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1. Загальнi положення

1.1 Комунальна органiзацiя (установа,заклад) <ТТТосткинсъкий мiський
IJeHTp естетичного виховання ТТТосткинськоi мiсъкоТ ради СумськоТ областi> (далi

ЦЕВ) профiльний позашкiлъний навчальний заклад, основним напрямом
дiяльностi якого с художньо-естетичний, що передбачае залучення вихованцiв
(учнiв, слухачiв) до активноТ дiяльностi з вивчення вiтчизняноТ i cBiToBoT культури
та мистецтва, оволодiння практичними умiннями та навичками у рiзних видах
мистецтв, органiзацiю змiстовного дозвiлля.

\.2 Головними завданнями IJEB с:

- реалiзацiя державноТ полiтики в сферi позашкiльноi освiти засобами
культури i мистецтва;

- надання методичноiдопомоги навчальним закладам системи загальноТ
середньоТ освiти з питань упровадження форпл i методiв художньо-естетичноТ

роботи з учнiвською молоддю в практику навчально-виховноТ дiяльностi;
- створення умов для гармонiйного розвитку особистостi, задоволення

потреб дiтей та пiдлiткiв у позашкiльнiй ocBiTi, органiзацiТ Тх оздоровлення,

дозвiлля i вiдпочинку;
* виявлення, розвиток i пiдтримка юних талантiв i обдарувань,

стимулювання творчого самовдосконалення дiтей i юнацтва, розвиток
дослiдницъкоТ дiяльностi вихованцiв (учнiв i слухачiв) у рiзних видах мистецтв;

- фор*ування у дiтей та юнацтва нацiональноТ самосвiдомостi, активноi
громадянськоТ позицiТ, прагнення до здорового способу життя;

задоволення потреб учнiвськоТ молодi у професiйному самовизначеннl
вiдповiдно до особистих iHTepeciB i здiбностей;

- просвiтницькадiялънiсть.
- надання пiдтримки тазабезпечення розвитку, створення додаткових
* можливостей дпя духовного, iнтелектуального i фiзичного розвитку

вихованцiв, учнiв i слухачiв для здобуття позашкiльноТ освiти;
* створення системи пошуку, розвитку пiдтримки юних обдаруванъ,
- створення умов для розвитку творчих здiбностей вихованцiв IJEB в

оточуючому мiкросоцiумi ;

- створення умов для соцiально-психологiчноi захищеностi i пiдтримку
- учнiвськоi молодi у виборi майбутньоТ життсвоТ позицii;
- збiльшення кiлькостi залучених до здобуття позашкiльноТ освiти дiтей з

- метою задоволення iх освiтнъо-культурних потреб у професiйному
самовизначеннi i творчiй самореалiзацii;

- впровадження в роботу педагогiв iнтерактивних, iнновацiйних та
- здоров'язбережувальнихтехнологiй.

1.3. l,{eHTp естетичного виховання у своТй дiялъностi керусться
Конституцiсю УкраТни, Законами УкраТни <Про ocBiTy>>, uПро загальну середню
ocBiTy>>, uПро позашкiльну ocBiTy>, актами Президента Украiни, Кабiнету
N4iHicTpiB Украiни, наказами N{iHicTepcTBa освiти i науки, молодi i спорту УкраТни,

управлiння освiти й науки СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ, рiшеннями
СумсъкоТ обласноТ ради, розпорядlт(ення\,Il.{ голови СумськоТ обласноТ державноТ
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адмiнiстрацiт, рiшеннями управлiння освiти ТтIосткинськот MicbkoТ Ради та iT
виконавчого KoMiTeTy, мiського головИ M.ITTocTKa, Положенням про позашкiльний
навчальний заклад, затвердЖеного постановоЮ Кабiнету MiHicTpiB ]\ъ4зЗ вiд
06.05.2001, змiнами до нього, Положенням про центр, палац, будинок, клуб
художнъоi творчостi дiтей, юнацтва та молодi, художньо-естетичноi творчостi,
естетичного виховання, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
]ф1010, вiд 05.11.2009р., та цим Статутом.

1.4. IVIoBa наВЧання i виховання у IJEB визначаеться Конституцiсю Укра::чи
та чинним законодавством УкраТни.

1.5. СТВОРення, реорганiзацiя та лiквiдацiя t{eHTpy естетичного виховання
здiйснюеться вiдповiдно до Закону УкраТни <Про позашкiльну ocBiTy) у порядкУ
встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни.

2. Органiзацiйно-правовi засади дiяльностi ЩЕВ

2.1. ЦЕВ е Юридичною особою i дiе на пiдставi статуту, затвердженого
lIТОСТКИНСЬКоЮ мiською радою та заресстрованого згiдно з чинним
законодавством.

2.2.Повна назва навчального закладу украТнською мовою:
|.2.I Комунальна органiзацiя (установа, заклад) <<ТIТосткинський мiський I_{eHTp

естетичного виховання ШосткинсъкоТ MicbKoT Ради СумськоТ областi>;
|.2.2 Скорочена назва навч€lJIьного закладу: I]EB.

2.З. ЮРиДиЧна адреса ЦЕВ: вулиця Свободи, будинок 1В, MicTo ITTo;TKa,
Сумська область, 41 100,

2.4. цЕВ с юридичною особою, може мати самостiйний баланс, мас
печатку, штамп, бланки зi своеЮ назвою, рахуноК у банку, iдентифiкацiйний
номер, фiнансування здiйснюсться через управлiння освiти ТIТосткинськоi мiськоi
ради (чентралiзована бухгалтерiя) ;

2-5- Засновником TIEB € територiальна громада MicTa Шостки в особi
ТТТОСТКИНСЬКОТ мiськоi ради. tEB пiдпорядкований управлiнню освiти
IТТосткинсъкоТ MicbKoT ради.

3. Органiзацiя позашкiльноi освiти в ЩЕВ

з.1 . цЕВ проводить навчалъно-виховну, iнформацiйно-методичну,
органiзацiйно-масову' навчально-репетицiйну та концертно-просвiтницьк)/
.riяльнiсть. Колективи шВ можуть приймати участь в органiзацiТ та проведеннi
культурно-масових заходiв MicTa.

