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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Ірпінський центр позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської 

області (надалі ІЦПО) є правонаступником Ірпінського еколого-технічного 

центру творчості школярів та молоді Ірпінської міської ради Київської 

області. ІЦПО - позашкільний навчальний заклад, який здійснює навчання і 

виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

'..2 Повна назва позашкільного навчального закладу: Ірпінський центр 

позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області, скорочена - 

ІЦПО.

1.3 ІЦПО у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти та науки Київської 

обласної державної адміністрації, рішеннями Ірпінської міської ради, 

розпорядженнями Ірпінського міського голови, наказами управління освіти і 

науки Ірпінської міської ради. Положенням про позашкільний навчальний 

заклад, і цим Статутом.

1.4 Мова навчання і виховання у ІЦПО визначається Конституцією 

України та відповідними законами України.

1.5 ІЦПО є комплексним позашкільним навчальним закладом. ІЦГІО є 

неприбутковою організацією. Може організовувати роботу з учнями, 

вихованцями за такими напрямами: художньо-естетичним, туристсько- 

краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько- 

експериментальним, військово-патріотичним, гуманітарним.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІРПІНСЬКОГО 

ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1 Засновником Ірпінського центру позашкільної освіти є Ірпінська міська 

рада Київської області.

2.2 ІЦГІО є юридичною особою, має печатку, кутовий штамп і бланки



встановленого зразка.

Ірпінський центр позашкільної освіти Ірнінської міської рада Київської 

області є закладом комунальної власності територіальної громади м. Ірпеня.

2.3. Мета навчального закладу - розвиток і формування соціально зрілої, 

творчої особистості - громадянина України.

Основні завдання ІЦПО:

- виконання державної політики у сфері позашкільної освіти;

- розвиток здібностей, творчого мислення дітей та молоді, задоволення 

їхніх різноманітних творчих інтересів і потреб, формування 

громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової 

діяльності, відповідальності за свої дії;

реалізація права вихованців на вільне формування політичних і 

світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я вихованців;

- проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, 

організаційно-масової роботи;

2.4. ІЦПО працює за річним планом роботи, який затверджується 

директором ІЦПО та погоджується з начальником управління освіти і науки 

Іртиської міської ради.

У канікулярні, вихідні та святкові дні ІЦПО працює за окремим планом, 

затвердженим директором та погодженим з начальником управління освіти і 

науки Ірпінської міської ради.

2.5. В ІЦПО можуть працювати гуртки, секції, студії та інші творчі 

об’єднання. Наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих 

об’єднань установлюється директором ІЦПО залежно від профілю, 

навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного 

процесу, рівня майстерності учнів і становить не більш як 25 осіб.
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Гурток - це об’єднання вихованців відповідно до їх нахилів, здібностей, 

нтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку,

- :\офізичних особливостей, стану здоров’я.

■ - це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого 

знання одного профілю.

. : - це об'єднання вихованців для проведення дослідницької, пошукової 

експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а 

:.;кож за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом 

діяльності.

Студія - це об'єднання вихованців з різних видів або жанрів мистецтва: 

музичного. вокально-хорового, театрального, хореографічного, 

фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, 

декоративно-ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського, літературно- 

творчого, композиторського.

2.6. ІЦПО співпрацює із загальноосвітніми, дошкільними і позашкільними 

закладами Приірпіння та Київської області і може організовувати роботу 

своїх гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань у 

приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату, підприємств, на базі спортивних будівель

і стадіонів, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними 

закладами.

2.7. З дозволу управління освіти і науки Іриінської міської ради Київської 

області та на підставі відповідних угод ІЦПО може надавати 

інформаційно-методичну допомогу загальноосвітнім, дошкільним та 

позашкільним навчальним закладам міста, громадським організаціям.

2.8. ІЦПО має право:

користуватися приміщеннями, комунікаціями, обладнанням, територією, 

що передані йому;

користуватися і самостійно розпоряджатися всім майном, що придбане за 

власні кошти чи передане безкоштовно іншими юридичними і фізичними



- оами, в тому числі і зарубіжними;

■ ' стуватися пільгами, що передбачені чинним законодавством для

. ■ .... в державної системи освіти;

: :;::ти в установленому порядку державну атестацію; 

начати форми і засоби навчально-виховного процесу, відповідно до 

сгдженої програми освітньої діяльності;

начати зміст освіти з урахуванням державних норм і стандартів; 

визначати контингент вихованців відповідно до наявного ресурсного

забезпечення;

гозробляти власні програми навчальної та науково-методичної роботи; 

проводити науково-дослідницьку й експериментальну, пошукову роботу;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

стажування кадрів;

- встановлювати оплату праці та форми матеріального заохочення в межах 

відповідних фондів власного бюджету та у відповідності до чинного 

законодавства;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органу місцевого 

самоврядування, інших юридичних і фізичних осіб;

- розвивати власну соціальну базу, спрямовувати кошти із бюджету закладу 

на будівництво або благоустрій закладу;

- здійснювати капітальні реконструкції та ремонт приміщень на основі 

договорів підряду чи господарським способом;

- використовувати можливості благодійних фондів, профспілок, 

громадських організацій тощо;

- здійснювати самостійну видавничу діяльність (випуск власної газети, 

навчальної та науково-методичної літератури, експрес інформації тощо) у 

порядку встановленому чинним законодавством;

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю 

інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.



