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належних і безпечних умов навчання, вігховання. розвитку учнів, а також формує у 
них гігієнічні навички та засади здорового способу життя.

3.14. У ЛІЦЕЇ № 14 медичне обслуговування учнів та інших учасників 
освітнього процесу:

3.14.1. Забезпечується відповідно до Санітарного регламенту, інших норм 
чинного законодавства, а відповідні умови для його організації забезпечуються 
Засновником та керівником ЛІЦЕЮ № 14.

3.14.2. Здійснюється медичними працівниками, які входять до штату ЛІЦЕЮ 
№ 14 або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

3.15. Взаємовідносини з юридичними й фізичними особами визначаються 
відповідно до чинного законодавства та угод, що укладені між ними.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. ЛІЦЕЙ № 14 планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану 
роботи та структури навчального року. У плані роботи відображаються 
найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його 
розвитку. План роботи та структура схвалюються педагогічною радою та 
затверджуються керівником закладу освіти.

4.2. Основним документом, що регулює освітній процес та є комплексом 
освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої 
освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом 
загальної середньої освіти результатів навчання, є освітня програма, розроблена на 
основі відповідного Державного стандарту загальної середньої освіти.

4.2.1. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 
затверджується керівником.

4.2.2. Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх 
програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення 
якості освіти.

4.2.3. Освітня програма може бути розроблена для одного й для декількох 
рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

4.2.4. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує 
річний навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.2.5. У вигляді додатків до річного навчального плану додаються розклад 
уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи.

4.2.6. Зміст освітньої програми (програм) має відповідати вимогам чинного 
законодавства.

4.3. Відповідно до річного навчального плану педагогічні працівники ЛІЦЕЮ 
№ 14 самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають 
гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, 
дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають 
забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти учнями на рівні 
Державних стандартів.

4.4. Освіта в ЛІЦЕЇ № 14 може здобуватися за очною (денною),
дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи
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формою педагогічного патронажу, а також заочною (вечірньою), заочною формами 
(на рівні базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта 
професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.

4.5. ЛІЦЕЙ № 14 веде облік учнів, які в ньому здобувають освіту, та звітує 
перед відповідними установами у порядку та згідно з вимогами чинного 
законодавства.

4.6. Зарахування учнів до ЛІЦЕЮ № 14 здійснюється за наказом керівника у 
порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.7. У разі потреби, у будь-який період навчання, учень може перейти до 
іншого закладу освіти.

4.7.1. Під час переведення учня до іншого закладу освіти до ЛІЦЕЮ № 14 
подаються:

4.7.1.1. Заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних 
представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх 
учнів).

4.7.1.2. Письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу 
освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

4.7.2. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до 
ЛІЦЕЮ № 14 подаються:

4.7.2.1. Заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних 
представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх 
учнів).

4.7.2.2. Копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із 
записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою 
про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або 
консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

4.8. Наповнюваність класів та поділ їх на групи для вивчення окремих 
предметів визначається та здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.9. У ЛІЦЕЇ № 14 для учнів, за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх 
замінюють, відповідно до рішення Засновника, при наявності належної 
навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу 
можуть створюватись групи подовженого дня (загальні, інклюзивні, спеціальні групи 
продовженого дня), фінансування яких здійснюється за кошти Засновника та за інші 
кошти, не заборонені законодавством.

4.9.1. Зарахування до груп подовженого дня й відрахування дітей із них 
здійснюється наказом керівника закладу освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх 
замінюють).

4.9.2. Режим роботи груп подовженого дня визначається наказом керівника 
закладу освіти.

4.10. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), 
тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми 
організації освітнього процесу встановлюються ЛІЦЕЄМ № 14 щорічно, у межах 
часу, передбаченого освітньою програмою.

4.11. Навчальні заняття розпочинаються щорічно 1 вересня у День знань і 
закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

4.12. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до 
участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім 
випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України та цим Статутом.
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4.13. Режим роботи ЛІЦЕЮ 14. в тому числі і графік канікул, визначається 
на основі відповідних нормативно-правових актів, з урахуванням місцевих умов, 
специфіки та профілю закладу освіти. Тривалість канікул протягом навчального року 
не повинна становити менш як ЗО календарних днів.

4.14. Безперервна навчальна діяльність учнів ЛІЦЕЮ № 14 не може
перевищувати 35 хвилин (для 1-го року навчання), 40 хвилин (для 2-4-го років 
навчання), 45 хвилин (5-11-го (12) років навчання), крім випадків, визначених 
законодавством.

4.15. ЛІЦЕЙ № 14 може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього 
процесу.

4.16. Тижневий режим роботи, щоденна кількість і послідовність навчальних 
занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен рік (семестр) 
відповідно до педагогічних вимог та вимог Санітарного регламенту, погоджується 
профспілковим комітетом (уповноваженим трудового колективу) ЛІЦЕЮ № 14 і 
затверджується директором та погоджується відповідно до законодавства.

4.17. У випадку ускладнення епідеміологічної ситуації, надзвичайної ситуації, 
військового стану тощо за наказом керівника у ЛІЦЕЇ № 14 освітній процес може 
організовуватися з використанням технологій дистанційного навчання у 
синхронному та асинхронному режимах.

