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1. Загальні положення 
1.1. Позашкільний навчальний заклад Старокостянтинівська міська Станція юних техніків, надалі 
іменована «СЮТ», створена у відповідності з наказом № 76 від «02» вересня 1991 року  по 
Старокостянтинівському районному відділу народної освіти і  є освітнім закладом позашкільної освіти 
дітей за науково-технічним напрямом. 
      Основним напрямом діяльності СЮТ є спрямованість на формування в дітей і підлітків техніко-
технологічних знань, розширення їх політичного світогляду, задоволення потреб юної особистості у 
вдосконаленні освіти з основ інформатики та комп’ютеризації, конструкторської, експериментальної та 
винахідницької діяльності, здібностей шляхом пошуку та розвитку вмінь, навичок технічного 
моделювання, конструювання тощо.   
1.2. Місце знаходження (юридична та фактична адреса) СЮТ: 31100 Україна м. Старокостянтинів вул. 
Івана Франка, 39  
1.3. Повне найменування закладу: Старокостянтинівська міська Станція юних техніків при управлінні 
освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 
1.4. Скорочене найменування: СМ СЮТ 

 
2. Засновник Станції юних техніків. 

2.1. Засновником СЮТ є Управління освіти виконавчого комітету  Старокостянтинівської міської ради ( 
31100 Україна м. Старокостянтинів вул. Ессенська, 2), Код ЄДРПОУ 25889776 

 
3. Організаційно-правова форма Станції юних техніків. 

За своєю організаційно-правовою формою СЮТ є комунальною організацією. 
 

3.1. У своїй діяльності СЮТ керується Конституцією України,   Законом України «Про позашкільну 
освіту», Законом України «Про освіту»,  Конвенцію ООН про права дитини, Положенням «Про 
позашкільний навчальний заклад», Положенням «Про   центр, будинок, клуб науково-технічної творчості 
учнівської молоді, станцію юних техніків», іншими нормативно-правовими актами України у сфері освіти,  
Статутом СЮТ. 
3.2. СЮТ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має особовий рахунок в органах 
казначейства, відкритий в установленому законом порядку, печатку встановленого зразка, кутовий штамп, 
прапор, емблему  і бланки з власним найменуванням. 
3.3. СЮТ може від свого імені укладати договори, набувати майнових і особистих немайнових прав, 
бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді. 
3.4. Право на ведення освітньої діяльності СЮТ набуває з моменту отримання ліцензії в установленому 
законом порядку. 
3.5. СЮТ проходить державну атестацію в порядку, визначеному законодавством України. 
3.6. СЮТ в установленому порядку може здійснювати творчі зв’язки з науковими закладами, 
підприємствами та іншими організаціями, укладати угоди з третіми особами про проведення спільних 
акцій, розробці спільних проектів у сфері технічної творчості, господарської діяльності, винахідництва, 
раціоналізації вихованців, вступати в асоціації, спілки та інші об’єднання. 
3.7. СЮТ може створювати добровільні  об’єднання вихованців у інших навчальних закладах, 
попередньо узгодивши свої дії з їх керівниками. 
3.8. СЮТ в установленому порядку може створювати філії і представництва, делегуючи відокремленим 
підрозділам всі свої повноваження або їх частину. . 

 
4.  Основні завдання та функції СЮТ. 

 
4.1. Головними завданнями СЮТ є: 
- реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти; 
- формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення 
до здорового способу життя; 
- виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення 
дітей та юнацтва, розвиток науково-технічної та дослідно-експериментальної діяльності вихованців (учнів, 
слухачів); 
- надання навчальним закладам системи загальної середньої освіти методичної допомоги з питань 
упровадження форм і методів навчання і виховання у навчально-виховний процес; 
- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у 
позашкільній освіті, організації їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку; 
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- задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і 
здібностей; 
- просвітницька діяльність. 
- СЮТ взаємодіє з районними, міськими та  обласними станціями юних техніків, центрами науково-
технічної творчості учнівської молоді та іншими закладами, що займаються технічною творчістю 
вихованців.   
- СЮТ здійснює науково-методичне та інформаційне забезпечення технічної творчості у сфері свого 
впливу; 
- СЮТ надає організаційно-методичну допомогу закладам освіти, що займаються технічною творчістю 
вихованців.   
-- СЮТ організує та проводить семінари по технічній творчості для своїх працівників та інших закладів 
освіти; 
-  СЮТ організує і проводить різноманітні огляди і масові заходи, як за своїми вихованцями, так і в 
масштабах міста; 
- СЮТ здійснює іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. 

