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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат є комунальним закладом 

спеціалізованої освіти ІІ-ІІІ ступеня наукового профілю (далі – ліцей 

«Політ»), що має у своїй структурі пансіон (гуртожиток) з частковим 

утриманням здобувачів загальної середньої освіти.  

1.2.  Ліцей «Політ» є структурним підрозділом Кременчуцького педагогічного 

коледжу імені А.С. Макаренка і керується у своїй роботі  Конституцією 

України, Законами України «Про загальну середню освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативними 

документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації, Статутом педагогічного 

коледжу, іншими законодавчими та підзаконними актами, розпорядженням 

засновника, цим Положенням та власними установчими документами. 

1.3.  Ліцей «Політ» має рахунки в Державному казначействі без права юридичної 

особи, фірмовий бланк, у роботі використовує гербову печатку та штампи 

коледжу. 

1.4. Юридична адреса ліцею «Політ»: 

                                39623 Україна. 

                                Полтавська область. 

                                м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33 

Місцезнаходження ліцею «Політ»: 

                                39623 Україна. 

                               Полтавська область. 

                               м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33 

                                та 

                                39741 Полтавська область 

                                Кременчуцький район. 

                                с. Потоки. вул. Освітня,1 

 

1.5. Ліцей «Політ» організовує участь учнів у Всеукраїнських та міжнародних 

заходах змагального характеру наукового (науково-технічного) напряму 

(конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо). 

1.6.  Ліцей «Політ» не має порушень вимог законодавства про освіту, пов’язаних 

із якістю освіти, виявлених Державною службою якості освіти України за 

результатами заходів держаного нагляду (контролю). 

1.7. Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка забезпечує 

можливості для:  

- реалізації інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання 

нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження;  

- реалізації наукової діяльності, спрямованої на одержання і використання 

нових знань для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, 

соціальних та гуманітарних проблем, основними видами якої є прикладні 

наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки; 



- набуття знань щодо провадження інноваційної діяльності з метою 

подальшого провадження підприємництва та впровадження результатів наукової 

та науково-технічної діяльності; 

- розвитку інноваційної культури. 

1.8. Головними завданнями ліцею «Політ» є: 

- здійснення освітньої діяльності, спрямованої на залучення та підготовку 

учнів до наукової і науково-технічної діяльності; 

- забезпечення здобуття учнями освіти понад вимоги відповідного 

державного освітнього стандарту; 

- організація навчання дітей, які виявили здібності у певній освітній галузі 

відповідно до наукового профілю ліцею. 

1.9. Статус,  права та обов'язки учасників навчально-виховного  процесу,  права 

та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту",  "Про  загальну 

середню освіту", іншими актами законодавства,  цим Положенням,  

Статутом коледжу, Правилами внутрішнього розпорядку.  

 

1.10. Учні ліцею «Політ» мають гарантоване державою право на:  

- вибір предметів поглибленого вивчення, факультативів, спецкурсів, 

позакласних занять;   

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;  

- користування навчальною, науковою,  матеріально-технічною, культурно-

спортивною базою коледжу;  

- участь у різних   видах   навчальної та науково-практичної  діяльності;  

- отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних  послуг;   

- апеляцію з питань семестрового оцінювання навчальних досягнень;  

- участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;  

- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих  студій, 

клубів, гуртків за інтересами ;  

- повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів,   переконань;  

- захист  від будь-яких   форм   експлуатації,   психічного та  фізичного 

насильства,  приниження честі і гідності.  

 

1.11. Учні ліцею «Політ» зобов'язані:  

- оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в  обсязі  не  

меншому,  визначеному Державним стандартом загальної  середньої освіти;   

- підвищувати свій загальний культурний рівень;  

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій 

навчальними програмами та  навчальним  планом  ліцею «Політ»;   

- дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм,  

поважати честь і гідність інших учнів та працівників;  

- виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників ліцею  відповідно 

до цього Положення та  Правил поведінки;   

- дбайливо ставитися до державного,  громадського  особистого майна, 

майна інших учасників навчально-виховного процесу; 

-  дотримуватися правил особистої гігієни. 

 



ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ЛІЦЕЇ «ПОЛІТ» ТА ОЦІНЮВАННЯ 

ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

2.1. Освітній процес у ліцеї «Політ» поєднується з науковою, науково-технічною 

діяльністю та експериментальною роботою. Освітній процес здійснюється 

відповідно до навчальних планів, складених на основі освітніх програм, 

щорічно схвалених педагогічною радою ліцею та затверджених директором 

коледжу. Навчальний план ліцею конкретизує перелік окремих предметів та 

кількість годин на їх вивчення. 

