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1. Статут школи

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням сесії Яблунівської

селищної ради від 17 грудня 

2020 року № 8-2/2020

( у новій редакції)



2. Структура та органи управління

Система управління Уторопським ліцеєм відповідає ст. 24 Закону

України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу

Управління Уторопським ліцеєм в межах повноважень, визначених 

законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) засновник – Засновником ліцею є Яблунівська селищна рада, заклад

підпорядкований відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Яблунівської

селищної ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює

фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає

необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх

статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське

обслуговування, харчування учнів.

2) керівник закладу освіти – директор Уторопського ліцею – Романюк

Ольга Миколаївна. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє

управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-

господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження та

відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та

установчими документами закладу освіти.



3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу
освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і
Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради –
постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4) органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське
самоврядування;

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими
документами закладу освіти. У закладі створені і діють рада
профілактики, методичні об’єднання, комісії та педагогічні супроводи,
положення про які затверджено педагогічною радою та наказом по
школі.



3.  Кадровий склад 
Станом на 01.01.2022 року штатними  
працівниками школа забезпечена на 
100 % і складає 44  штатних
педагогічний працівник.

Вчителів - сумісників 1.

Усього Категорії Педагогічні звання

Вища Перша Друга Спеціаліст Учитель 

методист

Старший 

учитель

44 27 2 6 2 8 13

Якісний склад педагогічних працівників



Професійне вдосконалення педагогів

здійснюється в основному через:

✓ Роботу методичного об’єднання вчителів та вихователів ;

✓ Сертифікацію педагогічних працівників;

✓ Курси підвищення кваліфікації;

✓ Участь у вебінарах, семінарах, тренінгах, конференція і т.д.

✓ Опрацювання нормативно-правової та методичної бази( 

інформальна освіта).



Сертифікація педагогічних працівників

Романюк Ольга Миколаївна

Ласійчук Володимира Михайлівна

Експерти інституційного аудиту, які залучались до 
проведення аудитів в ЗЗСО в Івано-Франківській 
області: 

Романюк Ольга Миколаївна



Фактична кількість здобувачів освіти 
станом на 01.09.2021 року

Клас Кількість учнів

1 20

2-а 17

2-б 16

3 23

4-а 18

4-б 16



Клас Кількість учнів

5 26

6 23

7 18

8-а 15

8-б 18

9-а 17

9-б 18

10 12

11 12

Всього 268





Наявність вакантних посад  
педагогічних працівників

https://sarzodolinka.klasna.com/uk/site/nayavnist-vakantnikh-posa.html
https://sarzodolinka.klasna.com/uk/site/nayavnist-vakantnikh-posa.html


Матеріально-
технічне 

забезпечення 
навчальних 

кабінетів
закладу

Назва кабінету Технічні засоби навчання

1 клас

Ноутбук
Принтер

Проектор мультимедійний
Магнітна дошка

2-а клас

Ноутбук
Принтер

Ламінатор
Проектор мультимедійний

Інтерактивна дошка
Магнітна дошка



2-б клас

Принтер
Ноутбук

Проектор
Ламінатор

Магнітна дошка

3 клас

Ноутбук
Принтер
Проектор

Ламінатор
Магнітна дошка

4-а клас

Ноутбук
Принтер
Проектор

Ламінатор
Магнітна дошка

4-б клас

Ноутбук
Принтер
Проектор

Ламінатор
Магнітна дошка

Інтерактивна дошка



інформатики
Компютери – 11

Проектор 
Мультимедійна дошка

Робоче місце заступника директора з НВР  , 
заступника з ВР

Ноутбук -2
Принтер

Бухгалтер
Ноутбук
Принтер

Всі навчальні кабінети Магнітні дошки

Навчальні кабінети 1-4 класів Ергономічні меблі



8. Правила прийому дітей до школи

Приймання дітей до першого класу здійснюється на безконкурсній
основі. Відповідно до Закону України «Про загальну середню
освіту»для прийому до першого класу батьки або особи, які їх
замінюють, надають такі документи:

➢ заяву батьків на ім’я директора встановленого зразка;
➢ копію свідоцтва про народження дитини;
➢ медичну картку встановленого зразка ;

Прийом документів проводиться за адресою:  вул. Мала гора, с.Уторопи

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14


Зарахування дітей до 2-11-х класів
здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу 
до іншого.