 
5. Основні характеристики організації навчального процесу СЮТ. 

 
5.1. СЮТ проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову та 

навчально-тренувальну роботу. 
5.2.Структура та штати СЮТ розробляються його керівником у межах затверджених видатків на 

оплату праці відповідно до встановлених нормативів і затверджуються органом управління освітою, у 
сфері управління якого перебуває заклад. 

Структурними підрозділами закладу можуть бути відділи, кабінети, лабораторії, постійно діючі та 
тимчасові виставки, спеціалізовані та творчі майстерні, цехи, бокси,  картодроми,  гаражі та інші 
підрозділи. 

5.3. СЮТ працює за річним планом роботи, погодженим засновником (власником). 
5.4. Навчально-виховний процес у СЮТ здійснюється за типовими навчальними планами і 

програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними 
планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади. 

5.5. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають 
індивідуальне навчання вихованців (учнів, слухачів) у гуртках, групах або інших творчих об'єднаннях. 
Залежно від специфіки діяльності СЮТ, відповідного рівня гуртка, групи або іншого творчого об'єднання 
навчання проводиться від одного місяця до кількох років. 

5.6. Індивідуальне навчання у СЮТ організовується відповідно до порядку, затвердженого МОН. 
5.7. Експериментальні навчальні плани складаються СЮТ з урахуванням типових навчальних планів. 

Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і 
технологій здійснюється в установленому порядку. 

5.8. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об'єднань у СЮТ становить, як правило, 
10-15 вихованців (учнів, слухачів). 

Наповнюваність груп встановлюється директором СЮТ залежно від їх профілю, навчальних планів і 
програм та можливостей організації навчально-виховного і тренувального процесів, рівня майстерності 
вихованців (учнів, слухачів) і становить не більше як 25 вихованців (учнів, слухачів). 

5.9. Приймання вихованців (учнів, слухачів) до СЮТ може здійснюватися протягом навчального року 
(в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за їх бажанням і за згодою 
батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого 
розробляються закладом. 

Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до окремих спортивно-технічних об'єднань (юних 
картингістів,  тощо) потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у 
даному об'єднанні. 

До СЮТ зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 18 років. Статутом може визначатись і 
інший вік. 

Заклад вживає заходів до залучення вихованців (учнів, слухачів), які потребують соціальної допомоги 
та соціальної реабілітації. 

5.10. Навчально-виховний процес у СЮТ здійснюється диференційовано (відповідно до віку, 
індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров'я) з використанням різних 
організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, 
конференція, семінар, курси, читання, вікторина, змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, 
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експедиції, навчально-тренувальні та оздоровчі збори, походи, екскурсії, практична робота в лабораторіях, 
майстернях, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу. 

СЮТ може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні, 
професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації. 

5.11. Навчальний рік у СЮТ незалежно від форм власності починається 1 вересня. Тривалість 
навчального року встановлюється МОН або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери 
управління якого належить заклад, за погодженням з МОН. 

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, 
який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання закладу. 

5.12. Режим щоденної роботи СЮТ встановлюється з урахуванням рекомендацій центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває, а також правил внутрішнього 
трудового розпорядку та колективного договору працівників закладу між адміністрацією та 
профспілковим комітетом. 

У канікулярні, святкові та неробочі дні СЮТ працює за окремим планом, затвердженим керівником 
цього закладу. 

У період канікул СЮТ організовує поза розкладом різноманітну масову роботу з вихованцями 
(учнями, слухачами), надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і 
відпочинку на спортивно-оздоровчих базах, у таборах, оздоровчо-екскурсійних поїздках, експедиціях, 
конкурсах, змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо. 

5.13. Тривалість одного заняття (уроку) у СЮТ визначається навчальними планами і програмами з 
урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і 
становить для вихованців (учнів, слухачів): 

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; 
віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; 
старшого віку - 45 хвилин. 
Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого 

творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи закладу. 
Початок і закінчення занять, заходів визначаються керівником СЮТ відповідно до режиму роботи 

закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження 
вихованців (учнів, слухачів). 

