
6.7.31.18. Створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє 
середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони 
праці, вимог техніки безпеки.

6.7.31.19. Забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної 
середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до 
вимог законів України «Про освіту». «Про доступ до публічної інформації», «Про 
відкритість використання публічних коштів», інших законів України.

6.7.31.20. Здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також 
їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог 
законодавства.

6.7.31.21. Організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність 
відповідно до законодавства.

6.7.31.22. Звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про 
свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти.

6.7.32. Виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 
Засновником (Уповноваженим органом Засновника), установчими документами 
закладу загальної середньої освіти, колективним договором, трудовим договором 
(контрактом).

6.7.33. Протягом першого року після призначення на посаду пройти курс 
підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних 
годин.

6.8. Керівник несе відповідальність: за свою діяльність, виконання покладених 
на ЛІЦЕЙ № 14 завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і 
збереження будівель та іншого майна, що знаходиться на балансі (переданому в 
користування, розпорядження, володіння, оперативне управління) ЛІЦЕЮ № 14, 
перед учнями, батьками, працівниками, Засновником, Уповноваженим органом 
Засновника, тощо в межах своїх повноважень.

6.9. Повноваження та функціональні обов'язки головного бухгалтера, інших 
працівників бухгалтерської служби (централізованої бухгалтерії) визначаються 
відповідно до чинного законодавства.

6.10. У ЛІЦЕЇ № 14 створюється педагогічна рада, що є основним постійно 
діючим колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти.

6.11. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних 
працівників.

6.12. Головою педагогічної ради є керівник закладу загальної середньої освіти.
6.13. Засідання педагогічної ради проводяться за потребою, але не менше як 

чотири рази на рік.
6.14. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у 

засіданнях педагогічної ради.
6.15. Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в 

дію наказами керівника ЛІЦЕЮ № 14 та є обов'язковими до виконання всіма 
учасниками освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти.

6.16. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому прис>тні не 
менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів 
від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є 
визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який
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підписується головою та секретарем педагогічної ради.
6.17. Педагогічна рада ЛІЦЕЮ № 14:
6.17.1. Схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти та 

річний план роботи.
6.17.2. Схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та 

оцінює результати її (їх) виконання.
6.17.3.Забезпечує формування системи та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення 
академічної доброчесності.

6.17.4. Схвалює правила внутрішнього розпорядку для учнів, положення про 
внутрішню систему забезпечення якості освіти.

6.17.5. Приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення 
освітнього процесу.

6.17.6. Приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх 
відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов'язків, а також 
щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників 
освітнього процесу.

6.17.7. Розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

6.17.8. Приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію 
на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою 
освітньою програмою.

6.17.9. Приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного 
досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 
діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними 
та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти.

•6.17.10. Може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, 
громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої 
діяльності закладу загальної середньої освіти.

6.17.11. Приймає рішення про моральне заохочення батьків та осіб, що їх 
замінюють, громадських діячів, які беруть участь в організації освітнього процесу.

6.17.12. Розглядає питання про відповідальність учнів (вихованців) за 
невиконання ними своїх обов’язків.

6.17.13. Розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю ЛІЦЕЮ № 14 віднесені 
цим Статутом та/або Законом до її повноважень.

6.18. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ЛІЦЕЮ
14 є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не 
менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників учасників 
освітнього процесу (їх органів самоврядування - за наявності) у рівних пропорціях.

6.19. Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції)
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колективу розміщується в ЛІЦЕЇ .\° 14 та оприлюднюється на офіційному вебсайті 
ЛІЦЕЮ № 14 не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

6.20. Загальні збори (конференція) колективу ЛІЦЕЮ № 14 щороку
заслуховують звіт керівника ЛІЦЕЮ № 14, оцінюють його діяльність і за 
результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного 
аудиту закладу загальної середньої освіти.

6.21. Для участі у загальних зборах (конференції) колективу адміністрацією 
ЛІЦЕЮ № 14 мають бути обов'язково запрошені: по одному представнику від 
батьківської громадськості (батьківського комітету) кожного класу; по одному учню 
-  представнику від кожного класу другого, третього рівня освіти, працівники ЛІЦЕЮ 
№ 14 у кількості пропорційній до кількості представників від батьківської та 
учнівської громадськості або пропорційна кількість представників органів 
самоврядування працівників закладу освіти, учнівського, батьківського 
самоврядування.

6.22.Загальні збори (конференція) колективу правомочні, якщо на них присутні 
2/3 від загальної кількості осіб запрошених відповідно до пункту 6.21. цього Статуту. 
Рішення приймається простою більшістю голосів. При рівному розподілі голосів 
голос голови зборів є визначальний.

6.23. При проведенні загальних зборів (конференції) колективу ЛІЦЕЮ № 14 
формується порядок денний, обираються голова та секретар зборів.

6.24. Право скликати загальні збори (конференцію) колективу позачергово 
мають: голова ради ЛІЦЕЮ № 14 (у разі її створення); не менше третини (1/3) від 
загальної кількості працівників; профспілковий комітет; керівник ЛІЦЕЮ № 14; 
Засновник (його уповноважений орган); не менше третини від представників 
батьківської громадськості (батьківських комітетів) класів ЛІЦЕЮ № 14, не менше 
третини від учнівської громадськості всіх класів ЛІЦЕЮ № 14.

6.25. У період між загальними зборами (конференцією) колективу (у разі її 
створення, обрання), як виконавчий орган, може діяти рада ЛІЦЕЮ № 14.