Підставою для зарахування дитини є:
➢ заява батьків;
➢ копія свідоцтва про народження дитини;
➢ медична довідка (ФОРМА № 086-1/0);
➢ особова справа дитини;
➢ свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-
11-х класів).

У разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної 
середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх 
замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та 
довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному 
закладі.



9. Умови доступності закладу для навчання осіб з ООП

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту» заклад освіти за потреби утворює
інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків такий клас
утворюється в обов’язковому порядку.

Заклад освіти з інклюзивними класами створює умови для навчання осіб з особливими
освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей.

На виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини в частині
доступності до будівлі та приміщень для осіб з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового
апарату встановлено пандус.



Відкриття ресурсної кімнати
Відповідно до Закону про повну загальну середню освіту:

1. відкрито ресурсну кімнату в ЗЗСО;

2. обладнано спеціальними засобами корекції (Наказ МОН від 23.04.2018 №414



Відкриття ресурсної кімнати



І. ЗАГАЛЬНІ     ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ
1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства МОН освіти та науки

України , органів місцевого самоврядування. Статуті шко
2. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з

першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.
3. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в

т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і
отрути, а також токсичні речовини і таблетки.
4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в
урочний час.
6. У разі пропуску занять учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків
(осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний
представити довідку з медичної установи.
7. Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються
дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.
8. Поза школою учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати
добре ім'я школи.
9. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і
порядку на території школи.
10. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку

чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

10. Правила поведінки учнів



11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі

школи, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.

12. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у школі та за її межами.

13. Не дозволяється жувати гумку, учні можуть користуватися на урокахгаджетами лише для навчання.

14. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

15. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.

16. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.

17. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого,

який увійшов до класу під час занять.

3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися

самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються

уроку.

4. Заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено

окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від

занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять,

учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

12. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних

спірних питань, які стосуються теми уроку.

13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх

закінчення.



ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

- діяти згідно вимог чергового вчителя по поверху;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;

-забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен

заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях

безпеки (горище, підвал, кухня).

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з

метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах

та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими

предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах школярі можуть звернутися до свого классного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти

них здійснюються протиправні дії.



ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час знаходження на території школи і при проведенні шкільних заходів

здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності3. Ці Правила

розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для виконання на всій території школи, а також під

час усіх заходів, що проводяться школою.



11. План заходів протидії булінгу



Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо протидії булінгу

(цькуванню)

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, №

5, ст.33





12. Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Лист МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо 

застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчіх

актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII")

1. У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків комісії з 

розгляду випадку булінгу (цькування), керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної 

поліції України та Cлужби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2. Комісія за результатами проведеного розслідування щодо з'ясування обставин на підставі заяви про булінг

(цькування), визначених сторін булінгу (цькування), встановлених можливих причин булінгу (цькування) розробляє 

рекомендації для педагогічних працівників щодо освітньої діяльності з учнями, причетними до булінгу, їх батьками 

(особами, що їх заміняють), заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, надання соціальних та 

психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування).

3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками 

або постраждали від булінгу.

4. Практичний психолог та соціальний педагог у межах своїх посадових обов’язків:

•діагностує стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування) та за результатами діагностики розробляє

план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків (законних представників);

•розробляє профілактичні заходи для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування); для батьків або законних

представників;

•педагогічних, науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес

забезпечує надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або

вчинили булінг (цькування).

•здійснює супровід педагогічних, науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес для групи (класу), в якій

зафіксовано випадок булінгу (цькування);

•розробляє та реалізує програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;



8.Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та накладаються адміністративні

стягнення.

Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

Така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного

стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, тягне за собою

накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Педагогічні працівники, які працюють з класом чи групою, у якій зафіксовано випадок булінгу (цькування),

забезпечують:

виконання рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі щодо доцільних методів

навчання та організації роботи з учнями, причетними до булінгу (цькування) та їхніми батьками (законними

представниками);

дотримання правил поведінки учасниками освітнього процесу в гімназії, визначених статутом гімназії,

законодавством;

виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії класу чи групи під час освітнього процесу.

6. Батьки здобувачів освіти (законні представники) забов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з

розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

7. За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в

закладі та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування) відповідає уповноважена особа або

особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії.



