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освіти;
• оптимізації процесу реального розвитку дітей через інтеграцію загальної і додаткової
2.2. Навчальний процес у Гімназія будується за принципами:

основну загальну освіту й середню (повну) загальну освіту, додаткову освіту.
2.1. Гімназія реалізує різноманітні освітні програми (основні й додаткові), котрі включають

2. Організація навчального процесу.

• центр виховної діяльності.
• центр інтелектуального розвитку;
• центр сприяння збереженню й зміцненню здоров’я учнів;
• додаткової освіти;

структурні підрозділи:
програм учнів і спеціально спрямованих технологій навчання. У складі Гімназії відкриваються
урахуванням особливостей і можливостей кожного учня, побудови і реалізації індивідуальних
1.6. Для забезпечення особистісної орієнтації освітнього процесу в співвідношенні з

забезпечення.
для організації навчального процесу й реалізації програм додаткової освіти, кадрового
наказом навчального закладу (Гімназії) за наявності необхідної навчально-матеріальної бази
1.5. Гімназія в режимі роботи повного дня відкривається відповідно до потреб населення

особливостям учнів, якісне навчання й виховання.
освіту, відповідність вибраних форм навчання й виховання віковим, психофізіологічним
педагогічною спільнотою й органами освіти за реалізацію конституційних прав особистості на
1.4. Гімназія несе відповідальність перед учнями, батьками (законними представниками),

здоров’я та реалізації комплексу заходів із соціального захисту дитинства.
• забезпечує взаємодію з сім’єю з питань виховання й освіти дітей, збереження їхнього

активного життя людини;
сприяють розвитку цілеспрямованості до безперервної самоосвіти протягом усього

• створює умови для самовираження, самовизначення кожного конкретного учня, які
підлітків;

• вирішує проблеми неуспішності в навчанні профілактиці бездоглядності дітей і
• забезпечує інтеграцію основної й додаткової освіти учнів;
1.3. Гімназія:

процеси.
освітніх маршрутів учнів, об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі
співдружності, сформує освітній простір закладу, який сприяє реалізації індивідуальних
змістовно поєднує навчальну й поза навчальну сфери діяльності дитини в умовах начальної
1.2.Школа повного дня у гімназії (далі –Гімназія) – це форма роботи закладу, яка найбільш

«Російсько-українська гуманітарна гімназія» (далі Статуту Гімназії).
Статуту Приватної організації (установи, закладу) «Загальноосвітній навчальний заклад
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 та
загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,
1 1.1. Дане положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про
1. Загальні положення
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2.14. Заняття в об’єднаннях можуть проводитися за програмою тематичної спрямованості
педагогічною (науково-методичною) радою Гімназії.
Педагогічні працівники мають право відпрацьовувати авторські програми, які затверджуються
навчальних планів і програм, рекомендованих державними органами управління освітою.
2.13. Зміст діяльності учнів в об’єднанні визначається педагогом з урахуванням орієнтовних

позаурочну діяльність учнів у закладах додаткової освіти на договірних умовах.
2.12. Гімназія в реалізації додаткових освітніх програм може організовувати дозвільну й

студія, ансамбль, секція, група, гурток, театр).
2.11. Додаткова освіта учнів здійснюється в одновікових і різновікових об’єднаннях (клуб,

несе відповідальність за якість виконання учнями домашніх завдань.
2.10. Учитель-предметник, який проводить заняття самопідготовки з навчальних дисциплін,

організації само підготовок, класи також можуть ділитися на підгрупи.
2.9. Класи діляться на підгрупи при вивчені англійської мови та інформатики. Під час

(не менше 2-х годин на день).
% часу, який відводиться на навчальну й дозвільну діяльність, додаткову освіту в 1-7-х класах
учнів, у тому числі на свіжому повітрі, повсякденний об’єм якої повинен складати не менше 20

Обов’язковою складовою режиму є активно-рухова й фізкультурно-оздоровча діяльність
організації проектно-дослідницької діяльності та екскурсійно-краєзнавчої роботи.
навчання, праці, відпочинку, раціонального використання навчального матеріалу для
інтеграції основної та додаткової освіти, забезпечує науково-обґрунтоване співіснування
та додаткової освіти відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01, будується за принципами
регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки позаурочної діяльності
2.8. Режим роботи Гімназії складається з урахуванням терміну перебування дітей у Гімназії,
2.7. У Гімназії для учнів організовується триразове гаряче харчування за рахунок батьків.

