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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ліцей № 14 міста Житомира (далі у тексті -  ЛІЦЕЙ № 14 або заклад 
освіти) -  створений з метою забезпечення реалізації прав громадян на здобуття 
повної загальної середньої освіти.

1.2. Повне найменування закладу освіти: Ліцей № 14 міста Житомира, 
скорочене найменування: Ліцей № 14 м. Житомира.

1.3. Найменування Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 на 
Ліцей № 14 міста Житомира відповідно до рішення Житомирської міської ради № 
557 від 02.09.2022.

1.4. З моменту державної реєстрації ЛІЦЕЙ № 14 є юридичною особою, має 
відповідний (самостійний) баланс, рахунки в Державній казначейській службі 
України, печатку та штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом в 
ЄДРПОУ, виступає учасником адміністративно-правових, господарсько-правових та 
цивільно-правових відносин.

1.5. ЛІЦЕЙ № 14 може мати символіку зі своїм найменуванням, іншу 
атрибутику, зразки якої схвалюються рішенням педагогічної ради, затверджуються 
департаментом освіти Житомирської міської ради та реєструються у встановленому 
законом порядку.

1.6. ЛІЦЕЙ № 14 у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Цивільним та Господарським кодексами України, Конвенцією ООН «Про права 
дитини», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
«Про охорону дитинства», актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, іншими законодавчими актами в галузі освіти й охорони дитинства, актами 
профільного міністерства, інших центральних органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно- 
правовими актами, цим Статутом.

1.7. ЛІЦЕЙ № 14, його майно, знаходиться у власності Житомирської міської 
територіальної громади представницькі функції від імені якої здійснює Житомирська 
міська рада.

1.7.1. Форма власності ЛІЦЕЮ № 14 - комунальна.
1.8. Засновник ЛІЦЕЮ № 14 - Житомирська міська рада, яка здійснює його 

фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні 
комунікації, обладнання, організовує будівництво й ремонт приміщень. їх 
господарське обслуговування та здійснює інші повноваження передбачені чинним 
законодавством.

1.8.1. У Статуті поняття Засновник і Власник мають ідентичне значення.
1.9. ЛІЦЕЙ № 14 у своїй діяльності підпорядкований і підзвітний департаменту 

освіти Житомирської міської ради, що здійснює від імені Засновника контроль за 
діяльністю ЛІЦЕЮ № 14 та інші необхідні функції в межах наданих повноважень.

1.10. ЛІЦЕЙ № 14 забезпечує здобуття початкової, базової та профільної 
середньої освіти.

1.11. ЛІЦЕЙ № 14 є юридичною особою публічного права, має статус 
неприбуткової організації основним видом діяльності якої є освітня діяльність.

1.12. Юридична адреса ЛІЦЕЮ № 14: індекс 10009, місто Житомир, вулиця 
Кибальчича, 7. Ідентифікаційний код 22059040.
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II. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою ЛІЦЕЮ .N*2 14 є забезпечення реалізації права громадян 
на здобуття повної загальної середньої освіти та всебічний розвиток, виховання й 
соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії 
з природою, має прагнення до самовдосконалення й навчання впродовж життя, 
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізацїї, відповідальності, трудової 
діяльності та громадянської активності.

2.2. Предметом діяльності ЛІЦЕЮ № 14 є початкова, базова та профільна 
середня освіта. Освітня діяльність ЛІЦЕЮ № 14 - цілеспрямований процес надання 
систематизованих знань про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво 
засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якої є інтелектуальний, 
соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти й 
трудової діяльності.

2.3. Головними завданнями ЛІЦЕЮ № 14 є:
2.3.1. Забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої 

освіти всіх рівнів.
2.3.2. Формування ключових компетентностей сучасної особистості:
2.3.2.1. Вільне володіння державною мовою.
2.3.2.2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами.
2.3.2.3. Математична компетентність.
2.3.2.4. Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій.
2.3.2.5. Інноваційність.
2.3.2.6. Екологічна компетентність.
2.3.2.7. Інформаційно-комунікаційна компетентність.
2.3.2.8. Навчання впродовж життя.
2.3.2.9. Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу 
життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей.

2.3.2.10. Культурна компетентність.
2.3.2.11. Підприємливість та фінансова грамотність.
2.3.2.12. Інші компетентності, передбачені стандартом освіти.
2.3.3. Формування наскрізних умінь учнів: читання з розумінням, уміння 

висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, 
здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 
конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 
розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

2.3.4. Виховання громадянина України.
2.3.5. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського 
народу та інших народів і націй.