З.2. ЦЕВ ПРацЮе за рiчним планом роботи, затвердженим педагогiчною
радоЮ цЕВ та погодЖениМ з управлiнняМ освiти Шосткинсъкоi MicbKoT Ради .

3.З Навчально-виховний процес у ЦЕВ здiйснюсться за типовими
навчальними планами i програмами, що затверджуються N{iHicTepcTBoM освiти i, наукИ УкраТни, а також за планами i програмами, затверд}кеними наказом
r правлiння освiти ТТТосткинськоi MicbKoT ради.
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На ocHoBi типових навчапъних програм i навчаJIьних планiв розроблясться
РОбочиЙ навчальний план IJeHTpy на навчальний piK з урахуванням мережi гурткiв
ГРУП, ТВОРЧИх об'еднань, що дiють у Т[F.В, та кiлькiсть груп у них, poKiB навчання,
PiBHiB наВчання, тижневого навантаження педагогiчних працiвникiв, структури
навчального року.

З.4. Навчальнi програми можуть бути однопрофiльними, комплексними i
ТаКИМИ, ЩО Передбачають iндивiдуальне навчання вихованцiв (учнiв, слухачiв) у
гуртках, групах або iнших творчих об'сднаннях.

З.5. Iндивiдуальне та групове навчаЕня в ЦЕВ проводиться вiдповiдно до
ПОлОження про порядок органiзацii iндивiдуальноТ та груповоТ роботи в ПНЗ,
згiдно з дiючим законодавством.

3.6. ЕкспериментаIIьнi навчальнi плани складаються в IJEB з урахуванням
ТИПОВОГО наВчального плану. Запровадження експерименталъних навчальних
ПЛаНiв, ocBiTHix програм, педагогiчних iнновацiй здiйснюетъся у встановленому
законодавством порядку.

СТРУктУра та штат L{EB розробляються директором у межах видаткiв на
ОПЛаТУ ПРацi Та Затверджуються управлiнням освiти ТТТосткинськоТ MicbKoT ради.

СтрУктурними пiдроздiлами центру можуть бути вiддiли, кабiнети,
ПОСТiЙНО-дiючi 'га тимчасовi виставки, оздоровчi табори, бiблiотеки,,
спецiалiзованi та творчi майстернi та iншi пiдроздiли.

З.7. СереДНя наповнюванiсть гурткiв, груп, та iнших творчих об'сднан1 у
ЦЕВ СТаНовить, як правiло, 10-15 вихованцiв ( учнiв, слухачiв). Наповнюванiсть
ГРУП ВСТаНОВЛЮеТЬСЯ ДИРекТорОм Т{ЕВ, залежно вiд профiлю, навчальних пltанiв,
ПРОГРаМ Та МожЛивостеЙ органiзацiI навчально-виховного i творчого процесiв,
РiВНя маЙстерностi вихованцiв (учнiв i слухачiв) i становить не бiлъше нiж 25
вихованцiв (учнiв i слухачiв)

ГРУПа це складова гуртка, вiддiлу, вiддiлення або iншого творчого
об'еднання одного профiлю.

ГУРТОК - це об'сднання вихованцiв, учнiв i слухачiв вiдповiдно до iх нахилiв,
здiбностей, iHTepeciB до конкретного виду дiяльностi з урахуванням Тх BiKy,
психофiзичних особливостей, стану здоров'я.

СекцiЯ це об'сднання вихованцiв, учнiв, слухачiв для проведення
дослiдницькот, пошуковот та експеременталъноi роботи з рiзних проблем науки,
технiки, мистецтва, а також iншими напрямом дiяльностi.

СТУЛiЯ - це об'сднання вихованцiв, учнiв, слухачiв з рiзних видiв або жанрiв
мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографiч.lого,
фОЛЬКЛОРНОГо, фолъклорно-етнографiчного, акторського, образотворчого,
декоративно-ужиткового та iнших видiв.

КЛУб Це ТВорче об'сднання дiтей та молодi, яке реалiзус Тх мету у
СПiлкУваннi з проблем моралъного, духовного, полiтичного, iнтелектуального
розвитку, а також сприяе iх вiдпочинку та розвагам.

IIIкола - творче об'еднання, в якому навчаються дiти та молодь з метою
ВИВЧення ряду взаемопов'язаних навчаJIьних дисциплiн одного профiлю, i яке
вирiшуе завдання допрофесiйноТ або навчальноi
пiдлiткiв;

професiйноi пiдготовки
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Театр - творче об'сднання, яке органiзовуе свою дiяльнiсть у комплексi
рiзних фор, та видiв зайнятостi учнiв, методiв розвитку Тх творчого потенцiалу, i
В якому розподiл працi та ролей визначаються iндивiдуальними здiбностями,

Творче об'сднання це комплексна структура, в яку можуть входити
декiлька рiзних за профiлем гурткiв, а також студiй, секцiй, клубiв тощо, а також
iншi форми.

З.В. Прийом вихованцiв (учнiв,слухачiв) до ЦЕВ може здiйснюватися
Протягом навчалъного року (в Mipy закiнчення комплектування груп, гурткiв та
iнших творчих об'еднань) за бажанням вихованцiв (учнiв, слухачiв) i за згодою
батькiв або осiб, якi Тх замiнюють, як на без конкурснiй ocHoBi, так i за конкурсом,
умови якого розробляються ЦЕВ.

Прийом вихованцiв (учнiв, слухачiв) до rIEB для одержання позашкi-ьноТ
освiти здiйснюстъся на пiдставi заяв батькiв або осiб, що ix замiнюють.

Щля зарахування учнiв до спортивних, хореографiчних об'еднань IIEB
потрiбна довiдка медичного закладу про вiдсутнiстъ у них протипоказань для
занять у зазначеному навчальному закладi.

3.9. Що ШВ зараховуютъся вихованцi (учнi,слухачi) BiKoM вiд 4 до 18
poKiB. ЦЕВ в}кивае заходiв щодо залучення вихованцiв (учнiв, слухачiв) якi
потребують соцiальноТ допомоги та соцiальноТ реабiлiтацiТ.

