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5.22.5. Дбати про фізичне й психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її 
здібностей, формувати навички здорового способу життя.

5.22.6. Формувати в дитини культуру діалогу, культуру життя у 
взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, 
релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 
культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 
стану.

5.22.7. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.

5.22.8. Формувати в дітей усвідомлення необхідності додержуватися 
Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 
України.

5.22.9. Виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 
України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 
ставлення до історико-культурного надбання України.

5.22.10. Дотримуватися Статуту ЛІЦЕЮ № 14, правил внутрішнього
розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за 
наявності).

5.22.11. Сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо 
випадків булінгу (цькування).

5.22.12. Батьки можуть мати інші обов'язки визначені чинним законодавством 
України.

5.23. Представники громадськості мають право:
5.23.1. Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

ЛІЦЕЮ № 14 .
5.23.2. На громадських засадах керувати учнівськими об'єднаннями за 

інтересами, гуртками, секціями в рамках чинного законодавства.
5.23.3. Сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню ЛІЦЕЮ № 14.
5.23.4. Проводити консультації для педагогічних працівників.
5.23.5. Брати участь в організації освітнього процесу в порядку, визначеному 

чинним законодавством.
5.23.6. Представники громадськості мають інші права відповідно до чинного 

законодавства.
5.24. Представники громадськості зобов'язані:
5.24.1. Дотримуватися Статуту ЛІЦЕЮ № 14, виконувати накази та 

розпорядження керівника закладу освіти, рішення органів громадського 
самоврядування.

5.24.2. Захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, 
пропагувати здоровий спосіб життя, інформувати учнів про шкідливість і 
небезпечність вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

5.24.3. Представники громадськості мають інші обов'язки відповідно до 
чинного законодавства.

5.25.3а невиконання учасниками освітнього процесу (педагогами, батьками 
(особами, що їх заміняють), представниками громадськості) своїх обов'язків, 
порушення вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть 
накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.

5.26. За систематичне невиконання учнями своїх обов'язків та грубе
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порушення вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку до них можуть 
застосовуватись наступні заходи впливу:

5.26.1. Винесення догани.
5.26.2. Попередження із наданням рекомендацій батькам.
5.26.3. Розгляд на засіданнях педагогічної ради.
5.26.4. Подання про вжиття заходів впливу згідно чинного законодавства до 

органів поліції, відповідних служб.
5.26.5. Інші заходи, не заборонені чинним законодавством.

VI. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ № 14

6.1. Управління ЛІЦЕЄМ № 14 у межах, зазначених законами та установчими 
документами цього закладу здійснюють:

6.1.1. Засновник (Уповноважений орган Засновника).
6.1.2. Керівник (директор) ЛІЦЕЮ № 14.
6.1.3. Колегіальний орган управління закладу освіти.
6.1.4. Колегіальний орган громадського самоврядування.
6.2. Вищим органом управління ЛІЦЕЄМ № 14 є Засновник -  Житомирська 

міська рада.
6.3. До виключної компетенції Засновника належить вирішення питань:
6.3.1. Реорганізація та ліквідація закладу освіти.
6.3.2. Затвердження ліквідаційного балансу.
6.3.3. Відчуження основних засобів та майна закладу освіти.
6.4. Уповноважений орган Засновника -  департамент освіти Житомирської 

міської ради.
6.5. Департамент освіти Житомирської міської ради:
6.5.1. Координує управління закладом освіти.
6.5.2. Укладає та розриває трудовий договір (контракт) з керівником закладу 

освіти, обраним (призначеним) відповідно до законодавства.
6.5.3. Контролює статутну діяльність закладу освіти.
6.5.4. Затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у 

випадках та порядку, визначених законодавством.
6.5.5. Погоджує штатний розпис закладу освіти.
.6.5.6. Затверджує за поданням ЛІЦЕЮ № 14 стратегію розвитку закладу освіти.
6.5.7. Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям 

бюджетних зобов’язань ЛІЦЕЄМ № 14 і витрачанням ним бюджетних коштів.
6.5.8. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

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

6.5.9. Здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у ЛІЦЕЇ № 14; розглядає скарги про 
відмову реагування на випадку булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, 
їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за 
результатами розгляду таких скарг.

6.5.10. Сприяє створенню безпечного освітнього середовища у ЛІЦЕЇ 14 та 
вживає заходи для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувала'.: 
освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від 
булінгу.

17



6.5.11. Має інші права та повноваження відповідно до рішень Засновника та 
законодавства України.

6.6. Безпосереднє керівництво ЛІЦЕЄМ № 14 здійснює його керівник. Посаду 
керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно 
володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 
педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає 
виконанню професійних обов'язків.

6.7. Керівник (директор) закладу освіти:
6.7.1. Здійснює загальне керівництво закладом, керівництво педагогічним 

колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні 
умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників.

6.7.2. Організовує статутну діяльність, освітній процес та видачу документів 
про освіту.

6.7.3. Забезпечує контроль за виконанням навчальних планів, освітніх 
програм, якістю знань, умінь та навичок учнів.