2.2. Ліцей керується типовими та іншими освітніми програмами, які розроблені 

та затверджені МОН. 

   В освітні програми, розроблені у відповідності до структури та змісту 

типових освітніх програм, можуть вноситься зміни, перерозподілятися 

навчальний час між навчальними предметами інваріативної частини в межах 15 

відсотків річного обсягу навчального плану.  

   Ліцей в освітньому процесі використовує навчальні програми з окремих 

предметів, підручники, посібники, що мають гриф МОН, забезпечує виконання 

навчально-виховних завдань, відповідно до вікових особливостей та природних 

здібностей учнів. 

2.3. Навчальний рік в ліцеї поділяється на 2 семестри у межах часу, 

передбаченого  навчальним планом закладу освіти і визначається відповідно 

до вимог законодавства та затверджується педагогічною радою. 

 Організація навчання, виховання, тривалість семестрів, навчального року, 

канікули, проведення державної підсумкової атестації і інші питання навчально-

виховного характеру здійснюються відповідно до нормативних документів 

Міністерства освіти і науки,  Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

Навчальний  рік  у ліцеї «Політ» починається 1 вересня і закінчується не 

пізніше 1 липня  наступного року.  

2.4. Розклад  уроків  є складовою загального розкладу навчальних занять 

коледжу та складається   відповідно до робочого навчального плану ліцею 

«Політ»  з  дотриманням   педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і 

затверджується директором коледжу.  

             Упродовж освітнього процесу в групах проводяться навчальні заняття, а 

також гуртки, секції, виховні заходи з відповідної наукової проблематики. 

    Учасники тимчасових груп по підготовці до участі в  творчих та 

інтелектуальних змаганнях протягом навчального року забезпечуються 

безкоштовним цілодобовим харчуванням за рахунок коштів бюджету ліцею. 

    Немісцеві учні ліцею «Політ»  проживають в гуртожитку педагогічного 

коледжу безкоштовно. 

   Учасники тимчасових груп по підготовці до участі в  творчих та 

інтелектуальних змаганнях протягом навчального року харчуються і 

проживають безкоштовно  за адресою Кременчуцький район, с. Потоки, вул. 

Освітня, 1. 

         Графік проведення освітнього процесу груп затверджується директором 

коледжу. 



2.5. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів закладу освіти є 

формувальне (поточне) оцінювання та підсумкове оцінювання (семестрове та 

річне). 

2.6. Формувальне (поточне) та підсумкове оцінювання результатів навчання 

учнів на предмет їх відповідності вимогам освітньої програми закладу освіти, 

вибір їх форм, змісту та способу здійснюють педагогічні працівники цього 

закладу. 

2.7. Формувальне (поточне) та семестрове оцінювання здійснюється за 12-

бальною шкалою оцінювання результатів навчання учнів. 

2.8. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили 

здобуття базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам 

державних освітніх стандартів здійснюється шляхом їх державної 

підсумкової атестації.  

Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію на кожному рівні 

повної загальної середньої освіти, крім випадків, визначених законодавством. 

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації 

визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки.  

Педагогічні працівники ліцею здійснюють оцінювання результатів 

навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам освітніх програм закладу. 

Критерії   оцінювання    навчальних    досягнень    учнів ліцею визначаються 

МОН.  

2.9. Навчання у випускних  класах  ліцею «Політ» завершується  державною  

підсумковою  атестацією.  Зміст, форма порядок державної підсумкової 

атестації визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти 

і науки -  МОН.  

В окремих випадках  учні  за  станом  здоров'я  або  з  інших  поважних  

причин  можуть  бути звільнені від державної підсумкової  атестації у порядку, 

що встановлюється МОН.   

 

2.10. У разі вибуття  учня із ліцею «Політ» (виїзд за кордон, надання соціальної 

відпустки, призов на військову службу тощо) оцінювання може 

проводитися у спосіб, визначений чинним законодавством. 

2.11. Облік  навчальних  досягнень  учнів протягом  навчального року 

здійснюється у класних журналах,   інструкції про ведення яких 

затверджуються МОН.  Результати навчальної діяльності  за рік заносяться 

до особових справ учнів.  

2.12. Рішення про нагородження учнів ліцею за успіхи у навчанні або науковій 

чи науково-технічній діяльності приймає педагогічна рада. 

За успіхи  в навчанні учні 10-х класів  можуть  нагороджуватися  

похвальним  листом   "За   високі досягнення  у  навчанні",  а  випускники  11 

класів -  похвальною грамотою "За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих 

предметів",  медалями  -  золотою "За високі досягнення у навчанні"  або 

срібною "За досягнення  у  навчанні".  За   успіхи  в  навчанні  випускникам  

ліцею  9 класу видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з 



відзнакою.  Порядок  нагородження  учнів за успіхи у навчанні встановлюється 

МОН.  