3.10. Навчально-виховний процес у ЦЕВ здiйснюеться диференцiйовано
(вiдповiдно до iндивiдуальних можливостей, iHTepeciB, нахилiв, здiбностей
ВИхоВанцiв (учнiв,слухачiв) з урахуванням ix BiKy, психофiзичних особливостей,
сТану здоров'я) з використанням рiзних органiзацiйних форпл роботи: заняття,
ГУРТкоВа робота, клубна робота, урок, лекцiя, iндивiдуальне заняття, конференl.,iя,
ceMiHap, курси, читання, вiкторина,концерт, конкурси, змагання, огляди,
ВисТаВка, репетицiя, похiд, експедицiя, практична робота в майстернях, на
ПРИРОдi, а також з використанням iнших форr, передбачених статутом
позашкiльного навчального закладу. ЦЕВ може залучати до участi в
ОРганiзацiЙно-масових заходах позашкiльнi, загальноосвiтнi, професiйно-технiчнi,
виrцi навчальнi заклади, iншi заклади та органiзацii.

3.1 1. Навчальний piK у ЦЕВ починаеться 1 вересня. Тривалiсть
НаВчаЛЬного року не може бути менше нiж 190 робочих днiв. Комплектування
ГУРТКiв, Груп та iнших творчих об'еднань здiйснюсться у перiод з 1 по 15 вересня,,
ЯКИЙ ВВажаеться робочим часом керiвника гуртка, групи або iншого творчого
об'еднання t{BB.

З.12, У канiкулярнi, вихiднi та святковi днi ЦЕВ може працювати за
окремим планом, затвердженим директором ЦЕВ. У перiод канiкул ЦЕВ
Проводить органiзацiйно-масову роботу з вихованцями, залучаючи Тх до участi в
ЗМаГаннях, конкурсах, концертах, зльотах, походах, а також до iнших форпл
змiстовного вiдпочинку: оздоровчо-екскурсiйних поiЪдок, навчально-
репетицiйних зборiв тощо.

З.13. Тривалiсть одного заняття у ЦЕВ визначасться навчальними планами
i програмами з урац/ванням психофiзичного розвитку та допустимого
навантаження для рiзних вiкових категорiй i становить для вихованцiв (учнiв,
слухачiв):
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BiKoM вiд 4 до б poKiB - З0 хвилин
BiKoM вiд б до 7 poKiB - 35 хвилин
старшого BiKy - 45 хвилин

перерви мiж заняттями е робочим часом керiвника гуртка, групи .rи iншого
творчого об'сднання i визначаютъся режимом rцоденноТ роботи цЕВ Початок i
закiнчення занять, заходiв визначаються директором вiдповiдно до режиму
роботи закладу та правил внутрiшнього трудового розпорялку з урахуванням
допустимого навантаження на вихованцiв (учнiв, слухачiв).

З.I4. ГУРтки, групи та iншi творчi об'сднання ТIF.В класифiкуються за
трьома рiвнями:
початковиЙ творчi об'сднання, дiяльнiсть яких спрямована на загальний
розвиток вихованцiв, учнiв i слухачiв, виявлення ix здiбностей та обдарувань,
прищеплення iHTepecy до творчоi дiяльностi;
основний piBeHb - творчi гуртки, об'еднання, якi розвивають стiйкi iнтереси
вихованЦiв, учнiв i слухачiв, дають iM знання, практичнi умiння та навl.чки,
задовольняють потреби у професiйнiй орiентацiТ;
виший piBeHb - творчi гуртки, об'еднання за iнтересами для здiбних i обдарованих
вихованцiв, учнiв i слухачiв, якi успiшно беруть участь у концертнiй дiяльностi,
конкурсах, фестивалях, виставках.

вiдповiдно до рiвня класифiкацiт визначаються мета i перспективи
дiялъностi гурткiв, груп та iнших творчих об'сднань, ix чисельний склад,
обираеться програма.

3.15. у цЕВ в межах затверджених видаткiв на оплату працi вiдповiдно
до встановлених нормативiв можуть створюватися TaKi вiддiли:
театральниЙ об'сднус гуртки, групи, творчi об'сднання театрального
мистецтва;
хореографiчниЙ - об'едНуе гуртКи, групИ, творчi об'еднання хореографiчн.,го
мистецтва;

фольклОрниЙ та етноГрафiчний - об'сднус гуртки, групи, творчi об'еднання
фольклору та етнографii;
вокальНий - об'еднус гуртки, групи, творчi об'еднання жанрiв вокального спiву;
хоровиЙ - об'сдНу€ гуртКи, групИ, творчi об'сднанНя жанрiв хорового спiву;
iнструментальноi музики - об'еднус гуртки, групи, творчi об'еднання жанрiв
iнструмента_пъного спiву;
декоративно-ужитковий об'еднуе гуртки, групи, творчi об'сднання, rцо
займаються вiдродженням народних промислiв та ремесел;кiномисТецтва об'еднуе гуртки, групи, творчi об'сднання KiHo-, вiдео
творчостi;
дитячоfо телебачення - об'еднус гуртки, групи, творчi об'сднання дитячого
телебачення,
художньоi фотографiI та комп'ютерноi графiки - - об'сднус гуртки, групи,
творчi об'еднання художньот фотографiт та комп'ютернот графiки;
образотворчого мистецтва об'сднус гуртки, групи, творчi об'сднання
образотворчого мистецтва, графiки, скульптури, архiтектури тощо;



7

лiтератУрноi творчосТi - об'сДнус гуртКи, групи, творчi об'еднання лiтературноТ
творчоотi.

з-16. У цЕВ можутЬ створюватисЬ вiддiли органiзацiйно-масовоТ та
методичноТ роботи, а також вiддiли за iншими напрямами дiяльностi" що
визначенi засновником.

з.|1 . цЕВ може органiзовувати роботу cBoik гурткiв, груп та iнших
творчих об'сднанъ у примiщеннях загаJIьноосвiтнiх, позашкiлъних, професiйно-
технiчних, вищиХ навчальниХ закладах, навчально-виробничих комбiнатiв,
пiдприемств, органiзацiй, наукових установ, на базi спортивних булiвель i
стадiонiв вiдповiдно до укладених договорiв iз зазначеними закладами та
установами.

