

2



Додаток 1 
до рішення районної ради
від 07.12.2017 № 19-7/VІІ








Положення
про  Аврамівську філію
опорного закладу загальної середньої освіти - «Монастирищенська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №5» Монастирищенської районної ради Черкаської області
(Нова редакція)









Монастирище
2017

І. Загальні положення

 	1.1. Аврамівська філія опорного закладу загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5» Монастирищенської районної ради Черкаської області  (далі – філія) створена на базі Аврамівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Монастирищенської районної ради Черкаської області згідно рішень Монастирищенської районної ради  від 11.08.2016 №9-12/VII «Про створення опорного загальноосвітнього закладу» та від 12.10.2017 №18-8/VII «Про реорганізацію Аврамівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Монастирищенської районної ради Черкаської області Монастирищенської районної ради Черкаської області».
	1.2. Скорочена назва Аврамівська філія опорного ЗЗСО МСШ І-ІІІ ст. №5.
	1.3. Місцезнаходження філії (адреса): 19100 Україна, Черкаська область, Монастирищенський район, село Аврамівка вул.Заводська, буд.11.
	 1.4. Аврамівська філія опорного ЗЗСО МСШ І-ІІІ ст. №5 - це територіально відокремлений структурний підрозділ Опорного закладу загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №5» Монастирищенської районної ради Черкаської області (далі – опорний заклад), не є юридичною особою і діє на підставі даного положення та статуту Опорного закладу загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №5» Монастирищенської районної ради Черкаської області, затвердженого рішенням Монастирищенської районної ради від 07.12.2017 №19-8/VІІ.
Філія виконує функцію основної школи та підпорядковується опорному закладу.
	1.5. Засновником опорного закладу та її філії є Монастирищенська районна рада Черкаської області.

ІІ Управління філією

	2.1. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією. Завідувача призначає та звільняє директор опорного закладу відповідно до законодавства. Завідувачем філії  може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту не нижче рівня магістра та стаж педагогічної роботи не менше 3 років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
	2.2. Повноваження Завідувача філії:
- організовує освітній процес у філії;
- діє від імені філії;
- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття та звільнення працівників філії;
- створює умови для творчості педагогічних працівників, учнів;
- з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів може порушувати клопотання перед директором опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;
- в межах своєї компетенції готує проекти наказів, розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками філії;
- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників філії та застосування до них  передбачених законодавством стягнень;
- забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;
- здійснює контроль за якістю роботи вчителів, організацією освітнього процесу та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я;
- щорічно звітує про результати роботи філії на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи;
- здійснює інші повноваження визначені законодавством України та статутом опорного закладу освіти.
	2.3. Завідувач зобов'язаний: 
	1) забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти; 
	2) забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи; 
	3)  виконувати дане положення та статут опорного закладу освіти.
	2.4. Зарахування (переведення) учнів до філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу освіти. 
	2.5. Філія працює за штатним розписом, що затверджений відповідно до вимог статуту опорного закладу освіти.
	 2.6. Філія самостійно розробляє власну організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу освіти.
	2.7. Філія з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу освіти може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) відповідно до чинного законодавства.
	2.8. Розмежування компетенцій між опорним закладом освіти і філією, визначається засновником або його уповноваженою особою (органом).
При розмежуванні компетенцій, як правило, враховуються питання:
	- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;
	- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;
	- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного закладу освіти;
	- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;
	- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, тощо.
          2.9. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.
Порядок проведення педагогічних рад, проведення методичної роботи у філії в складі опорного закладу визначаються Статутом опорного закладу освіти, розпорядчими документами керівника опорного закладу освіти.

ІІІ Освітній процес філії

	3.1. Філія здійснює освітній процес в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров'я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.
	3.2. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та даного положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.
	3.3. На основі навчальної програми опорної школи завідувач філії складає навчальний план, який затверджується відповідно до законодавства.
	3.4. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують освітній  процес у філії, визначається завідувачем філії, і затверджується директором опорної школи. 
	3.5. Розклад уроків філій складається керівництвом філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.
	3.6. У навчальних планах філій кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.
	3.7.  Відвідування занять учнями є обов’язковим.
	3.8. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
	3.9. Мовою освітнього процесу у філії є державна мова – українська.
	3.10. Виходячи із запитів учнів і їх  батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються у відповідності до чинного законодавства.

ІV. Кадрове забезпечення філії

	4.1. Педагогічні працівники філії приймаються на посаду (звільняються з посади) директором опорного закладу за поданням (за погодженням) керівника філії. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором опорного закладу за поданням керівника філії.
	4.2. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
	4.3. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України. 
	4.4. Права та обов'язки учасників освітнього процесу у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», статутом опорного закладу освіти.
	4.5. Гарантії діяльності педагогічних  працівників визначається Кодексом законів про працю, Законом України «Про освіту».

V. Фінансування філії

	5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу та його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу. 
	5.2. Фінансування філії здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом (особою) відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту опорного закладу освіти.
	5.3. Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.
	5.4.  Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

VІ. Зміни та доповнення до Положення

	6.1. Зміни та доповнення до Положення про філії вносяться засновником при внесенні змін до чинного законодавства в галузі освіти та за поданням завідувача філії та /або директора опорної школи.


Голова районної ради                                                                           М.О.Орендарчук