2 Навчальний заклад несе відповідальність перед дитиною, сім’єю, 

. .  новником і державою за:

■ - илізацію права дитини на позашкільну освіту;

- -:онання мети і завдань, визначених цим Статутом;

- ..повідність організації навчально-виховного процесу віковим 

: Зливостям вихованців, вимогам охорони життя і здоров’я дітей.

І  Навчально-виховний процес у ІЦПО здійснюється за типовими 

.-зч;:пьними планами і програмами затвердженими Міністерством світи і 

н^уки України та адаптованими програмами, затвердженими управлінням 

світи і науки Ірпінської міської ради Київської області.

2.11. Навчання в гуртках проводиться залежно від їх специфіки (від одного 

місяця до кількох років).

2.12. Індивідуальне навчання проводиться відповідно до порядку, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.13. Прийом до ІЦПО може здійснюватися протягом навчального року 

і залежно від комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за 

бажанням вихованців, учнів і за згодою батьків, як на безконкурсній основі, 

так і за конкурсом, умови якого розробляє позашкільний навчальний заклад. 

Зарахування учнів до туристичних, хореографічних об’єднань проводиться 

згідно медичних показань.

2.14. До ІЦПО зараховуються вихованці, учні віком від 5 до 18 років.

2.15.Навчально-виховний процес у ІІДПО здійснюється диференційовано з 

використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, 

клубна робота, урок, лекція, екскурсія, індивідуальне заняття, конференція, 

семінар, курси, вікторина, концерти, змагання, репетиція, похід, експедиція, 

практична робота тощо.

2.16. Навчальний рік починається 1 вересня і завершується 31 травня 

наступного року. Комплектування гуртків, груп здійснюється у період з 1 по 

15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка.

2.17. Тривалість одного заняття становить для вихованців:
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- • V зіл 5 років до 6 років -  ЗО хвилин;

- • V зід 6 до 7 років -  35 хвилин;

. '  _ ~ ; го віку -  45 хвилин.

:ерерви між заняттями ( від 5 до 10 хв.) є робочим часом керівника

■тхи і групи та інші творчі об’єднання закладу класифікуються за 

и г.внями:

чіт.<об;ш рівень -  творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на 

аг^ьки й  розвиток вихованців, слухачів, виявлення їхніх здібностей та 

'іаг>вань. прищеплення інтересу до творчої діяльності;

зний рівень -  творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців 

слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють 

потреби у професійній орієнтації;

- вищий рівень -  творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих 

вихованців і слухачів.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи 

діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, 

обирається програма.

2.19. ІЦПО проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на 

вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та 

інших творчих об’єднань. У позашкільному навчальному закладі можуть 

функціонувати методичні об’єднання.

Методичні об’єднання створюються у позашкільному навчальному закладі 

для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності 

закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної 

освіти за різними напрямами.

2.20. Випускникам ІЦПО можуть видаватися відповідні документи про 

позашкільну освіту в порядку встановленому Міністерством освіти і науки 

України.



3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ІЦПО
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-існиками навчально-виховного процесу в ІЦПО є:

- :\ованці, учні;

'ектор; завідувачі відділами; методист;

-дагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, інші 

спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у 

навчально-виховному процесі.

5 І. Вихованці, учні ІІДГІО мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, обдаровань, 

уподобань та інтересів;

- добровільний вибір виду діяльності;

- навчання у кількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, оздоровчою базою закладу;

- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у 

конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах, виставках 

тощо;

- представлення в органах самоврядування;

- вільне вираження поглядів, переконань;

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

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні 

права, принижують честь і гідність.

3.3. Вихованці, учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватись морально-етичних норм;



5гіти  посильну участь у різних видах трудової діяльності;

. :зо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

' ' затись вимог Статуту.

- . огічні працівники мають право на:

керівництву ІІДПО та органам управління освітою пропозицій 

поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд 

_тз> позашкільного навчального закладу та педагогічної ради

- ■ про моральне та матеріальне заохочення вихованців і 

-стосування стягнень до тих, хто порушує вимоги Статуту та 

ментів, які регламентують навчально-виховний процес у

10

п ::г  торм підвищення педагогічної кваліфікації;

; п л ь  у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів 

самоврядування закладу в заходах, пов'язаних з організацією навчально- 

виховної роботи;

проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, 

пошукової роботи;

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з 

вихованцями, учнями;

захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 

соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у 

виконанні покладених на них завдань;

об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством.