З.lВ. ЦЕВ МОЖе створювати вiдповiднi пiдроздiли для пiдвищення
квалiфiкацiТ педагогiчних працiвникiв за напрямами позашкiльноТ роботи.
пiдвищення квалiфiкацii може проводитись у формi kypciB, ceMiHapiB i за iншими
органiзацiйними формами.

3.19. ЦЕВ, ЯКИй Мае Висококвалiфiкованi кадри, вiдповiднi матерiалъI,tо-
технiчнi умови, може органiзовувати проведення на своiй базi педагогiчноТ
практики студентiв вищих навчальних закладiв.

з.20. Щля подальшого розвитку iHTepeciB i нахилiв вихованцiв (учнiв,
слухачiв) пiдтримки Тх професiйних навичок цЕВ за умови дотримання правил
охорони працi й технiки безпеки органiзовус виконання замовлень пiдприсмств,
установ, органiзацiй на виготовлення продукцii, виконання робiт. Пр" цъому
характер i змiст робiт повиннi сприяти формуванню й удосконаленню знань,
умiнъ, передбачених навчальними програмами,

з.2| , Згiдно з рiшенням засновника, на пiдставi вiдповiдних договорiв
цЕв може надавати органiзацiйно-методичну допомогу педагогiчним колективам,
навчаIIьНим закпадам регiону, молодiжним, дитячим, громадським органiзацiям.

з.22. цЕВ мае праВо надавати платнi послуги з певних видiв дiяльностi
згiдно рiшення виконавчого KoMiTeTy шvIР та вiдповiдно до чинного
законодавства УкраТни.

з.2з. За результатами навчання цЕВ видае випускникам документ про
професiйну,спецiальну позашкiльну ocBiTy в порядку,, визначеного чинним
законодавством. Випускникам, якi в установленому llорядку склали
квалiфiкацiйнi iспити, видаеться свiдоцтво (посвiдчення) про позашкiльну
ocBiTy встановленого зразка, визначеного чинним законодавством.

4.Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в I]EB с:
- вихованцi, учнi i слухачi;
- директор, заступник директора;
- педагогiчнi працiвники, методисти, культорганiзатори, педаIоги-

органiзатори,

!

L
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- художнi керiвники, психологи, бiблiотекар, спецiалiсти, залученi до
навчально-виховного процесу;

- батьки або особи, якi Тх замiнюють;
- представники пiдприсмств, установ та органiзацiй, якi беруть участьнавчально-виховному процесi.

4.2.Вихованцi, учнi i слухачi LEB мають
- здобуття позашкiльноi освiти вiдповiдно до Тх

уподобань та iHTepeciB;
- добровiльний вибiр виду дiяльностi ШВ;- навчання В декlлъкох гуртках та iнших творчих об'сднаннях I]EB;- безпечнi та нешкiдливi умови навчання та працi;- користування матерiально-технiчною та оздоровчою базою [IEB;- участЬ у рiзних видах навчальноТ та науково-практичноi роботи, уконференцiях, виставках, концертах, конкурсах, фЪстивал"*, о.п"дах та iнших

масових заходах;
- представлення в органах громадського самоврядування ЦЕВ;- вiльне вираження поглядiв, переконань;
- захист вiд будь-яких фор't експлуатацiТ, психiчного i фiзичногонасильства вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують Тх права,

принижують честь i гiднiстъ.
4.З.Вихованцi (учнi i слухачi) IsB зобов'язанi:

- оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками,
загальний культурний piBeHb;

- дотримуватись мор€Lльно-етичних норм;

гарантоване право на:
здiбностей, обдаруванъ,

пlдвищувати

- брати посильну участь у рiзних видах труловоi дiяльностi;- береХtливО ставитися до державного, громадського i особистого майна;- дотриМуватисъ вимоГ Статуту, правил внутрiшнього розпорядку цЕв., 4.4.Педагогiчнi працiвники I]EB мають IlpaBo на:
- винесення керiвництву цЕВ та органам управлiння освiтою пропозицiй

щодо полiпшення навчалъно-виховного процесу, подання на розгляд керiвнl.,цтва
та педради L{EB пропозицiТ про моральне та матерiальне .uо"оо""ня вихованцiв,
учнiв i слухачiв, застосування стягнень до тих, хто порушус правила
внутрiшнього трудового розпорядкУ, Що дiютъ у навчальному закладi;- вибiр форпл пiдвищення педагогiчноТ квалiфiкацiТ;- участь у роботi методичнот ради, методоб'еднань, нарад, зборiв, iнших
органiв самоврядування цЕв, в заходах, пов'язаних з органiзацiею навчально-
виховного процесу;

- проведення в установленому порядкудослiдно-експерименталъноТ,
пошуковоi роботи;

- вибiр педагогiчно обгрунтованих форr, методiв, засобiв роботи з
вихованцями, учнями i слухачами;

- захист професiйнот честi, гiдностi вiдповiдно до законодаtsства;- соцiальне та матерiальне заохочення за досягнення вагомих резулътатiв.
у виконаннi покладених на них завдань;

- об'сднання у професiйнi спiлки, yчасть в iнших об'сднаннях громадян,
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дiяльнiсть яких не заборонена законодавством.
4.5.Педагогiчнi працiвники Т[F.В зобов'язанi:

- виконувати навчалънi плани та програми;
- надавати знання, формувати вмiння i навички в рiзних напрямках

ПОЗаШКiЛЪНОТ освiти, диференцiйовано, вiдповiдно до iндивiдуальних
МОЖЛИВОСТеЙ, iHTepeciB, нахилiв, здiбностей вихованцiв, учнiв i слухачiв;

- СПРИяТи роЗвитковi iнтелектуальних i творчих здiбностеЙ, фiзичних
ЯКОСТеЙ ВиХованцiв, учнi i слухачiв вiдповiдно до ik задаткiв та запитiв, а також
збереженню здоров'я;

