоі дUшьності у відповідності З чинним законодавством. 

11. ОБJПК ТА ЗВІТІПСТЬ 
11.1. НВЦТМ здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність і надає її В 

)'С1ІІІОВJIсиому поридку органам державної статистики, податковим та упрaвnінвю фінансів, 
звn,є перед батьківським комітетом про цільове використання кошriв. 

12.CfВОРЕННЯ, РЕОРГ AlПЗАЦІЯ, JПКВІДАЦІЯ 
12.1. Створения, реорганізація, ліквідація НВЦТМ здіЙСНЮЄТЬСЯ за рimеlПlJlМ 

&роварськоі міськоі ради у відповідності з чинним законодавством. 

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ /!е0 СТАТУТУ 
13.1. ВнесеlUUl змів та доповнень до Статуту здійснюється засновником У 

IСІ1вОВJJСИОМУ поридку. 

BUkOInlt ... 
,,: ··/lUЧиЙ обов'язки 
'IlCLI(Oro 

ГоЛови, секретар ради І.В.Сапожко 

о- .... 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
wrатних ОДИНИЦЬ 87,71з МісяЧНИМ ФОП 125157,40 

працїВВJIІСЇВ НВЦТМ НачаnьниlС УправлІння 
В.I.Онищенко 

" 20 11 травня 2010 року 

Кількіст Тариф 
3а МіСRчннА І ь на Доплати за умов праці ви~гу фонд І 10% 12% 35%/ І 

нрва пocaдll посад ставка P0=!l!RД 50% _років звр. плати ! І 1463 15 
І ~IIOP 

3 1316,7 
І 

_HIII4ItpeXТDpa 
7 

І 
~ln.IдAШОМ 

1 
J lii.IаБІКС1Оа. 

6 
І t.(cnIAIIСТ 

1 1icнxuor 
CDuiam.Н"n neдaroг І 

fepїlНIIX rypnca IS.27 
18,44 , 8a1fЛ1t 

ВвоІI1'CJIIt 4 

5іІіо1еlllР 1 
11]05,49 85513.87 І J00r031 58,11 

, 1ІІІІІфlкaufао 
31c1ymn11 Ь :JII'IUIЬИ 1 1316,7 13І6,7 
IIIIIID 
31c1ymmxno 1 1316,7 1316,7 
RICIIUIP. 
Ccspmp-apyкapкa 1 884 4 106,08 990,08 

~ 3 884 5 2652 
ГааDlllldl6yxпurreр І 1316,7 658,35 1975,05 

~ І 1032 10 516 І548 

kмp І 884 4 884 
Пoumnll-ВПХО8lteJlJl 1 884 6 884 

~ 1 884 6 106,08 265,2 J2S5.28 
ІОАП 3 884 2 265.2 2917.2 

1326 ~ 1,5 884 2 
884 ~IIIII 1 884 1 

ГIpМpo6НUK 1 884 1 884 
3094 ~ 3,' 884 1 

5834,4 2 530,4 ~КllIUI 6 884 
Н85,72 8257,72 ~ 8 884 2 

1768 Ра6ііііііхз 06cпyr. 2 884 2 
~ 884 ~eiK 1 884 2 

884 ~1Пр1'К 1 884 2 
1185,72/1 11570,69 1250&9,00 ВСЬОГО: 97,71 796 212,16 

174.35 "--

'rop-- 1.0. Ткачук Головний бухгалтер 
І.В. Кирикович 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТV 
YDРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

07400 м. Бровари, вул. Гагарін&, 18, тел (04494) 5-14-81, 5-14-82 

;& Pl,a: -10 Н!! "y~ 
На](9:_---

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В . 

.... __ , .•. _роварськоі міськоі ради просить винести на розгляд 
ськоі ради питання <<Про реорганізацію Броварської 

Начальник упрaвлiннJI освіти 

СIIIWroЮ.М. 
~1·83 

В.І.Онищенко 

Броварський МВІС 

ВJiлвпi.Ni ~ '~'I"'~ 
"!.:2' _ ог 20 ~. -
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