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Заклад дошкільної освіти №1 

Заклад є юридичною особою, має печатку,штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний 

код 

Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу освіти 

1. Управління ЗДО №1 здійснюється  управлінням освіти виконавчого комітету Вараської 

міської ради.  Безпосереднє керівництво ЗДО №1 здійснює його директор, який призначається і 

звільняється з посади згідно вимог чинного законодавства  України. 

2. Директором ЗДО №1 може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту, 

стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів 

навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

3. Призначення та звільнення заступників директора ЗДО № 1 здійснюється  згідно вимог 

чинного законодавства  України.  

4.  Директор  ЗДО № 1: 

– несе відповідальність за організацію діяльності закладу; 

– забезпечує реалізацію у закладі державної політики в галузі освіти; 

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку 

кадрів, створює необхідні умови для  підвищення фахового і кваліфікаційного рівня 

працівників; 

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за  рівнем  навчальних  

досягнень учнів; 

– створює необхідні умови для участі учнів  у позакласній та позашкільній роботі,  для 

проведення виховної роботи з дітьми; 

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЗДО № 1, має право підпису; 

– видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові  для всіх учасників 

навчально-виховного процесу в закладі; 

– організовує навчально-виховний процес і відповідає за якість та ефективність роботи 

педагогічного колективу; 

– діє від імені закладу, представляє його інтереси  в усіх державних органах, на  підприємствах, 

в установах і громадських організаціях; 

– приймає на роботу та звільняє з неї працівників ЗДО № 1  

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового 

розпорядку закладу, посадові обов’язки працівників; 

– складає  штатний розпис ЗДО № 1  на основі типових штатних нормативів дошкільних та 

загальноосвітніх закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, погоджує  

його з первинним профспілковим органом закладу   і подає його на затвердження   

відповідним органам управління освіти; 

– укладає  договори та  угоди з фізичними та юридичними  особами, відкриває рахунки в 

установах банків; 
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– встановлює надбавки, доплати, премії працівникам ЗДО № 1  за рахунок і в межах  фонду 

заробітної плати за погодженням з профспілковим комітетом закладу відповідно до порядку, 

визначеного колективним договором   ЗДО № 1; 

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, для пошуку та застосування 

ними ефективних форм і методів навчання та виховання дітей, учнів; 

– забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших умов щодо 

охорони життя і здоров’я дітей; 

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей,  ЗДО № 1; 

– здійснює контроль за проходженням працівниками  ЗДО № 1  у встановлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

– організовує додаткові освітні платні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, 

оздоровлення, реабілітацію,  розвиток, виховання та навчання дітей; 

– несе відповідальність за свою діяльність перед  вихованцями, батьками, педагогічними 

працівниками, управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, місцевими 

органами державної виконавчої влади. 

      Обсяг педагогічного навантаження  педагогів   НВК № 1 визначається директором на  підставі 

чинного  законодавства. Обсяг педагогічного навантаження може бути  менше тарифної ставки   

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження  протягом навчального року допускається лише у 

разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом ЗДО 

№ 1 або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. 

5. В ЗДО № 1 створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. 

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники  закладу. Головою 

педагогічної ради є директор ЗДО № 1. 

Педагогічна рада ЗДО № 1  розглядає питання: 

– вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування 

режиму роботи  ЗДО № 1; 

– організації роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників ЗДО № 1, 

розвитку їхньої ініціативності, впровадження у практику досягнень науки і передового 

досвіду,   інші питання діяльності педагогічних працівників. 

     Члени педагогічної ради  ЗДО № 1 мають право виносити  на її розгляд  актуальні питання 

навчально-виховного процесу.    

6. Органом громадського самоврядування ЗДО № 1   є загальні збори (конференція) членів  

трудового колективу та батьків (або осіб,  які їх замінюють)  що скликаються не рідше одного разу на 

рік.  

 Загальні збори (конференція):  

– обирають раду ЗДО № 1,  її  членів  і голову, встановлюють строк їх повноважень;  
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– заслуховують звіт  керівника  з  питань  статутної діяльності закладу,  голови ради  закладу,  

дають  їх оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;  

– розглядають питання    навчально-виховної,    методичної та фінансово-господарської    

діяльності закладу; затверджують основні напрями вдосконалення роботи і  розвитку  закладу 

тощо.  

7. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом  ЗДО № 1 є рада. Кількість 

засідань ради   визначається за потребою. 

 Метою діяльності  ради ЗДО № 1   є: 

– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу у ЗДО № 1; 

– об’єднання зусиль педагогічного  колективу, батьків, громадськості щодо розвитку ЗДО № 1 

та удосконалення навчально-виховного процесу; 

– формування позитивного іміджу закладу та становлення демократичного стилю управління у 

ЗДО № 1; 

– розширення у ЗДО № 1  колегіальних форм управління; 

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-

виховного процесу у ЗДО № 1. 

Рада  ЗДО № 1: 

– організовує виконання рішень загальних зборів; 

– затверджує   план роботи ЗДО № 1  на навчальний рік; 

– розглядає і погоджує разом  із засновником режим роботи ЗДО № 1; 

– підтримує громадські ініціативи щодо удосконалення розвитку, навчання і виховання дітей, 

заохочення творчих пошуків; 

– вносить пропозиції директору  про стимулювання педагогічних та інших працівників   

закладу; 

– разом із засновником, громадськими організаціями, директором створює умови для 

педагогічної освіти батьків; 

– розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, 

відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи ЗДО № 

1 і приймає відповідні рішення; 

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням  дітей; 

– контролює разом із засновником використання бюджетних асигнувань, визначення напрямків 

використання бюджетних і позабюджетних коштів   для розв’язання перспективних проблем 

удосконалення діяльності закладу; 

– погоджує із засновником умови оренди приміщень, споруд і обладнання; 

– приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів  за успіхи в 

навчанні (праці); 
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– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної 

частини робочого  навчального плану, враховуючи можливості, потреби вихованців, а також 

тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння 

кваліфікаційних категорій, педагогічних звань   педагогам; 

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

– вносить на розгляд педагогічної ради ЗДО № 1 та   управління освіти виконавчого комітету 

Вараської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 

– ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

– сприяє створенню та діяльності в ЗДО № 1 центрів дозвілля, а також залучає громадськість, 

батьків ( осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної 

та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми; 

– розглядає питання родинного виховання; 

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових 

умов дітей ЗДО № 1, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 

– сприяє педагогічній освіті батьків  закладу; 

– сприяє поповненню бібліотечного фонду ЗДО № 1 та передплаті періодичних видань; 

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи   ЗДО № 1; 

– разом з батьками (особами, що їх замінюють) бере участь у розгляді в державних та 

громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів. 

Основними завданнями ради ЗДО № 1 є: 

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю,  громадськістю, 

державними та приватними інституціями; 

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ЗДО № 1  та сприяння 

організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 

– формування у дітей навичок здорового способу життя; 

– створення належного психологічного клімату в  ЗДО № 1; 

– сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуття ними  соціального досвіду; 

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих 

пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей; 

– стимулювання  морального та матеріального заохочення дітей, сприяння пошуку, підтримки 

обдарованих дітей; 

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами дітей  та   закладом з метою забезпечення 

єдності навчально-виховного процесу. 

Рада ЗДО № 1 діє на засадах: 

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; 



5 

 

– дотримання вимог законодавства України; 

– колегіальності ухвалення рішень; 

– добровільності і рівноправності членства; 

– гласності. 

 Очолює раду  ЗДО № 1 голова, який обирається зі складу ради.        Голова ради може бути 

членом педагогічної ради. 

Головою ради не можуть бути  директор   та його заступники. 

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з 

окремих напрямків роботи. Склад комісій і  зміст їх роботи визначається радою. Члени ради мають 

право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ЗДО № 1, пов’язаної з організацією 

навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

8. Батьківські збори  ЗДО № 1  – колективний орган батьківського самоврядування. Рішення 

батьківських зборів   закладу  приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості 

присутніх. 

Батьківські збори  НВК № 1: 

– обирають органи батьківського самоврядування; 

– обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування  ЗДО № 

1; 

– вносять на розгляд ради ЗДО № 1, педагогічної ради, директора пропозиції щодо 

організації навчально-виховного процесу, покращення матеріально-технічної бази 

закладу. 

 