- ВИЗнаЧати мету та KoHKpeTHi завдання позашкiльноТ освiти вихованцiв,
учнiв i слухачiв, вибрати засоби реалiзацii;- ЗДiЙСнЮВати педагогiчний контролъ за дотриманням вихованцями,
УЧНЯМИ i слухачами морально-етичних норм поведiнки, правил внутрiшr:ього
ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ЦЕВ, Вимог iнших документiв, що регламентують
органiзацiю навчалъно-виховного процесу ;- ВИХОВУВаТи сВоСю дiяльнiстю повагу до принципiв загальнолюдськоТ
моралi;

- беРегти здоров'я вихованцiв, учнiв i слухачiв, захиlцати ix iнтереси,
пропагувати здоровий спосiб життя;

- ПОСТiЙНО пiдвищувати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiстъ,
загальну i полiтичну культуру;

- ВеСТИ ДОКУМенТацiю, пов'язану з виконанням посадових обов'язкiв
(журнали, плани роботи тощо);

- ДОТРИМУВаТИСъ ВиМоГ Статуту ЦЕВ, виконувати правила внутрiшнъого
розпорядку та посадовi обов'язки;

- брати участь у роботi педради ЦЕВ;- виконувати накази i розпорядження директора ЩЕ,В, органiв державного
управлiння, до сфери управлiння яких належить заклад.

4.6. Керiвники гурткiв, груп та iнших творчих об'еднань I]EB
працюють вiдповiдно до режиму роботи та розкладу занять, затвердженого
директором IJEB.

4.1. Норма годин на одну тарифну ставку керiвникiв гурткiв, груп та
iнших творчих об'сднань становить 1в навчальних годин на тиждень. оплата
роботи здiйснюсться вiдповiдно до обсягу педагогiчного навантаження. обсяг
педагогiчного навантаження у ЦЕВ визначасться директором згiдно з
законодавством i затверджусться управлiнням освiти MicbKoT Ради. Розмiри та
порядоК доплаТ за iншi види педагогiчноТ дiяльностi визначаються Кабiнетом
MiHicTPiB УКраiни. Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом
навчального року можливий у разi змiни кiлькостi годин за окремими
навчалъними програмами, rтIо передбачастъся навчальним планом. у разi :

ВИбУття або зарахування вихованцiв, учнiв i слухачiв протягом навчального
РОКУ абО За Письмовою згодою педагогiчного працiвника з додержанням вимог
законодавства УкраТни про працю.

4.8. Не допускаеться вiдволiкання пелпрацiвника вiд виконання
ПРОфесiЙних обов'язкiв, KpiM випадкiв, пере:бачених законодавством.
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4.9. Педагогiчнi працiвники ЦЕВ пiдлягають атестацiТ, як праВИлО ОДИН

раз на 5 pokiB вiдповiдно до Типового положення про атестацiю педагогiо{нItх

працiвникiв УкраТни.
4.10. Батьки вихованцiв (учнiв, слухачiв) та особи, якi Тх замiнЮЮТЬ,

мають право:
- обирати i бути обраними до батькiвського KoMiTeTy та органiв

громадського самоврядування ЦЕВ;
- звертатися до управлiння освiти, директора I_{EB та органiв

громадського самоврядування IIEB з питань навчання та виховання ДiТеЙ;
- приймати рiшення про участь дитини в iнновацiйнiй дiяльностi ЦЕВ;
- брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацiТ,

навчально-виховного процесу та змiцнення матерiально-технiчноТ бази ЦЕВ ;

- захищати законнi iнтереси вихованцiв, учнiв i слухачiв в оргаНах
громадського самоврядування цЕВ та у вiдповiдних державних, судових органах.

5.Управлiння Щентром естетичного виховання

5.1. Керiвництво ЩЕВ здiйснюс його директор, яким може бути тiлЬКИ

громадянин УкраТни, що мае виЩу педагогiчну ocBiTy i стаж педагогiчноТ роботи
не менше, як З роки, успiшно пройшов пiдготовку та атестацiю керiвних
кадрiв освiти, в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2. Призначення на посаду директора I_{EB та звiльнення з посаДИ здiЙСНЮе

управлiння освiти ТIТосткинсъкоi мiськоi ради за погодженням з мiським гоЛоВОЮ.

Заступники директора, педагогiчнi та iншi працiвники ЦЕВ приЗначаЮТъсЯ Та

звiлъняються з посади згiдно з чинним законодавством.
5.3. Щиректор ЦЕВ:

- здiйснюе керiвництво колективом, визначас структуру ЦЕВ, забезпечУе

рацiональний добiр i розстановку кадрiв, створюс належнi умови для пiдвиЩенНя

фахового рiвня прачiвникiв;
- органiзовуе навчально-виховний процес;
- забезпечуе контроль за виконанням навчалъних планiв i програм, якiстъ

знань, yMiHb та навичок вихованцiв;
- створюс наJIежнi умови для здобуття вихованцями, учнями i слухачами

позашкiльноТ освiти;
- забезпечус дотримання вимог щодо охорони дитинства, caHiTapHo-

гiгiснiчних та протипожежних норм, технiки безпеки;
- розпоряджаеться в установленому порядку майном i коштами ценТрУ;
- органiзовуе виконання кошторису доходiв i видаткiв, уклаДаС УГОДИ З

юридичними i фiзичними особами, в установленому порядку вiдкривас рахунки в

установах банкiв або органах f,ержавного казначейства;
- установлюе надбавки, доплати, премii та надае матерiалъну допоМоГУ

працiвникам I_{EB вiдповiдно до законодавства;
- представляе ЦЕВ в ycix пiдприемствах, установах та органiзацiях i

вiдповiдае перед засновником (власникоr,r) за результати дiяльностi I_{EB;

- дас дозвiл на участь дiячiв науки, к\,-lьтури, членiв творчих спiлоК,
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I|111вникiв 
KyлbTypнo-ocBiTнix закладiв, пiдприемств, )/станов та органiзацiй,

1нших юридичних або фiзичних осiб у навчально-виховному процесi;
забезпеЧус додерЖання прав вихованцiв, учнi i слухачi"Ъu ru""ст вiдбудь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;- ВИДа€ В МеЖаХ СВОеТ КОМПеТеНЦiI НаКази та розпорядrltення i контролюс iхвиконання;

- застосову€ заходи заохочення та дисциплiнарнi стягнення допрацiвникiв IfEB;
- затверджуе посадовi обов'язки працiвникiв ЩЕВ;- оргаНiзовуе роботУ з надання платниХ послуг та використання примiщень

цЕв.
- несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на IfEB завдань,

результатИ фiнансово-господарськоi дiяльностi, стан i збереження майна,переданого в користування ЦЕВ.5,4, З метоЮ розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу,професiйноТ дiялъностi педагогiчних працiвникiв в цЕВ створюсться
педагогiЧна рада - постiйно-дiючиЙ колегiалiний орган управлiння I_{EB.