5.14. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання СЮТ класифікуються за трьома рівнями: 
1 - початковий. Це творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців 

(учнів, слухачів), виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів 
науково-технічної діяльності; 

2 - основний. Це творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають 
знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації; 

3 - вищий. Це творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих учнів, які проводять 
дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу, кандидатів, дійсних членів Малої академії наук 
України, юних спортсменів-розрядників. 

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності творчого об'єднання, 
його чисельний склад, обирається програма. 

5.15. У СЮТ можуть діяти гуртки, групи та інші творчі об'єднання за всіма видами дослідно-
експериментальної роботи, науково-технічної творчості та спорту, можуть організовуватись гуртки, групи 
та інші творчі об'єднання з підготовки юних інструкторів, юних суддів зі спортивно-технічних видів спорту 
тощо. 

У СЮТ можуть створюватися наукові відділення Малої академії наук України. 
5.16. У СЮТ в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів 

можуть створюватися такі відділи: 
відділ початкового технічного моделювання. Об'єднує гуртки, групи початкового технічного 

моделювання за участю вихованців віком від 5 до 10 років; 
спортивно-технічний відділ. Об'єднує гуртки, групи за видами авіамодельного, судномодельного та 

мотоспорту, спортивної радіопеленгації, ракетомоделювання, юних картингістів тощо; 
відділ науково-технічної творчості. Об'єднує гуртки, групи стендового моделювання, 

радіоконструювання, кіно-, фото-, відеотехніки,   тощо; 
відділ винахідництва і раціоналізаторства. Об'єднує гуртки, групи з основ технічної творчості, 

загальнотехнічного моделювання з елементами інженерного конструювання, юних винахідників і 
раціоналізаторів, юних конструкторів, юних інженерів тощо; 
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відділ декоративно-технічного мистецтва та естетики. Об'єднує гуртки, групи з художньої обробки 
шкіри, техніки вишивки, технічної естетики, паперової пластики, орігамі тощо. За наявності додаткових 
коштів, виділених регіональним центром науково-технічної творчості учнівської молоді, у СЮТ можуть 
бути створені інші гуртки науково-технічного спрямування. 

 5.17. СЮТ може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у 
приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, 
навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, на базі спортивних 
будівель і стадіонів, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами. 

5.18. З метою розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців (учнів, слухачів), їх обдарувань і 
самовизначення щодо майбутньої професії СЮТ може проводити роботу спільно з науково-дослідними 
установами, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для 
творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи тощо. 

5.19. СЮТ може здійснювати професійну підготовку і перепідготовку робітничих кадрів, укладати 
угоди про здійснення такої діяльності з регіональним СЮТ  відповідно до законодавства. 

5.20.  У випадках, передбачених законодавством України, СЮТ має право надання платних послуг з 
певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій. Платні послуги не 
можуть надаватись державним або комунальним СЮТ замість або в межах освітньої діяльності, визначеної 
навчальними планами і програмами. 

5.21. СЮТ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, 
змісту, форм і методів діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об'єднань, підвищення 
майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи. 

У СЮТ можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, 
клубів та інших творчих об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного 
спрямування. 

З метою удосконалення системи навчання і виховання у СЮТ можуть створюватись методичні ради, 
комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-
виховного процесу. Діяльність методичних рад, комісій здійснюється відповідно до рекомендацій МОН. 

5.22. Згідно з рішенням засновника (власника), на підставі відповідних угод СЮТ може надавати 
організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, 
дитячим, громадським організаціям. 

5.23. СЮТ з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців (учнів, слухачів) проводить 
організаційно-масову роботу у формі конференцій, змагань, екскурсії, навчально-тренувального збору та в 
інших формах, передбачених статутом центру. 

5.24. СЮТ може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі 
курсів, семінарів і за іншими організаційними формами. 

СЮТ може готувати громадські кадри спортивно-технічного напряму та суддів спортивно-технічних 
видів спорту. 

5.25. Під час навчання у СЮТ вихованцю (учню, слухачу), який склав кваліфікаційні іспити або 
виконав відповідні нормативи, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння 
кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією. 