режиму та якості харчування.
проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм,
який разом із адміністрацією і педагогічними працівниками несе відповідальність за
2.6.Медичне обслуговування дітей у Гімназії забезпечується медичним персоналом гімназії,
- сприяння збереженню і зміцненню здоров’я учнів.
- виховної діяльності;
- інтелект розвитку;
- дошкільної освіти;

вихованців:
освітнього процесу за підтримки центрів сприяння збереженню й зміцненню здоров’я учнів і
2.5. Особистісна орієнтація учнів у Гімназії забезпечується змістом і організацією

рекомендаціями Типових навчальних планів.
механізм реалізації освітніх програм), розроблених самостійно та співвідносно з
2.4. Організація навчального процесу в Гімназії здійснюється за навчальним планом (як

Гімназією самостійно.
основі навчальних програм, а також додаткових освітніх програм розроблених і затверджених
2.3. Мета й завдання навчального процесу, пріоритети кожного рівня освіти реалізуються на

спілкування й усамітнення, для ігор та спокійної роботи).
тека, спортивний і тренажерний зали, приміщення для роботи класів, простір для
(кабінет, лабораторія, бібліотека, читальний зал, комп’ютерний клас, ігротека, медіа

• поляризації освітнього середовища школи з виділенням різноакцентованих просторів
• об’єднання в єдиний функціональний комплекс освітніх і оздоровчих процесів;

розкладу на першу та другу половину дня;
• вирішення проблеми навчального перевантаження учнів за рахунок створення єдиного



добровільних благодійних і цільових внесків юридичних та фізичних осіб.
платних додаткових освітніх послуг, передбачених Статутом гімназії, а також за рахунок

Школа має право на використання додаткових фінансових ресурсів за рахунок надання
освіту на платній основі.

Основним джерелом фінансування є кошти від суб'єктів освітніх відносин, котрі отримують
5. Правове положення і фінансове забезпечення.

перевтомлення учнів. Організовує дозвільну діяльність дітей.
координує роботу вчителів і вихователів із класом-групою (групою) з метою попередження
посада класного вихователя (куратора). Куратор виконує функції класного керівника,
просування дитини в освітньому просторі повного дня для кожного класу-групи вводиться
4.3. Для здійснення педагогічної підтримки дитини, спостереження особистісного

батьками (законними представниками), державою, суспільством і відповідає за свою діяльність.
4.2. Безпосереднє управління Гімназією здійснює директор, він несе відповідальність перед

Гімназії є рада гімназії, батьківська рада, педагогічна рада, піклувальна рада й інші.
Гімназії будується за принципами демократизації й самоврядування. Формами самоврядування
4.1. Управління Гімназією здійснюється відповідно до законодавства України, Статуту

4. Управління та кадрове забезпечення.

• діагностика в період адаптації до навчання учнів 5-го класу.
людини, яка підростає;

• використання діагностики в проектуванні індивідуально-особистісного простору
• діагностика нахилів учнів, їхніх здібностей до певних видів діяльності;

безперервно:
3.4. Спостереження за дитиною, діагностика її можливостей і здібностей повинні вестися
3.3. Заяви про зарахування дітей у групи повного дня приймаються до 25 серпня.

положенням.
3.2. Порядок прийняття до Гімназії встановлюється засновником і визначається відповідним

освітньою програмою і режимом роботи, організацією навчального процесу в даному закладі.
3.1. Під час прийняття у Гімназію учні й батьки повинні бути ознайомлені зі Статутом,

3. Обов’язковість діагностики в школі повного дня

Статутом гімназії.
2.17. Види та форми додаткових освітніх послуг, у тому числі й платних, визначаються
2.16. Учні можуть відвідувати клуби, секції, студії, гуртки, розмовні клуби.

батьків).
2.15. У Гімназії можуть бути організовані додаткові платні освітні послуги (за бажанням

визначаються Статутом гімназії. Кожен учень може займатися в декількох об’єднаннях.
або за комплексними і інтегрованими програмами. Кількісний склад об’єднання, термін занять


