
забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
• зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та гімназією з метою

підтримка обдарованих дітей;
• стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку,

законодавства щодо загальної середньої освіти;
• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного
• сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання

досвіду;
• сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального
• створення належного психологічного мікроклімату в гімназії;
• сприяння формуванню виховного середовища;

процесу;
• сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного
• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Гімназії;

громадськістю, державними та приватними інститутами;
• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії із сім’єю,

4 2.2. Основними завданнями Ради є:
3

• розширення колегіальних та самоврядних форм управління гімназією;
• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназії;

процесу;
громадськості щодо розвитку Гімназії та удосконалення навчально-виховного

• об’єднання зусиль педагогічного, батьківського і учнівського колективів,
• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

2 2.1.Метою діяльності Ради Гімназії є:
1

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ГІМНАЗІЇ

гуманітарна гімназія».
організації (установи, закладу) «Загальноосвітній навчальний заклад «Російсько-українська
2 1.2. Діяльність Ради Гімназії регулюється «Положенням про Раду Приватної
Статуту Гімназії).
«Загальноосвітній навчальний заклад «Російсько-українська гуманітарна гімназія» (далі
науки України № 159 від 27.03.2001 та Статуту Приватної організації (установи, закладу)
загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і
України від 27 серпня 2010 року №778, «Примірного положення про раду
загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про
управління навчального закладу, що здійснює загальне керівництво та діє на підставі
заклад «Російсько-українська гуманітарна гімназія» (далі – Рада Гімназії) є органом
1 1.1. Рада Приватної організації (установи, закладу) «Загальноосвітній навчальний

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ»
«ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА

ПРО РАДУ ПРИВАТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ)
ПОЛОЖЕННЯ



діяльності Гімназії, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням
23 3.19. Члени Ради мають право виносити на розгляд питання, що стосуються
Гімназії.
комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначається Радою
22 3.18. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні та тимчасові
шляхом письмового опитування її членів.
21 3.17. Рада гімназії може розглядати питання і приймати рішення також без засідання,
дозволу Голови Ради.
20 3.16. На закритому засіданні Ради мають право бути присутні інші особи лише з
пізніше, як за 3 днів до дати засідання.
проведення відкритого засідання та його порядок денний повідомляється оголошенням не
19 3.15. На відкритих засіданнях мають право бути присутні всі бажаючі. Про
присутніх членів Ради. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Ради.
менше двох третин складу Ради і якщо за нього проголосувало не менше двох третин
18 3.14. Рішення Ради Гімназії є правомочним, якщо на її засіданні були присутні не
права на участь у обговоренні питань і прийнятті рішень.
17 3.13. Кожен член Ради Гімназії має один голос. Всі члени Ради Гімназії мають рівні
громадських засадах.
16 3.12. Представники, які обрані до Ради Гімназії, виконують свої обов’язки на
членів.
15 3.11. Засідання Ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3
характер засідання приймає Голова Ради.
14 3.10. Рада Гімназії працює шляхом відкритих та закритих засідань. Рішення про
директора Гімназії.
складу, зборів учнів ІІ та ІІІ ступенів, батьківських зборів, Педагогічної Ради Гімназії,
13 3.9. Позачергові засідання Ради Гімназії проводяться на вимогу однієї третини її
рік.
12 3.8. Раду Гімназії скликає її Голова в міру необхідності, але не рідше одного разу на
11 3.7. Рада працює за планом, що затверджується Головою Ради гімназії.
причин приймається Радою Гімназії.
10 3.6. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради Гімназії з будь-яких
9 3.5. Для ведення діловодства Рада Гімназії обирає секретаря.
посадою, але не може бути обраний Головою Ради Гімназії.
проводить її засідання та підписує рішення. Директор гімназії є членом Ради Гімназії за
8 3.4. Рада Гімназії обирає зі свого складу Голову Ради, який керує її роботою,
відповідності до Статуту Гімназії.
7 Інші особи, передбачені у складі Ради Гімназії, обираються чи призначаються у
голосуванням на Педагогічній раді Гімназії у загальній кількості 7 осіб.
6 Представники педагогічних працівників обираються до Ради Гімназії відкритим
голосуванням на батьківських зборах у загальній кількості 7 осіб.
5 Представники батьків учнів Гімназії обираються до Ради Гімназії відкритим
голосуванням на зборах учнів ІІ та ІІІ ступенів навчання у загальній кількості 7 осіб.
4 3.3. Представники учнів Гімназії обираються до Ради Гімназії відкритим
передбачених Статутом.
представників), педагогічних працівників навчального закладу а також інших осіб,
3 3.2. Рада Гімназії складається з представників учнів, їх батьків (законних
2 3.1. Рада Гімназії обирається на 2 (два) роки.
1

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ГІМНАЗІЇ

• добровільності і рівноправності членства.
• колегіальності ухвалення рішень;
• законності і гласності;

5 2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:
• здійснення міжнародного співробітництва навчального закладу.



Гімназії.
внутрішнього самоврядування та контролю за якістю навчально-виховного процесу
4.2. На Раду Гімназії можуть покладатись інші повноваження для забезпечення

гімназії.
• розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи

медичним обслуговуванням учнів;
• організовує громадський контроль за харчуванням, психологічним супроводом та
• сприяє поновленню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
• сприяє педагогічній освіті батьків;
• розглядає питання родинного виховання;
• приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

культурно-масовій діяльності;
батьків (їх законних представників) до участі в позакласній, оздоровчій та

• сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість,
• ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
• приймає рішення щодо посилення позитивного іміджу навчального закладу;

добродійних акцій, конкурсів, олімпіад тощо;
• виступає ініціатором проведення навчально-методичних та виховних заходів,

навчально-виховної роботи з учнями;
• вносить на розгляд Педагогічної Ради пропозиції щодо поліпшення організації

та фінансово-господарської діяльності;
• заслуховує інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної
• приймає рішення про представлення до нагородження учнів навчального закладу;
• приймає рішення про режим роботи Гімназії;

Гімназії;
• приймає рішення про виключення учня із Гімназії відповідно до п. 4.18 Статуту
• здійснює контроль за виконанням Статуту Гімназії разом з адміністрацією;
• розглядає та затверджує Правила про заохочення і стягнення учнів Гімназії,

виконанням;
• розглядає і затверджує План розвитку гімназії та здійснює контроль за його

річною оцінкою;
• створює комісію у разі незгоди учня, його батьків (законних представників) з
• вносить пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу;
28 4.1. Рада гімназії:

27 4. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ ГІМНАЗІЇ
26

представники органів громадського самоврядування, адміністрації, Засновника Гімназії.
узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять
25 3.21. У разі незгоди директора Гімназії з рішенням Ради Гімназії створюється
законних представників).
доводяться у 5-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів та батьків (їх
24 3.20. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту гімназії,
оздоровчих та культурно-масових заходів.