За результатами навчання СЮТ видає своїм випускникам документи згідно з Порядком видачі 
випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту, затвердженим наказом 
МОН від 12.07.2001 N510 (z0788-01) і зареєстрованим у Мін'юсті 06.09.2001 за N788/5979. 

5.26 . Відрахування вихованця із СЮТ відбувається у наступних випадках:  
-    при наявності медичного висновку про стан здоров’я вихованця, що перешкоджає його 
подальшому навчанню в СЮТ;    
- за бажанням вихованця чи клопотанням батьків (законних представників);  

-  загрубі чи неодноразові порушення Статуту СЮТ.  

За рішенням педагогічної ради та за вчинення протиправних дій, грубі і неодноразові порушення 
Статуту і Правил поведінки вихованці виключаються з числа вихованців 

Рішення про виключення дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається 
педагогічною радою за попереднім погодженням з органами опіки і піклування.   

Рішення про виключення вихованця з числа вихованців СЮТ оформлюється наказом за підписом 
директора СЮТ.   

Рішення про виключення приймається в присутності вихованця та його батьків (законних 
представників). 
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 Відсутність на засідання педагогічної ради без поважної причини вихованця, його батьків (законних 
представників) не позбавляє педагогічну раду права розглядати питання про виключення.   

Під неодноразовим порушенням розуміється вчинення вихованцем, як правило, грубого порушення 
дисципліни. 

Грубим порушенням дисципліни визнається порушення, яке призвело чи реально могло призвести 
до тяжких наслідків у вигляді:  

- спричинення шкоди життю та здоров’ю вихованців, працівників, відвідувачів СЮТ; 

- спричинення шкоди майну СЮТ, майну вихованців, працівників, відвідувачів СЮТ; 

- дезорганізації роботи СЮТ, як позашкільного навчального закладу. 

За порушення Статуту СЮТ та Правил поведінки до вихованців Директором СЮТ застосовуються 
заходи дисциплінарного стягнення у вигляді зауваження або догани. 

  
6. Фінансово-господарська діяльність 

та матеріально-технічна база СЮТ 
 

6.1. Фінансово-господарська діяльність СЮТ здійснюється відповідно до законодавства та статуту 
закладу. 

6.2. Фінансування   СЮТ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. 
6.3. Фінансування СЮТ може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. 
6.4. Додатковими джерелами формування коштів СЮТ є: 
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства; 
- кошти гуманітарної допомоги; 
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих 

громадян; 
- кредити банків; 
- інші надходження. 
Кошти, отримані СЮТ з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження 

діяльності, передбаченої статутом. 
6.5. СЮТ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право: 
- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно 

до статуту; 
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований; 
- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, 

туристичних баз; 
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту; 
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту закладу. 
6.6. Матеріально-технічна база СЮТ включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, 

транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні. 
6.7. Для проведення навчально-виховної роботи СЮТ надаються в користування спортивні об'єкти, 

культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених 
об'єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування відповідно до законодавства. 

6.8. СЮТ може здавати в найм та наймати будь-яке майно. 
6.9. СЮТ може додатково надавати платні освітні послуги та інші послуги, що не суперечать чинному 

законодавству України. 
6.10. СЮТ має право займатися підприємницькою та іншою діяльністю, що приносить прибутки, в 

тому числі: 
- торгівля товарами власного виробництва, покупними товарами та обладнанням; 
- посередницькі послуги; 
- дольова участь в діяльності інших організацій та установ: 
- придбання цінних паперів та отримання доходів від них;  
- надання послуг по виготовленню деталей і механізмів, обробці деревини; 
- електрозварювальні роботи, тощо 
6.11. Засновник вправі призупинити підприємницьку діяльність в СЮТ, якщо вона завдає шкоди 

освітній діяльності закладу. 
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6.12. Ведення діловодства в СЮТ здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими 
актами. 

6.13. Подання звітності та бухгалтерський облік в СЮТ здійснюється через управління освіти. 
 

7. Діяльність СЮТ  у рамках 
міжнародного співробітництва 

 
7.1. СЮТ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних 

фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх 
програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах. 

7.2. СЮТ  має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами 
управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 
громадськими об'єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством. 

  

8. Порядок управління СЮТ. 