6.7.4. На основі освітньої програми розробляє та затверджує річний 
навчальний план та здійснює розподіл педагогічного навантаження, затверджує його.

6.7.5. Затверджує штатний розпис закладу освіти.
6.7.6. Створює умови для розробки та реалізації Стратегії розвитку ЛІЦЕЮ № 

14 .
6.7.7. Відповідає за дотримання вимог Державних стандартів загальної 

середньої освіти різних рівнів, за якість і ефективність роботи педагогічного 
колективу.

6.7.8. Створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 
роботі, проведення виховної роботи.

6.7.9. Контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни.
6.7.10. Забезпечує дотримання у ЛІЦЕЇ № 14 вимог чинного господарського, 

цивільного, трудового та іншого законодавства в тому числі: з охорони дитинства, 
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, правил техніки безпеки, норм з 
охорони праці, несе за їх незабезпечення персональну відповідальність.

6.7.11. Підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 
виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 
педагогів.

6.7.12. Сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, 
працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва 
учнівськими об'єднаннями за інтересами.

6.7.13. Відповідає за виконання державних гарантій щодо доступності і 
безоплатності загальної середньої освіти у ЛІЦЕЇ № 14.

6.7.14. Забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або 
психічного насильства, булінгу.

6.7.15. Відповідає за організацію харчування і медичного обслуговування
учнів.

6.7.16. Вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю,
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наркотиків, тютюну.
6.7.17. Без доручення діє від імені ЛІЦЕЮ № 14, представляє його інтереси у 

відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, 
фізичними особами і відповідає перед Уповноваженим органом Засновника та 
Засновником за результати діяльності ЛІЦЕЮ № 14.

6.7.18. Розпоряджається, в установленому порядку, майном і коштами Ліцею 
№ 14 міста Житомира, організовує виконання кошторису доходів і видатків.

6.7.19. Видає у межах своїх повноважень накази та дає доручення і контролює 
їх виконання.

6.7.20. Підписує документи з питань освітньої, фінансово-господарської та 
іншої діяльності ЛІЦЕЮ № 14 .

6.7.21. Визначає режим роботи ЛІЦЕЮ № 14.
6.7.22. Ініціює перед Уповноваженим органом Засновника питання щодо 

створення або ліквідації структурних підрозділів.
6.7.23.Звертається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення 

якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, 
зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу 
загальної середньої освіти.

6.7.24. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників відповідно до цього 
Статуту та чинного законодавства.

6.7.25. У межах кошторисних призначень установлює надбавки і розглядає 
питання щодо надання доплат, премій, підвищень і матеріальної допомоги 
працівникам ЛІЦЕЮ № 14, в тому числі педагогічним, вживає інших заходів 
заохочення, а також заходів дисциплінарного впливу.

6.7.26. Призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, 
майстернями, навчально-дослідними ділянками тощо.

6.7.27.Здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені строки 
обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.

6.7.28. У випадку ведення самостійного бухгалтерського обліку:
6.7.28.1. Відповідає за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення 

фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, 
збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого 
строку (терміну), але не менше трьох років.

6.7.28.2. Створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського 
обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та 
працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера 
щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

6.7.28.3. Відкриває в установленому порядку рахунки в установах державних 
банків або органах Державної казначейської служби.

6.7.28.4. Укладає фінансово-господарські та інші угоди (договори).
6.7.29. За погодженням із профспілковим комітетом (а у разі його відсутності - 

уповноваженим представником трудового колективу) затверджує правила
внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та робочі інструкції
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працівників ЛІЦЕЮ № 14 .
6.7.30. Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, 

пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.
6.7.31. Керівник ЛІЦЕЮ № 14 зобов’язаний:
6.7.31.1. Виконувати Закон України «Про повну загальну середню 

освіту», Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а також 
забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками ЛІЦЕЮ № 14, зокрема в 
частині організації освітнього процесу державною мовою.

6.7.31.2. Планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої 
освіти.

6.7.31.3. Розробляти проект кошторису та подавати його Уповноваженому 
органу Засновника на затвердження.

6.7.31.4. Надавати щороку Засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, 
необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

6.7.31.5. Організовувати фінансово-господарську діяльність ЛІЦЕЮ № 14 в 
межах затвердженого кошторису.

6.7.31.6. Забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку ЛІЦЕЮ
№ 14.

6.7.31.7. Затверджувати освітню (освітні) програму (програми) ЛІЦЕЮ № 14 
відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

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

6.7.31.9. Затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення 
якості освіти ЛІЦЕЮ № 14, забезпечити її створення та функціонування.

6.7.31.10. Забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 
виконання індивідуальної програми розвитку учня.

6.7.31.11. Контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями 
(учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального 
навчального плану.

6.7.31.12. Забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями 
результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної 
середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним 
планом.

6.7.31.13. Створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з 
особливими освітніми потребами.

6.7.31.14. Сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками.

6.7.31.15. Створювати умови для здійснення дієвого та відкритого 
громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти.

6.7.31.16. Сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 
самоврядування в закладі загальної середньої освіти.

6.7.31.17. Формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню 
культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої 
освіти.
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