6.26. Повноваження, функції, мета, завдання, порядок формування механізм 
діяльності Ради, права і обов'язки визначаються у Положенні про Раду ЛІЦЕЮ № 14, 
що розробляється педагогічною радою ЛІЦЕЮ № 14 і затверджується на загальних 
зборах колективу закладу освіти під час її створення.

6.27. Очолює раду ЛІЦЕЮ № 14 голова, який обирається зі складу ради.
6.28. Еолова ради може бути членом педагогічної ради.
6.29. Еоловою ради не можуть бути керівник та його заступники.
6.30. Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти 

є загальні збори трудового колективу закладу освіти.
6.31. Загальні збори трудового колективу ЛІЦЕЮ № 14:
6.31.1. Розглядають та схвалюють проект колективного договору (змін і 

доповнень до нього).
6.31.2. За поданням керівника ЛІЦЕЮ № 14 затверджують правіша

внутрішнього трудового розпорядку.
6.31.3. Визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 

комісії з трудових спорів.
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6.31.4. Обирають комісію з трудових спорів.
6.31.5. Обирають голову та членів первинної організації профспілки 

(профспілкового комітету) або представника трудового колективу у разі відсутності 
профспілкової організації відповідно до чинного законодавства.

6.31.6. Приймають рішення про створення та визначають склад внутрішньої 
ревізійної комісії ЛІЦЕЮ № 14 та заслуховують її звіт.

6.31.7. Можуть утворювати комісію з питань охорони праці.
6.31.8. Розглядають питання освітньої і фінансово-господарської діяльності 

ЛІЦЕЮ № 14 .
6.31.9. Визначають основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності ЛІЦЕЮ № 14.
6.31.10. Здійснюють інші повноваження, визначені законодавством.
6.32. Загальні збори трудового колективу правомочні, якщо на них присутні 2/3 

від загальної кількості усіх працівників ЛІЦЕЮ № 14. Рішення приймається простою 
більшістю голосів. При рівному розподілі голосів голос голови зборів є 
визначальний.

6.33. При проведенні загальних зборів трудового колективу ЛІЦЕЮ № 14 
формується порядок денний, обираються голова та секретар зборів.

6.34. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим 
на засіданні та секретарем.

6.35. Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх 
повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками ЛІЦЕЮ № 14.

6.36. У ЛІЦЕЇ № 14, в межах чинного законодавства, можуть створюватись 
органи учнівського самоврядування, що діють відповідно до чинного законодавства 
України та положення затвердженого загальними зборами (конференцією) колективу.

6.37. У ЛІЦЕЇ № 14 може діяти батьківське самоврядування з метою захисту 
прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду 
(контролю) в межах повноважень, визначених законодавством та цим Статутом.

6.38. Рішення про утворення органу батьківського самоврядування
приймається:

6.38.1. На засіданні батьківських зборів класу (про утворення органу 
батьківського самоврядування відповідного класу) за умови участі у ньому 2/3 
батьків учнів класу (осіб, що їх заміняють) простою більшістю голосів.

6.38.2. На засіданні загальних батьківських зборів ЛІЦЕЮ № 14 (про 
утворення органу батьківського самоврядування ЛІЦЕЮ № 14) за умови участі у 
ньому 2/3 представників батьківської громадськості від кожного класу, простою 
більшістю голосів.

6.39. Рішення про утворення органу батьківського самоврядування
повідомляється адміністрації ЛІЦЕЮ № 14 у письмовій формі.

6.40.Загальні батьківські збори ЛІЦЕЮ № 14, батьківські збори у кожному 
класі проводяться за потребою. Ініціювати проведення класних батьківських зборів 
мають право класний керівник, органи батьківського самоврядування, батьківська 
громадськість відповідного класу.
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6.41 .Ініціювати проведення загальних батьківських зборів мають право 
адміністрація ліцею, органи батьківського самоврядування ЛІЦЕЮ № 14, батьківська 
громадськість за умови зібрання підписів у підтримку їх проведення не менше 20 
відсотків батьків ЛІЦЕЮ № 14.

6.42. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, 
що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського 
самоврядування закладу освіти.

6.43. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 
виключно на добровільних засадах.

6.44. Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 
освітнього процесу або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно 
за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить 
законодавству.

6.45. Працівники закладу освіти не мають права втручатися в діяльність 
батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань 
органів батьківського самоврядування

6.46. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані 
оформляти свої рішення відповідними протоколами.

6.47. Піклувальну раду ЛІЦЕЮ № 14 (далі у тексті -  Піклувальна рада) може 
бути утворено за рішенням Засновника або уповноваженого ним органу на умовах 
визначених чинним законодавством.

6.48. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 
ЛІЦЕЮ № 14, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з 
основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній 
взаємодії ЛІЦЕЮ № 14 з органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та 
фізичними особами.

6.49. Піклувальна рада окрім повноважень визначених у Положенні про неї:
6.49.1. Може контролювати якість організації харчування.
6.49.2. Може контролювати хід виконання капітального ремонту, 

реконструкції, будівництва, інших робіт у ЛІЦЕЇ № 14.
6.49.3. Здійснює контроль за діяльністю благодійного фонду ЛІЦЕЮ № 14 (у 

разі його створення).
6.49.4. Здійснює контроль за виконанням стратегії розвитку ЛІЦЕЮ № 14.
6.49.5. Здійснює контроль за реалізацією проектів започаткованих 

Піклувальною радою.
6.50. Склад Піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим 

ним органом відповідно до вимог чинного законодавства та положення про неї.
6.51. До складу Піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 

ЛІЦЕЮ № 14.
6.52. Піклувальна рада є колегіальним органом і діє на підставі положення про 

неї та відповідно до чинного законодавства. Рішення з усіх питань приймаються
більшістю голосів від її затвердженого складу.
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