5. Педагогічні працівники закладу зобов'язані: 

виконувати навчальні плани та програми;

надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів 

позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів; 

сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних



. - вихованців, учнів відповідно до їхніх нахилів та запитів, а також 

' .  ■. ? енню здоров'я;

мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, 

. - - : ігаги адекватні засоби їх реалізації;

й.н- педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями 

>=:ичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового

- ІЦПО. вимог інших документів, що регламентують

. вчально-виховного процесу;

. ' педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня 

від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; 

ь-::- -Зоєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської

- і-іогов'я вихованців, учнів захищати їхні інтереси, пропагувати 

говий спосіб життя;

- виховувати повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і 

культурних надбань народу України;

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов’язків 

і журнали, плани роботи тощо);

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної

символіки, принципів загальнолюдської моралі,

- дотримуватися вимог Статуту, виконувати Правила внутрішнього 

розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради ІЦПО;

- виконувати накази і розпорядження керівника, органу місцевого

самоврядування .

3.6. Батьки вихованців, учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;



- г~ гатися до органів управління освітою, директора ТІ ЩО та органів 

ького самоврядування цього закладу з питань навчання та 

: Р  ЗаННЯ дітей;

.іти тішення про участь дитини в інноваційній діяльності закладу; 

.їсть у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально

г о  і - ; ге процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

законні інтереси вихованців, учнів у органах громадського 

ання ІЦПО та у відповідних державних, судових органах.

4 \  ПР \ВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

* азління навчальним закладом здійснюється його засновником 

ською міською радою Київської області через управління освіти і науки

■ . кої міської ради Київської області.

-  1 Керівництво ІЦПО здійснює його директор, який є громадянином

- таїни, має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як

:г;-: роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів.

-  3. Директор ІЦПО:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний підбір і 

гозстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового 

гівня працівників;

організовує навчально-виховний процес, забезпечує контроль за 

виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та 

навичок вихованців;

- створює належні умови для здобуття позашкільної освіти;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, 

інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- 

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;



г ^джається в установленому порядку майном і коштами ІЦПО;

- . ь подання начальнику управління освіти і науки Ірпінської міської 

г і і  •' -ської області щодо встановлення надбавок, премій, матеріальної 

зо  або застосування дисциплінарних стягнень до працівників ІЦПО

г і до чинного законодавства;

: т-епставляс ІЦПО в усіх підприємствах, установах та організаціях і 

перед управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради

* . 'ласті за результати діяльності ІЦПО;

право вихованців на захист від фізичного або психічного

межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

■ . г -гпжує посадові інструкції працівників ІЦПО.

- -  гганом громадського самоврядування ІЦПО є загальні збори колективу,

. маються не менше одного разу на рік.

.. ггати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від 

та? . трьох категорій:

“апівників навчального закладу -  зборами трудового колективу;

- яванц і старшого віку -  зборами дитячого самоврядування закладу;

'атьків. представників громадськості —  зборами батьківського комітету.

■' кна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така

• пькість делегатів: від працівників позашкільного навчального закладу -  5 

.по. вихованців - 5 осіб, батьків і представників громадськості - 5 осіб.

"ермін їх повноважень становить 3 роки.

агдльні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

; новини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою 

'  пьшістю голосів присутніх делегатів.

Пзаво скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники 

5орів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, 

директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:



оГ ' ають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх

- ; важень;

. : зують звіт директора і голови ради навчального закладу;

•мають питання навчально-виховної, методичної і фінансово- 

: . -ітської діяльності навчального закладу;

. • - ують основні напрями вдосконалення навчально-виховного

- -  '  •

' _ ь рішення про стимулювання праці керівників та інших 

:х працівників.

. • . л між загальними зборами діє педагогічна рада - постійно 

Л-.-о іальний орган управління ЩПО.

. сгічна рада ІЦПО:

• ■ -.лає плани, матеріали за підсумками роботи закладу і актуальні 

и .. - навчальної, виховної, методичної роботи ІЦПО;

. :ечує дотримання учасниками навчально-виховного процесу техніки 

5езлеки;

- • тобляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ІЦГІО, утворення нових

гуртків;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

_дрів. впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки, 

егедового педагогічного досвіду.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб 

ІЦПО. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, 

~:е не може бути менше, ніж два рази на рік.