2.3.6. Формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 
усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, 
особистості, підготовленої до професійного самовизначення.

2.3.7. Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 
України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, 
відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини 
і громадянина.
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2.3.8. Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 
світогляду.

2.3.9. Реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 
переконань.

2.3.10. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу 
життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

2.3.11. Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 
людину й суспільство.

III. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. ЛІЦЕЙ № 14 створений на підставі рішення та за кошти Засновника в 
порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.2. Штатний розпис ЛІЦЕЮ № 14 розробляється на основі типових штатних 
нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки, затверджуються керівником закладу 
загальної середньої освіти за погодженням із департаментом освіти, у межах 
видатків на оплату праці.

3.3. У ЛІЦЕЇ № 14 можуть створюватися та функціонувати кабінети, центри, 
лабораторії, постійно діючі та тимчасові оздоровчі та профільні табори, бібліотеки, 
медіатеки, ресурсні кімнати, спеціалізовані та творчі майстерні, методичні 
об'єднання, творчі групи, психологічна служба та інші підрозділи.

3.4. ЛІЦЕЙ № 14 може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою 
(заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням 
окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами, з навчанням мовою корінного народу чи національної 
меншини України поряд із державною мовою..

3.5. ЛІЦЕЙ № 14 може на договірних засадах об’єднуватися з іншими 
юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо- 
виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної 
особи.

3.6. ЛІЦЕЙ № 14 провадить освітню діяльність на трьох рівнях загальної 
середньої освіти: початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта 
на підставі відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку 
якщо інше не визначене законодавством України.

3.7. Здобуття профільної середньої освіти у ЛІЦЕЇ № 14 здійснюється за 
академічним спрямуванням - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, 
визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення 
окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з 
орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

3.8. Профілі навчання запроваджуються з урахуванням кадрових, 
матеріально-технічних, інформаційних ресурсів закладу освіти, потреб та інтересів 
здобувачів освіти.

3.9. ЛІЦЕЙ № 14 самостійно приймає рішення в межах компетенції, наданої 
чинним законодавством України, рішеннями Засновника, розпорядженнями міського 
голови, наказами департаменту освіти Житомирської міської ради та даним 
Статутом.

4



3.10. Мовою освітнього пронесу у ЛІЦЕЇ Лг° 14 є державна мова.
3.10.1. Особи, які належать до корінних народів України, національних 

меншин України мають право здобувати загальну середню освіту визначеного у 
законі рівня, в закладі освіти, мовою відповідного корінного народу, відповідної 
національної меншини поряд з державною мовою.

3.11. ЛІЦЕЙ № 14 несе відповідальність перед особою, суспільством і 
державою за:

3.11.1. Безпечні умови освітньої діяльності.
3.11.2. Дотримання державних стандартів освіти.
3.11.3. Дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами.
3.11.4. Дотримання фінансової дисципліни.
3.11.5. Дотримання чинного законодавства при наданні освітніх послуг.
3.12 ЛІЦЕЙ № 14 має право:
3.12.1. Проходити в установленому законодавством порядку процедуру 

ліцензування освітньої діяльності закладу освіти окремо за кожним освітнім рівнем.
3.12.2. Визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу.
3.12.3. Планувати власну діяльність та подавати на затвердження Засновнику 

(власнику) або уповноваженому органу стратегію розвитку закладу.
3.12.4. Формувати освітню програму, передбачивши освітні компоненти для 

вільного вибору здобувачів освіти.
3.12.5. В установленому порядку розробляти й впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні освітні програми.
3.12.6. Спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, якщо 
це не суперечить законодавству України.

3.12.7. Встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з 
закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо.

3.12.8. Використовувати різні форми морального й матеріального заохочення 
до учасників освітнього процесу.

3.12.9. Створювати науково-методичну й матеріально-технічну бази для 
організації та здійснення освітнього процесу.

. 3.12.10. Отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої 
влади, юридичних і фізичних осіб.

3.12.11. Набувати майнові та немайнові права.
3.12.12. Залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні 

надходження в порядку, визначеному законодавством України.
3.12.13. Розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
3.12.14. Рекомендувати форму навчання для учнів відповідно до чинного 

законодавства.
3.12.15. Надавати додаткові платні освітні послуги відповідно до чинного 

законодавства.
3.12.16. Здавати в оренду приміщення та майно закладу освіти в порядку, 

визначеному законодавством України.
3.12.17. ЛІЦЕЙ № 14 має інші права відповідно до чинного законодавства 

України.
3.13. ЛІЦЕЙ ,\° 14 створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення
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