4.18. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у ЛІЦЕЇ № 14 
проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та 
заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх 
інтересів учнів і на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

4.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 
визначаються вчителем відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій 
Міністерства освіти і науки України та із дотриманням педагогічних вимог і вимог 
Санітарного регламенту з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4.20. У ЛІЦЕЇ № 14 діє внутрішня система забезпечення якості освіти, яка 
розробляється згідно з вимогами чинного законодавства та включає в себе:

4.20.1. Стратегію та процедури забезпечення якості освіти.
4.20.2. Систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.
4.20.3. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів 

освіти.
4.20.4. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників.
4.20.5. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників закладу освіти.
4.20.6. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти.
4.20.7. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти.
4.20.8. Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування.
4.20.9. Інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти.
4.21. У ЛІЦЕЇ № 14 визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється 

відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться 
тематичний облік знань.

4.22. У документі про освіту (свідоцтві досягнень, табелі успішності, свідоцтві
8



про базову загальну середню освіту, свідоцтві про повну загальну середню освіту) 
відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та 
державну підсумкову атестацію.

4.23. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться 
до відома учнів класним керівником.

4.24. Переведення та випуск учнів із закладу загальної середньої освіти 
здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.25. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний 
ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти 
здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення 
державної підсумкової атестації визначається відповідно до чинного законодавства 
України.

4.26. Результати навчальної діяльності за рік заносяться класним керівником до 
особових справ учнів.

4.27. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до 
апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України.

4.28. Учням, які закінчили певний рівень закладу загальної середньої освіти, 
видається відповідний документ про освіту:

4.28.1. По закінченні початкової школи -  свідоцтво про початкову освіту.
4.28.2. По закінченні базової школи - свідоцтво про базову загальну середню 

освіту.
4.28.3. По закінченні профільного рівня закладу загальної середньої освіти - 

свідоцтво про повну загальну середню освіту.
4.29.3а успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і 

матеріального заохочення: похвальний лист; грамота; свідоцтво з відзнакою про 
базову загальну середню освіту; золота, срібна медалі; цінний подарунок; стипендія 
та інші матеріальні заохочення в межах коштів, передбачених у кошторисі ЛІЦЕЮ 
№14 на ці цілі та за рахунок інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

4.30. У ЛІЦЕЇ № 14, у рамках Положення про внутрішню систему забезпечення 
якості освіти, діють принципи академічної доброчесності, які є обов'язковими для 
дотримання педагогічними працівниками та здобувачами освіти.

4.31.3а порушення академічної доброчесності педагогічні працівники та 
здобувані освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності, 
передбаченої Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти 
ЛІЦЕЮ № 14 .

4.32. Виховання учнів у ЛІЦЕЇ № 14 здійснюється в процесі урочної, 
позаурочної та позашкільної роботи з ними.

4.33. ЛІЦЕЙ № 14 відокремлений від церкви (релігійних організацій), має 
світський характер.

4.34. Керівництву ЛІЦЕЮ № 14, педагогічним працівникам забороняється 
залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними 
організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених 
освітньою програмою.

4.35. У ЛІЦЕЇ № 14 забороняється утворення та діяльність організаційних 
структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 
формувань.

4.36. У ЛІЦЕЇ № 14 забороняється зберігання, розміщення, розповсюдження 
реклами, плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо- чи відеоматеріалів, інших 
матеріальних чи нематеріальних об’єктів (крім підручників), які містять:
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4.36.1. Найменування чи символіку політичних партій (об’єднань), 
громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з 
назвами та символікою політичних партій (об'єднань).

4.36.2. Зображення, прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами 
(учасниками) чи засновниками політичних партій (об’єднань), громадських чи 
благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою 
політичних партій (об’єднань).

4.36.3. Зображення, прізвища, імена та по батькові виборних осіб та осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

4.37.Примусове залучення здобувачів освіти до вступу в будь-які об'єднання 
громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу у ЛІЦЕЇ № 14 є:

5.1.1. Учні.
5.1.2. Керівник (директор).
5.1.3. Педагогічні працівники, практичний психолог, педагог соціальний, 

директор (завідувач) бібліотеки (бібліотекар) та інші спеціалісти.
5.1.4. Батьки або особи, які їх замінюють.
5.1.5. Інші фізичні та юридичні особи, які провадять освітню діяльність та 

залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному чинним законодавством, при 
умові надання відповідних документів на право займатися освітньою діяльністю або 
здійснювати виховний вплив на учнів за програмами (інструментарієм), погодженими 
(акредитованими) Міністерством освіти і науки України, органом управління 
освітою.

5.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються 
чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Учень має право на:
5.3.1. Доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти, якісні 

освітні послуги.
5.3.2. Безпечні й нешкідливі умови навчання та праці.
5.3.3. Індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вибір 

профілю й форми навчання, факультативів, спецкурсів, індивідуальних програм, 
позашкільних та позакласних занять.

5.3.4. Користування матеріально-технічною, навчально-виробничою, 
науковою, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та 
лікувально-оздоровчою базою ЛІЦЕЮ № 14.

5.3.5. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються 
в освітньому процесі.

5.3.6. Свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 
наукової й науково-технічної діяльності тощо, участь у різних видах 
науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах 
тощо.

5.3.7. Отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг.
5.3.8. Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання, перегляд 

результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та
ю