-  У ІЦГІО за рішенням загальних зборів або ради можуть створюватись 

діяти піклувальна рада, рада дитячого самоврядування та батьківський

комітети тощо.

4.8. Керівники гуртків, груп та творчих об'єднань ІЦГІО працюють 

відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

4.9.Обсяг педагогічного навантаження у закладі визначається його
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•лом згідно із законодавством і затверджується управлінням освіти і 

■ І і І ' пінської міської ради Київської області.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

• л  й у разі зміни кількості годин за окремими навчальними 

дми, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або 

...:ня вихованців, слухачів позашкільного навчального закладу, 

а> : навчального року або за письмовою згодою педагогічного 

2т_ . ,:<а (з додержанням законодавства про працю).

:е допускається відволікання педагогічних працівників від виконання

■ о  — -:них обов'язків, крім випадків передбачених законодавством.

- ' 1 Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу підлягають

. .. як правило, один раз на п ’ять років відповідно до порядку, 

: .теного Міністерством освіти і науки України.

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Фінансово-господарська діяльність закладу провадиться відповідно до 

“Ного законодавства та цього Статуту.

: І Фінансування ІЦПО здійснюється за кошти міського бюджету, а також за 

нок додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством.

: Додатковими джерелами формування коштів ІЦПО є:

:::ти. отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, який 

-тверджений Кабінетом Міністрів України та порядку , встановленому 

V - стерством освіти і науки, молоді та спорту України;

- -■ ніти гуманітарної допомоги;

бровільні грошові внески підприємств, установ, організацій та окремих 

*: мадян;

- кошти від реалізації продукції, виробів, виготовлених вихованцями, 

педагогічними працівниками, співробітниками закладу;



зіл реалізації зайвого, застарілого і зношеного обладнання тощо; 

находження.

' ''літи, отримані ІЦПО з додаткових джерел фінансування, 

■ .товуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом,

зганізація туристичних поїздок в межах України та за кордон; 

лганізація та проведення спортивних, культурно-масових заходів на 

: дприємствах, в організаціях, установах;

нші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству 

України.

Позашкільний навчальний заклад у процесі провадження 

. во-господарської діяльності має право:

л ійно  розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності 

>-;дно до цього статуту;

■ л у вати ся  безоплатно земельними ділянками, на яких він 

„діований;

-нвати власну матеріальну базу;

одіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 

:-:одавства та цього Статуту;

Матеріально-технічна база ІІДПО охоплює приміщення, споруди, 

..днання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і 

; -:оме майно, що перебуває в його повному господарському віданні. 

Чайно ІЦПО може вилучатися засновником лише за умови подальшого 

?ристання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на 

иток позашкільної освіти в порядку, встановленому чинним 

нодавством.

Ведення бухгалтерського обліку та звітності ІІДПО здійснюється 

-:тралізованою бухгалтерією управління освіти і науки Ірпінської міської 

н Київської області.



6. ДІЯЛЬНІСТЬ ІЦПО У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО  

СПІВРОБІТНИЦТВА

-„ікий центр позашкільної освіти за наявності належної матеріально

го соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має 

г зодити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках 

•. г :рам, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

'-:лє право укладати угоди про співробітництво, встановлювати 

-і:-;и з органами управління освітою, навчальними закладами, 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими 

-.--і- інших країн у встановленому законодавством порядку.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ІЦПО

. ' - контроль за діяльністю ІЦПО здійснюють з метою

-я реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної 

Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи 

: влади. Київська обласна державна адміністрація, Департамент 

::і\ ки Київської обласної державної адміністрації, Ірпінська міська 

;• правління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області, 

зною формою державного контролю за діяльністю ІЦГІО є державна 

яка проводиться не рідше, ніж один раз на 10 років, у порядку, 

ьпеному Міністерством освіти і науки України.

період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) 

льного навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально- 

ою діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок 

нються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше

з на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною

ч. гю. проводяться його засновником відповідно до законодавства.
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Дцг.*»» * з с  „_:глзнень до Статуту проводиться засновником 

и и и г -^ ц ■ . -к • ' - і . :-о Київської області у порядку, встановленому

з с р г -:- . -ч діяльності, реорганізація та ліквідація ІЦПО

*тівсчьл- ■ - : ■. _:а:::зацію або ліквідацію навчального закладу приймає 

я о в а » і  т і . навчального закладу відбувається шляхом злиття,

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, 

-. - : ьником, а у випадках ліквідації за рішенням 

— ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

і-Л Л язі—  . - : місія оцінює наявне майно позашкільного навчального 

ш к г > .  і Еі  і  - у. ; го дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає 

г.дз _ . ' і представляє його засновникам.

■ реорганізації права та зобов’язання навчального закладу

зес»г< -  -  - правонаступників відповідно до чинного законодавства.

аг. гному чинним законодавством порядку.