Головою педради е директор ЦЕВ. ' 
.

5.5. Педагогiчна рада IfEB:
- розглядае плани, пiдсумки i актуальнi питання навчально-виховноТ,

органiзацiйно-масовоТ та iнформацiйно-методичноТ роботи цЕв, йогоструктурниХ пiдроздiлiв, гурткiв, груп та iнших творчих об'сднань, а такожпитання дотримання санiтарно-гiгiенiчних вимог, забезпечення технiки безпеки,охорони працi;
- розробляе пропозицii щодо полiпшення дiяльностi

рекомендацiт з питань органiзацiт навчально-виховного
мiжнародних ocBiTHix та творчих зв'язкiв;

I]ЕВ;розробляс
процесу, налагодя{ення

впровадх(ення у навчально-виховний
педагогiчного досвiду;

- створюе у разi потреби експертнi
напрямками роботи;

квалiфiкацiТ педагогiчних кадрiв,
процес досягненъ науки, передового

- захища€ права педагогiчних працiвникiв на педагогiчну iнiцiативу,вiлъний вибiр форм, методiв i засобiв навчання, аналiзус форми, методи i засобинавчання;
- визначае заходи щодо пiдвищення

та консультацiйнi KoMicii за

- порушуе клопотання про заохочення педагогiчцих працiвникiв тощо.5,6, КiЛЬКiСТЬ ЗаСiДаНЪ ПеДаГОгiчноТради визначасться ik лоцiльнiстю, але неможе бути менше 2 рази на piK.
5,7, В ЦЕВ МОЖе ДiЯТИ МеТОДИЧНаРададо складу якоi входять педагогiчнiпрацiвники центру та iншi учасники навчально-виховного процесу.
N4етодична рада с дорадчим органом.

Методична рада I]EB:
- координус науково-методичну, органiзацiйнутапрактичнудiяльнiстъ
цЕВ з питань здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкiльноТ освiти з
рiзниХ напрямiВ художнъо-естетичноТ творчостi;
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- заслуховуе повiдомлення та прогIозицiТ з питань удосконалення
навчально-виховноТ, органiзацiйно-методичноТ роботи;

вивча€) узагальнюс та поширюс кращий педагогiчний досвiд;
обговорюе проекти нових навчальних програм, аналiзус пропозицii щодо

вдосконалення дlючих;
- поширюс iнновацiТ в системi позашкiльноТ освiти тощо.

5.8. В ЦЕВ МОЖУТЬ функцiонувати методичнi об'сднання за напрямам:{
дiяльностi гурткiв' секцiй' студiй' клубiв та iнших творчих об'еднань, Що
ОХОПЛЮЮТЬ ПеДаГогiчних працiвникiв певного професiЙного спрямування.

Органом громадського самоврядування ЦЕВ е загальнi зборrr
(КОНфеРенцiя) колективу ЦЕВ, якi скликаються не рiдше нiж один раз на piK.
ЗаГаЛЪНi Збори (конференцiя) проводитъся за участю директора, заступникiв
директора9 керiвникiВ пiдроздiлiв, lцО входять до складу цЕв, наукових.
педагогiчних та iнших працiвникiв, якi залучаються до навчально-виховного
ПРОЦеСУ, а ТаКОЖ Представникiв учнiвського самоврядування, батькiвського
KoMiTeTy.

5.10. В перiод мiж загальними зборами дiе рада колективу I-{EB:
- рада колективу обираетъся на загальних зборах один раз на pik;
- ДО РаДИ КОЛеКТИВУ обираються педпрачiвники, iншi працiвники, атако}к

мо}куть обиратися батьки, дiти яких навчаютъся в I_{EB;
- РаДа КОЛеКТИВУ ПРиЙмас рiшення про розгляд органiзацiЙних питань

rцодо вдосконалення навчально-виховного процесу;
У ЦЕВ За рiшенням загальних зборiв або ради колективу ЦЕВ можутъ

створюватись i дiяти пiклувальна рада, учнiвськi та батькiвськi комiтети, а
такоя( KoMiciT, асоцiацiТ тощо.

б. Фiнансово-fосподарська дiяльнiсть та матерiально-технiчна база ЦЕВ

б.1. ФiнансоВо-госпоДарська дiяльнiстЬ цЕВ проводиться вiдповiдно до
законодавства i статутУ. Фiнансування цЕВ здiйснюсться за рахунок
мiсцевого бюджету м. JIтостка, додаткових джерел фiнансування, не забороненлlх
законодавством.

6.2. ФiнансуваннЯ t{EB здiйснюеться за рахуноК коштiВ мiсцевого бюджетl
через 1rправлiння освiти ШосткинськоТ мiсъкоi Ради (централiзована бухгалт:рiя )

на ocнoBi кошторису. Кошти I]EB зберiгаються на рахунку управлiння ocBiTIt
тттосткинськот MicbkoТ Ради в управлiннi державного казначейства i витрачасться
вiдповiдно до кошторису, що затвердЖуеться начаJIъником управлiння ocBiTlt
Т Т ТосткинськоТ MicbKoT ради.

ОбЛiК i використання коштiв здiйснюеться вiдповiдно до чинного
законодавства.

ФiНаНСУвання ЦЕВ може здiйснюватись також за рахунок додаткових
джерел фiнансування, не заборонених законодавством.