 

 Органами управління СЮТ є: 

1) Директор СЮТ; 

2) Педагогічна рада; 

3) Загальні збори СЮТ; 

4) Методична рада. 

 

8.2. Компетенція Засновника СЮТ: 

 

1) Призначає та звільняє з займаної посади директора СЮТ. 

2) Затвердження нової редакції Статуту, змін та доповнень до нього; 

3) Визначення основних напрямків діяльності СЮТ, затвердження її планів та звітів про їх 
виконання; 

4) Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та майном. 

5) Визначення складу ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного баланса. 

6) Проведення реорганизації та ліквідації СЮТ. 

Засновник уповноважений передавати на рішення директора СЮТ окремі питання, віднесені даним 
Статутом до компетенції Засновника. 

 

8.3. Компетенція директора СЮТ: 

 

1) Керівництво поточною діяльністю СЮТ здійснюється директором, призначеним Засновником; 

2) Директор СЮТ у своїй діяльності підзвітний Засновнику і несе перед ним відповідальність за 
здійснення діяльності СЮТ та виконання покладених на нього завдань і функцій; 

3) Директор СЮТ забезпечує виконання поточних і перспективних планів СЮТ; 

4) Організує підготовку та виконання рішень Засновника, звітує про їх виконання; 

5) Без довіреності здійснює представництво від імені СЮТ, представляє її в усіх установах, 
організаціях, підприємствах не залежно від їх форм власності, в державних органах з усіх питань 
діяльності СЮТ в межах повноважень, наданих йому цим Статутом;   

6) Розпоряджається майном СЮТ, є одноособовим розпорядником грошових коштів в межах, 
визначених законодавством та Засновником, укладає від імені СЮТ договори, забезпечує їх 
виконання, видає довіреності, відкриває особовий рахунок в органах  казначейства;  

7)  Приймає  на работу та звільняє працівників згідно штатного розпису; призначає свого заступника 
з числа працівників;  

8)   В межах своєї компетенції видає накази та розпорядження;  

9)   Заохочує працівників та накладає на них дисциплінарні стягнення;  

10) Організує діловодство та звітність СЮТ;  

11) Забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших умов охорони 
праці, життя і здоров’я працівників та вихованців;  

12)  Вирішує питання створення та ліквідації підрозділів та інших служб СЮТ;  
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13) Організує проведення атестації працівників в установленому законом порядку, враховує 
результати атестації при розстановці кадрів та складанню штатного розпису;  

14) У разі ухилення працівника від проходження атестації та не проходження ним атестації у 
визначені строки, директор має право звільнити працівника чи клопотати перед Засновником про 
його заміну; 

15)  Створює умови працівникам, вихованцям СЮТ для здійснення  навчально-виховного процесу, 
впроваджує інноваційні форми навчання, досягнення науки і техніки;  
16) Директор вправі приймати рішення по всіх інших питаннях діяльності СЮТ, не віднесених до 
компетенції Засновника.  

 
Директор СЮТ несе відповідальність за: 

1) Невиконання функцій, віднесених до його компетенції;  

2) Реализацію не в повному обсязі навчально-виховних програм у відповідності до плану; 

3) Життя і здоров’я працівників та вихованців СЮТ;  

4) Порушення прав і свобод працівників та вихованців СЮТ; інше, передбачене законодавством 
України. 

 

8.4.       Педагогічна рада. 
З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності 

педагогічних працівників у СЮТ створюється педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган 
управління закладу. 

Головою педагогічної ради є директор. 
Педагогічна рада СЮТ: 
розглядає плани, підсумки й актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та 

інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих 
об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, 
охорони праці; 

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу; 
визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження у навчально-

виховний процес досягнень науки і кращого педагогічного досвіду; 
розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження 

міжнародних освітніх та наукових зв'язків; 
захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і 

засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для 
використання в навчальному процесі; 

розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного 
процесу закладу; 

призначає вихованцям персональні та іменні стипендії, гранти за умови наявності відповідних 
коштів; 

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників. 
Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два 

рази на рік. 

 
 8.5. Загальні збори СЮТ. 

8.5.1. Органом самоуправління СЮТ є загальні збори.  

8.5.2. Загальні збори: 

1)  Обговорюють проект Статуту СЮТ, зміни та доповнення до нього, вносять пропозиції.  