За успіхи у навчанні (праці) для    учасників  навчально-виховного процесу 

відповідно до  Положення про преміювання учасників навчально-виховного 

процесу Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка 

встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.  

Рішення про нагородження учнів закладу освіти за успіхи у навчанні або 

науковій чи науково-технічній діяльності приймає педагогічна рада закладу. 

2.13. За результатами навчання  учням  (випускникам)  видається  відповідний   

документ  (табель,  свідоцтво  про  базову  загальну  середню освіту, атестат 

про повну загальну середню освіту).  Зразки  документів   про   базову   та   

повну   загальну  середню  освіту  затверджуються Кабінетом Міністрів 

України.    

  Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну 

загальну середню освіту та   додатки  до  них реєструються у книгах обліку та 

видачі зазначених документів.  

2.14. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у ліцеї, що 

має спрямовуватися на формування: 

- відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і 

громадянина; 

- патріотизму, поваги та дбайливого ставлення до національних, 

історичних, культурних цінностей, традицій і надбань українського народу; 

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 

нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та хабарництва, потреби 

захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

- поваги до державної мови та державних символів України, національних, 

історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-

культурного надбання України та навколишнього природного середовища; 

- нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або 

психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками; 

- громадянської культури та культури демократії; 

- культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і 

дбайливого ставлення до довкілля; 

- прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, 

етнічними, національними, релігійними групами; 

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого 

ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії. 

Метою виховання в ліцеї «Політ» є формування морально-духовної 

життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 

громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок 

системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу. 

2.15. Педагогічні працівники ліцею забезпечують єдність навчання, виховання і 

розвитку учнів в рамках освітнього процесу. 



Процес виховання здійснюється у певних організаційних формах 

(індивідуальні, групові, колективні, масові).   

Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників 

освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку коледжу та 

цього Положення. 

Застосування будь-яких форм фізичного та психічного насильства до учнів 

забороняється.  

Відволікання учнів від освітнього процесу забороняється, крім випадків, 

передбачених законодавством.  

Залучення дітей до видів діяльності, не передбачених освітньою 

програмою та навчальним планом закладу, дозволяється лише за згодою батьків, 

інших законних представників. 

 

 СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ «ПОЛІТ» 

3.1. Ліцей «Політ» є структурним підрозділом Кременчуцького педагогічного 

коледжу імені  А.С.Макаренка. Основна структурна одиниця - група, 

наповнюваність якої визначається діючими нормативними документами. 

З метою досягнення учнями високих результатів навчання та 

компетентностей понад вимоги відповідного державного освітнього стандарту 

створюються групи з поглибленим вивченням окремих предметів. Перелік 

предметів для поглибленого вивчення щорічно визначається педагогічною 

радою коледжу, затверджується директором та погоджується з Департаментом 

освіти науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

3.2. Групи поділяються на підгрупи. 

 Поділ на підгрупи при вивченні предметів здійснюється відповідно до 

нормативних документів Міністерства освіти і науки та з урахуванням наявної 

матеріально-технічної бази коледжу. 

В ліцеї працюють циклові комісії, які визначають проблеми, над 

дослідженням та розв’язанням яких працюють учні. 

Для підготовки до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах та в  інших 

творчих та інтелектуальних змаганнях протягом навчального року 

комплектуються тимчасові групи певних вікових категорій та освітніх 

напрямків. В ході навчально-виховного процесу проводяться навчальні заняття з 

обраного напрямку, заняття гуртків, секцій, виховні заходи.  

Графік проведення навчально-виховного процесу для таких груп та розподіл 

квоти учнів по районах та містах області затверджується Департаментом освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації 

3.3. Зарахування учнів до ліцею «Політ», переведення їх до іншого навчального 

закладу та відрахування здійснюються у порядку, встановленому МОН. 

 До ліцею «Політ»» зараховуються учні віком від 13 до 17 років. Термін 

навчання в ліцеї 2 роки (10-11 класи), 3 роки (9-11 класи)  або 4 роки (8-11 

класи). 

Правом вступу до ліцею «Політ»  користуються учні незалежно від місця 

проживання. При формуванні контингенту чисельність учнів з немісцевих дітей 

Полтавської області повинна становити не менше 70% загальної кількості 

зарахованих. 



При зарахуванні до ліцею «Політ» першочергове право надається дітям-

сиротам, дітям з багатодітних сімей, дітям вчителів, працівників коледжу, 

призерам інтелектуальних конкурсів. 