6.3. ЦЕВ У Процесi провадження фiнансово-господарськоТ дiяльностi мас

- самостiйно розпорядiкатися кошта\II.i одержаними вiд господарськоi та
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iншоi дiяльностi вiдповiдно до статуту;
- користуватися безоплатно земельними дiлянками) на яких

розташований ЦЕВ;
- розвивати власну матерiальну базу, мережу спортивно-оздоровчих,

профiльних таборiв, туристичних баз;
- володiти, користуватися i розпоряджатися майном вiдповiдно до

законодавства та Статуту;
- виконувати iншi дiТ, rцо не суперечать законодавству та Статуту IJEB.

6.4. Додатковими джерелами формування коштiв IJEB с:

- кошти, отриманi за надання платних послуг вiдповiдно до перелiку,
затвердженого Кабiнетом N{iHicTpiB УкраТни, та у порядку, встановленому чинниу
законодавством за погодженням з VIiнфiном та 1\{iнпромом;

- кошти гуманiтарноТ допомоги;
- кошти вiд оренди примirцень закладу та проведення культурно - мистецьки}

заходiв;
- добровiльнi грошовi внески, матерiалънi цiнностi пiдприсмств, установ,

органiзацiй, окремих громадян;
- iншi надходження.
Кошти, отриманi ЦЕВ з додаткових джерел фiнансування, використовуютьс,

для провадження дiяльностi, передбаченоТ Статутом.
ЦЕВ е неприбутковою органiзацiсю.

6.5. I\{атерiа_гrьно-технiчна база ЦЕВ включа€ примiщення, споруди
обладнання, засоби зв'язку, транспортнi засоби, земельнi дiлянки, рухоме
нерухоме майно, rцо перебувае у користуваннi I]EB.

6.6. Для проведення навчапъно-виховноТ роботи t{EB надаютъся I

користування спортивнi об'екти, кулътурнi, оздоровчi та iншi заклади безоплатн(
або на пiльгових умовах. Порядок надання зазначених об'сктiв у користуваннJ
визначаеться мiсцевими органами виконавчоТ влади та органами мiсцевог<
самоврядування вiдповiдно до чинного законодавства.

6.7. Ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi у I{EI
здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством.

б.В. Управлiння освiти ШосткинськоТ MicbKoT ради фiнансуе витрати IfEI
згiдно договорiв на виконання певних видiв дiяльностi,

7. Щiяльнiсть ЩЕВ у рамках мiжнародного спiвробiтництва

1 .|, ЦЕВ за наявностi належноi матерiально-технiчноТ бази, власни]

фiнансових коштiв, мас право lrроводити мiжнародний учнiвський Tl

педагогiчний обмiн. У рамках ocBiTHix програм, проектiв брати участь ]

мiжнародних заходах.
1.2. ЦЕВ мас право укладати угоди про спiвробiтництво, встановлюватJ

прямi зв'язки з органами управлiння освiти, навчальними закладами, наукоtsим]
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установами, пiдприемствами, органiзацiями, громадськими об'сднаннями iнш]их
краlн у встановленому законодавством порядку.

8. Щержавний контроль за дiяльнiстю ЦЕВ

в.1. Щержавний контроль за дiяльнiстю ЦЕВ здiйснюють N4iHicTepcTBo освiтиi науки, iншi централънi органи виконавчоТ влади, управлiння освiти i науки
СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ, lТIосткинська Micbкa рада, управлiння
ОСВiти lТТосткинськоТ мiськоi ради.

в.2. основною формою державного контролю за дiяльнiстю IdEB с
державна атестацiЯ цЕв, яка проВодиться не рiдше, нiж один раз на 10 poKiB
вiдповiдно до порядку державнот атестацii, заг€шьноосвiтнiх, дошкiльних та
позашкiлъних навч€шьних закладiв, у порядку встановленому l\,{oН.

lиректор ШВ

ПОГОДЖЕНО
Начальник управлiння освiти
Шосткинськоi мiсъкоi ради

Сергейко Н.О.
2016 року

В.П.Кисельов



III о стItинсьItл мIсьItл рАдА
ч сЕсIя чII склиItл}IнrI

PI[IIIDI_ItlяI

15.07.201б р. м, Il[ocTKa

Про затвердження Стагутiв
наI]чальних заклад,iв у новiй
редакrдiТ

Керуючисъ статтяN,Iи 25, 26 Закону УкраiЪи <ГIро мiслдеве

саN{оврядування в ,\'tcpaiTri>, з метою приведення CTaTyTiB навчаль}Iих
закладiв у вiдповiдli-Iiсть /{о розIIоряд}кення голови Сумськоi обласноi
дер}кавFIоТ вiд 19.05.2016 NЬ252-ОЛ пПро перейменування об'ектiв
тошонiмiки в b,ticTax областi>, розпоряджень мiсъкого голови вiд 0З.02.2016
NЬ3 АГП кПро переймеt{уваI{ня об'ектiв топонiмiки м. IТТостки>, вiд
19.02.201б ЛЪб АГП <Про переймеtIування та наймеtryвання об'сктiв
топонiпцiки п,t. ]L[ocTltrl)), IfIосткинська мiсъка рада

ВI4РТIПИЛА:

1. Затвердити CTaT.,,TLI FIав.IаJIьних зак.тrадiв у iiовiй редакцiТ (додаються):
i.1. КомуrtалыtоТ органiзаrдii (ус,ганови, зак.ltаду) <TTTocTKltHcbKa

спецiалiзоваIlа шкоrl:i 1-11I ступенiв }]q1 i]IосткинськоI MicbKoT ради СумськоТ
обласr,i>>.

1.2. Комуrталr,ноi органiзrцiТ (уотанови, закладу) <Шос,гttинсъкий навчаJIьно-
виховtлий KoN,{IlлeKc: спецiалiзоваtла школа I-II ступенiв-лiцей ТТТосткинськоi
MicbKoT ради CyMcbttoT областi>.
1.3. Itомуrталъноi оргаrriзацii (устаттови, закладу) <<ТТI9gткинська
загiulьноосвiтtlя TrlIio.]la 1-iTI cTyпerriB JtГq4 II[осткинськоТ MicT,KoT ради СумськоТ
обл ас,гi>>.