13. Здобутки у Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах:

Правознавство- II місце, Флячук Роксолана( 11 кл.)
Німецька мова –I місце, Петришин Діана(11 кл.)

I місце, Кашевко Юлія ( 10 кл.)
II місце, Нагірняк Наталія ( 8 кл.)

Географія – II місце, Бейсюк Любомир(11 кл.)
Інформатичні технології – II місце, Захарук Максим(8-б кл.)
Всеукраїнський конкурс з німецької мови «Орлятко» – бронзова
призерка, Строжук Ярина(7 кл.)



14. Організація харчування 
учнів ліцею з 1 січня 2022 р.

відбувається відповідно до постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 305

Протягом 2020/2021 навчального року було охоплено безкоштовним гарячим харчуванням 22 учні.

Харчування учнів 1-11-х класів здійснювалося за кошти батьків.  Вартість харчування становила 30 

гривень. Вартість харчування однієї дитини вдень в дошкільному відділенні становила 37 грн. 

(27 грн. – батьківська плата, 10 грн. – за рахунок місцевого бюджету ). 



Харчування організоване відповідно до 
чотирьохтижневого сезонного меню затвердженого  

Держпродспожив службою 



15. Фінансово-господарська діяльність



За  2021/2022 навчальний рік було зроблено:

капітальний ремонт їдальні: демонтажні роботи ( 3 дверей, підлога в 

обідньому залі);

залито стяжку, постелено 50 м квадратних плитки, затягнуто

гіпсокартонними плитами стіни і стелю, пофарбовано стіни, стелю;

встановлено 4 металопластикових дверей;

кухонне обладнання(електроплита, марміти для підігріву їжі, 3 

рукомийники в залі, 4 мийки для миття посуду, пароконвектомат, роздаткові

столи, витяжка кухонна професійна, нова сантехніка);

замінено сантехніку в санвузлах; 

Викопано глибинну криницю -16 метрів (49000грн), підведено воду до до

санвузлів закладу;

встановлено11 камер відеонагляду, охоронну сигналізацію;

відремонтовано сходи, зроблено частину паркану перед входом до ліцею з 

бляхи;

придбано фарби для підлоги, огорожі, стін для поточного ремонту в 

дошкільному відділенні ліцею;

капітальний ремонт в кабінеті директора, облаштування меблями( 

спонсорська допомога);



меблі для 1 класу НУШ(столи, стільці, учительський стіл і стілець, проектор з 

кріпленням ( 19 750), багатофункціональний принтер (8 000грн.) , ноутбук -

17 120 грн.), магнітна дошка(1клас);

короткофокусний проектор Optoma X309Ste, дошка магнітно-маркерна 

комбінована для 4-б класу ( 20750 грн.);

3 ноутбуки – 51 359 грн., два принтери Smart Tank ( 15 000 грн.)

дидактичний матеріал , килимок-пазли, стіл трапеція, 6 стільців для ресурсної 

кімнати ( 11 000 грн.); 

електронні освітні ресурси для 1 класу ( Країна мрій, Edugames (Smart Case) –

16 000 грн.;

двері металопластикові (2 штуки) 30420грн.- передній вхід до ліцею;

меблі для шкільної їдальні( 16 СТОЛІВ Modern, 64 стільці чорні та бежеві)- 82 

000 грн.

За кошти благодійної учнівської акції ( 10 956 грн.) закуплено: 

ялинкові прикраси 1661грн.;

ручні мікрофони, зарядне для акумуляторів (1900грн.), 

подарунки дітям з інвалідністю до свята Миколая(3620 грн.), 

інтерактивний проектор Epson EB-53 (3774 грн.), 



За кошти фінансових донорів:

Посуд для шкільної їдальні – 20 165 грн.

Пісок – 2 800 грн.

Пісок жовтий – 1880 грн.

Шутер – 6000 грн.

Щебінь для облагородження подвір'я – 3 000 грн.

Жалюзі в їдальню – 4 200 грн.

Будівельні матеріали для другої зали їдальні ( плитка, шпатлівка, 

цемент, гіпсокартон)  - 37 229 грн.







До капітального ремонту:











Якщо ти хочеш змін в майбутньому, стань 

цією зміною сьогодні

Ольга РОМАНЮК