До ліцею «Політ» зараховуються учні, які закінчили 7, 8 або 9 класів 

загальноосвітньої школи будь-якого типу, пройшли конкурсний відбір. Умови 

конкурсу розробляються предметними (цикловими) комісіями і затверджуються 

директором коледжу. 

 Керівництво ліцею «Політ» вживає заходи по ознайомленню дітей та 

батьків або осіб, що їх замінюють,  з порядком   зарахування   до   ліцею,  його  

Положенням, Правилами поведінки та іншими  документами,  що  

регламентують організацію навчально-виховного процесу. 

Зарахування до ліцею «Політ» здійснюється до початку навчального року і 

оформляється наказом директора коледжу. 

Для зарахування учня до ліцею «Політ»» батьки  або  особи,   які їх 

замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну 

довідку встановленого зразка,  довідку з місця проживання, фотографії, 

документи, які дають право на пільги, ідентифікаційний код, табель - для учнів 

7,8 класу, свідоцтво про базову загальну середню освіту – для випускників 9-го 

класу.   

Кількість учнів та груп ліцею «Політ», на основі якої здійснюється 

фінансування ліцею,  встановлюється 1 раз на початок кожного навчального 

року і  затверджується наказом директора коледжу. 

Переведення учнів  ліцею «Політ» до наступного класу здійснюється 

рішенням педагогічної ради у порядку, встановленому МОН.  

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для  здобуття загальної 

середньої  освіти  батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до ліцею заяву 

із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт 

зарахування дитини до іншого навчального закладу. 

Учні  ліцею «Політ», які мають  за  підсумками  річного  оцінювання  

початковий  рівень  досягнень   у навчанні  хоча  б  з  одного    предмета  за  

рішенням педагогічної  ради  та  відповідно  до  наказу  директора коледжу   

можуть  відраховуватися із ліцею.  

За рішенням педагогічної ради коледжу  як виключний  засіб  педагогічного  

впливу  за  грубе або неодноразове  порушення  Правил поведінки допускається   

відрахування   учнів   з  ліцею  та переведення до іншого навчального закладу.  

 Про можливе  відрахування  за  підсумками  річного  оцінювання  батьки  

учня  (особи,   які їх замінюють)  повинні  бути  проінформовані  не   пізніше ніж 

за один місяць  у  письмовій  формі.  У  двотижневий  термін до  можливого 

відрахування  письмово  повідомляється орган управління освітою за місцем 

проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні 

переводяться до відповідного класу іншого навчального закладу.  

При відрахуванні за дисциплінарне порушення переведення до відповідного 

класу іншого навчального закладу здійснюється відразу після вирішення 

питання з відповідним органом управління освітою. 



Батьки або  особи,  які їх заміняють,  мають право оскаржити рішення 

педагогічної  ради  коледжу  щодо  відрахування  дитини  із ліцею «Політ» у 

встановленому порядку. 

Рішення про відрахування із ліцею «Політ»  дітей-сиріт   та   дітей,   

позбавлених  батьківського піклування,  приймається  лише  за   згодою   органів   

опіки   та  піклування.  За  сприяння  органів управління освітою такі діти 

переводяться до іншого навчального закладу.  

3.4. У гуртожитку педагогічного коледжу можуть проживати  діти-сироти, діти 

позбавлені батьківського піклування та  учні,  які мешкають за межами 

населеного пункту, в якому розташований ліцей «Політ». 

3.5. Працівники ліцею мають забезпечити безпечні та нешкідливі умови 

навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення 

здоров’я, формувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя 

учнів. 

Педагогічні працівники ліцею «Політ» зобов'язані:  

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного 

стандарту загальної середньої освіти;  

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;  

- вести навчальну документацію відповідно до нормативних документів 

МОН, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, адміністрації 

коледжу; 

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень 

учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН, доводити результати 

навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що заміняють, 

керівника ліцею;  

- сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також 

збереженню їх здоров'я;  

- виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів 

загальнолюдської моралі;   

- виконувати Положення ліцею «Політ»,  Правила внутрішнього 

розпорядку коледжу;  

- брати участь у роботі педагогічної ради; 

- виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  

віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних культурних 

надбань народу;  

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів 

взаєморозуміння,    злагоди     усіма   народами,   етнічними, національними, 

релігійними групами;  

-  дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність 

учнів та батьків;  

- постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну 

майстерність, рівень загальної політичної культури;  

- виконувати накази, розпорядження   керівника   ліцею, Департаменту 

освіти.  