1.4. КомунальноI органiзацiТ (установи, закладу) <<ТТТосткинська

загалпьI-Iоосtзiтня lпl(oJiui I-1II cTylreHiB JrГsб -дошкiлыtий trавчальний заклад iM.
Героя Радягtсъкого Соiоз1, N4.О,Колодко LLIосткинсъкоI MicbKoT ради СумсъкоТ
областi>.
1.5, Комуналъноt оргаrriзацiТ (устаrтови, закладу) кШосткинська
загальпоосвi,гня tLIKo]Ia I-TII ступенiв JфB IТТосткинськоТ мiсъкоi ради СумськоТ
областi>.
1.б. Комулtалыtоi оiэганiзацiТ (установи, закладу) <<IЛосткинська
загальноосвiтня tпколi1 i-liI ступенiв ]\911 ТТТосткинсъкоТ мiськоi ради
C),rtcbKoT областi>.



1,7 . КомуirалыlоТ органiзаrдii (установи, зак;таду) <l1IосткинсьКа
спецiалiзоватIа школа I ступеня М13 TTTocTKltttcbKoi MicbKoi ради СумськоТ
обlrастi>.
1.8. KoMylta.lt1,1loT органiзаtlir (установи, заклалу) <IIIосткинський дошкiльний
навчалъший заклад (ясrrа-садок) Jt{b2 <IcKopKa> IllосткиlлськоТ MicbKoT ради
СумсъкоТ областi>.
1.9. Комугlа-тlъноТ органiзацiТ (установи, закладу) <IIlосткинський /{ошкiлъний
I{авчалъний заклад (яс;rа-садок) ЛЪ5 <TepeN.loк)) IllосткиriськоТ пtiсъкоj'ради
CyMcr,KoT областi>,
1.10. Комуrrазrr,ноi органiзацii (установи, закладу) <lllосткинсl,кий
дошкiлылий нав.tа.ltьний заклад (яс-тtа-саrдоrt) ЛЪ7 <Горобlлнка>> ТТТосткинськоi

мiсъкоТ ради СумсъкоТ областi>.
i"li" Комуltа.ltыrоТ оргаtIiзаrliТ (устаrIоRи, заклаllr,) <<JIТосткиtlсьtсий мiський
rIeHTp есl]етиL]I{ого виховаIIIIя TTTocTKl.rttct r<oТ l.,ricbKol ради СумсъкоТ областi>.
i.12. КомуitальtrоТ органiзацiТ (ycTaTToBll, закладу) <<ТtомунальниI",i

позаrrlкiлt,tлtlti заJtJI.u( l IIостк1.1гlськоТ плiськоТ ради <lI[осткинсъка MicbKa
с,ганцiя Iоних техгтiкiв IТIосткинськоТ MicbKoi ради Сул,tсъкоi областi>.
i.i3. Korvrylia_ltbHoT органiзацiТ (устаlтоRи, заклад_ч) <I_LIосткинський мiськилi
кrrуб дит_ячоТ та IонацъкоТ творчостi <Орлятttо> JТТосткиriськоТ MicbKoT радr1
CyMcbrcoТ областi>.
1.14. Коплуtlалr,лтоТ оргаrriзаrliТ (ycTalloBla, заклалч) <II_Iосткинська MicbKa
KoN,{IIJ,]eKIIit дитяLIо*IоIIацька спортиr]на l1Iкола <Барса> Шосткиrlськоi мiсъкоТ

рали CyMcl,KoT об.lтас,гi>.

i . 15. Ittlм"rziталr,т-тоТ оргаIriзацiТ (устаllови, закладцr) <Комуналънит]t
позаrrткi;tьнlалi IIаRчапьний заклал <<Шосткинська MicbKa мала академiя наук

1,члtiвськоТ лrtlrтсrдi IfJосткtлrтсl,коТ:r.лiсr,коi'раJIr{ Cyir,TcbltoT об:rастi>.
2. Визнат},1 тL]I<имI.I, I.1lo BTpaTl.]JIIj .i1.1tllticl]L пyHriTll 1.1., 1.2., 1,4,, 1.б., 1.В..

i.10", 1.i2,, 1.14", 
-i ,]5", i.16", 1.2а", i,24", \"2]", |.29. рiшення XVII ceciT Vi

склLIканIlя IIiocT:tttтllibKoT пqiськоТ радrI вiд 05.07,20lЗ <11ро за,гRерджеi]ня
cTaTyTiB IIаI]LIалъ}{I.Iх закJIадiu у lioBiii редаrtцiТ>>, рiiлення XXXiV ceciT Vi
скликаI{}Iя IllocтtclattcbKoT плiсъкоТ ради вiд 14.07.2015 uПро змiну налзRI1

<KoMyr,ra:tl,t-toТ орI,аIлiзаtдiТ (установи, з|l1(ладу) <Ко,\{},tIэлыIий rlозашкiлъниI"l
закjIа/{ IIIосткr.lrtсr,коi blicbttoТ ра/Iи <lЛосткиlIсътtt.tй N4оло2liхttллtй центLа
соlдiальтlого партIIерства i TBop.locTi>>>>, п,чнкт ?. рiтrrення XVIII сесii \il
скликаIII{я lLlостt<tItrсътtоi MicbтtoT ради вiд 29.08.2013 <11ро змiну назвI1

<ItомуналыIоТ оргаrriзаlliТ (устаrтовl,т, затtла/]у) <IIIосткинська мlська
комплексFIа литячо-IоIIаIJька споl)тивI,Iа ]лкола LIlосткинсъкоТ MicbKoT рад]1
СумськоТ облrrстi>.
З. КсрiвrlI1каN4 вL{ш{езазнаLIеIIих закладiв заресстр},ватL1 Статути вiдrтовiдно
ло LIиIIIio I,o зilкоIIодавс,гва.
,4. Рitшеrrлlя lтiдляlгас опJ илrолIlелlIтIо IIа oфirlilrtltoirtr, сайттi lI_Iосткинськоj'
irцiськоТ pa/Itl.
5. Оргаlriзаrtilо Rиýочач.IIя.]Idього рitrtсгtгтяt покласти I]a начальника уltрав;riння
осlзiти ] J l clсткll tтс[r,коl'' птi cbKoi':.pади Серге йко I-I. О.

N4iсъкий i,oJIoI]a Ir4.П.Нога
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