Відповідальність за організацію харчування учнів ліцею, додержання 

санітарно-гігієнічних вимог і санітарно-протиепідемічних правил і норм,  у 

відповідності до норм та правил харчування учнів у  закладах загальної 

середньої освіти, встановлених Кабінетом Міністрів України, несе директор 

коледжу. 

Для немісцевих учнів ліцею «Політ» в їдальні коледжу організовується 

безкоштовне харчування (сніданок та обід) в розмірі до 65%  від 

середньодобової вартості харчування, встановленої для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

3.6. Учні ліцею «Політ» забезпечуються медичним обслуговуванням, що 

здійснюється медичними працівниками  коледжу у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Учні зобов’язані щорічно проходити безоплатний медичний огляд , який 

забезпечують заклади охорони здоров’я. 

 

УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ «ПОЛІТ» 

4.1. Керівництво ліцеєм «Політ» здійснює заступник директора з навчально-

виховної роботи в ліцеї, повноваження та кваліфікаційні вимоги до якого 

визначаються Законом України «Про загальну середню освіту» та Статутом 

коледжу. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи в ліцеї «Політ» 

призначається на посаду та звільняється з посади рішенням директора коледжу 

відповідно до законодавства. 

4.2. Колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, 

повноваження якої визначаються Законом України «Про загальну середню 

освіту» і Статутом закладу. 

Директор коледжу є головою педагогічної ради. 

4.3.  Директор коледжу у співпраці з заступником директора з навчально-

виховної роботи в ліцеї:  

- затверджує штатні розписи наукового ліцею-інтернату на підставі 

Типових штатних нормативів закладів спеціалізованої освіти, затверджених 

МОН; 

- визначає порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі 

відповідно до законодавства; 

- приймає рішення про здійснення бухгалтерського обліку самостійно 

закладом освіти або через централізовану бухгалтерію; 

- вводить в дію рішення педагогічної ради закладу; 

- затверджує розподіл педагогічного навантаження у закладі; 

- затверджує освітню програму закладу освіти, схвалену педагогічною 

радою; 

- здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови 

для підвищення фахового кваліфікаційного рівня працівників, організовує 

освітній процес;  

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та освітньої 

програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, за якістю і ефективністю роботи 

педагогічного колективу; 



- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній 

роботі, проведення виховної роботи; 

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; 

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його 

коштами;  

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної, наукової 

та науково-технічної роботи педагогів;  

- сприяє залученню діячів науки, працівників підприємств, установ, 

організацій до освітнього процесу, керівництва групами учнів; 

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства;  

- сприяє формуванню здорового способу життя учнів; 

- контролює організацію харчування, медичного обслуговування учнів; 

- видає у межах компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

- щороку звітує про свою роботу перед педагогічною радою та 

батьківською громадою закладу. 

4.4. Педагогічна рада створюється в ліцеї «Політ» за наявності не менше трьох 

педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники цього закладу 

зобов'язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж 

чотири рази на рік.  

4.5. Педагогічна рада ліцею «Політ»: 

- планує роботу закладу; 

- схвалює освітню програму закладу освіти та оцінює результативність її 

виконання; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу та їх 

випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, 

інноваційній, науковій та науково-технічній діяльності, співпраці з іншими 

закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, 

які сприяють розвитку освіти; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу; 



- розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та 

інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу освіти; 

- розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про загальну 

середню освіту» та/або Статутом закладу до її повноважень. 

4.6. Рішення педагогічної ради ліцею «Політ» вводяться в дію рішеннями 

директора коледжу. 

4.7. У ліцеї «Політ» можуть діяти: 

- органи самоврядування працівників; 

- органи самоврядування учнів; 

- органи батьківського самоврядування; 

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів 

громадського самоврядування визначаються законодавством та установчими 

документами ліцею «Політ». 

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

5.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею «Політ» здійснюється відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів. 

Фінансово-господарська діяльність  ліцею «Політ» здійснюється  на основі  

кошторису ліцею «Політ». 

Джерелами формування кошторису є: 

- кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти; 

- кошти від надання ліцеєм «Політ» додаткових освітніх послуг; 

- добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян. 

       Бухгалтерський облік в ліцеї «Політ»  ведеться Кременчуцьким 

педагогічним коледжем імені А.С.Макаренка  і його порядок визначається 

чинним законодавством. 

5.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею «Політ» 

фінансуються за рахунок коштів засновника закладу – Полтавської обласної 

ради. 

Ліцей «Політ» користується майном, що належить Кременчуцькому 

педагогічному коледжу імені А.С.Макаренка. 

5.3. Вимоги до матеріально-технічної бази ліцею визначаються відповідними 

будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також 

типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання, 

навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, 

художньої та іншої літератури. 



 