2) Визначають основні напрямки удосконалення і розвитку СЮТ, підвищення якості та ефективності 
її діяльності.  

3) Загальні збори СЮТ збираються по мірі необхідності. 

8.5.3. В Роботі загальних зборів СЮТ мають право приймати участь всі працівники СЮТ, батьки 
(законні представники) вихованців з правом дорадчого голосу.  Загальні збори збираються 
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директором СЮТ. На засіданні обирається секретар. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувала переважна більшість присутніх на зборах. Засідання вважається правомочним, якщо 
на ньому присутні більше половини працівників СЮТ. 
 
8.6. Методична рада 
8.6.1. У СЮТ може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу та 

інші учасники навчально-виховного процесу. Методичну раду очолює голова, вибраний з числа 
педагогічних працівників, на якого покладено ведення методичної документації та звітності. Методична 
рада є дорадчим органом. 

8.6.2. Методична рада: 
- координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з питань здобуття 

вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти з різних напрямків науково-технічної творчості; 
- заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-

методичної, науково-дослідної роботи; 
- вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід; 
- дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з позашкільної освіти, зокрема, з 

науково-технічного напряму; 
- обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих; 
- поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо. 
  

8.7.Порядок укомплектування персоналом та умови оплати праці 
 

8.7.1. Персонал СЮТ комплектується директором відповідно до штатного розпису, наповненості 
гуртків вихованцями  та кількості виділених годин. 

8.7.2. Оплата праці в СЮТ здійснюється відповідно до законодавства України і не може бути 
нижчою від розцінок, встановлених державою для даного виду діяльності. 
8.7.3. СЮТ, в межах наявних у неї коштів на оплату праці, самостійно визначає форму і систему 
оплати праці, розміри доплат та надбавок, премій та інших виплат стимулюючого характеру. 
 

8.8. Порядок внесення змін до Статуту СЮТ. 
 

Зміни та доповнення до Статуту СЮТ вносяться за пропозицією педагогічної ради, загальних зборів 
та Засновника.  Зміни та доповнення до Статуту СЮТ затверджуються Засновником та реєструються 
в установленому законом порядку. Изменения и дополнения  к Уставу утверждаются   Учредителем, 
и регистрируется в установленном законном порядке. 
 

8.9. Порядок реорганізації СЮТ та її ліквідації. 
 

8.9.1. СЮТ може бути реорганізована в іншу освітню організацію відповідно до чинного 
законодавства України, в порядку, встановленому розпорядженням органом місцевого 
самоврядування.   
При реорганізації  (зміні організаційно-правової форми, статуса) СЮТ, її Статут, Ліцензія та 
Свідоцтво про державну атестацію втрачають силу.   
8.9.2. При реорганізації  СЮТ її  права та обов’язки  переходять до правонаступників. 
8.9.3. СЮТ ліквідується у відповідності до чинного законодавства, в порядку, встановленому 
рішенням органу місцевого самоврядування, Засновником або судом на підставах, передбачених 
законодавством України.   
8.9.4. СЮТ втрачає права юридичної особи з дати її виключення з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб чи іншої дати, передбаченої законом. 

8.9.5. У випадку ліквідації СЮТ Засновник або суд призначає ліквідаційну комісію, яка надає на його 
затвердження ліквідаційний баланс. Майно СЮТ передається або реалізується за рішенням Засновника або 
суду.  Грошові кошти, отримані в результаті реалізації майна СЮТ, після задоволення вимог кредиторів, 
направляються на розвиток освіти у м. Старокостянтинові. 
  

9. Права та обов’язки навчально-виховного процесу.   

9.1. Права вихованців  охраняються Конвенцією про права дитини, принятих ООН, діючим 
законодавством України 
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9.2. Вихованець має право:  

• на всесторонній розвиток здібностей, обдарованості і таланту при сприянні колективу СЮТ;    

• на вибір профілю та форм навчання у відповідності до нахилів та здібностей;  

• користуватися кабінетами, лабораторіями, навчально-виробничими майстернями, 
майданчиками та іншим майном, що знаходиться у розпорядженні СЮТ.   

9.3. Вихованція зобов’язані: 

• дотримуватися Статуту СЮТ;  

• оволодівати знаннями та вміннями, добросовісно виконувати роботи, передбачені 
програмами; 

• бути дисциплінованими, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, поважати честь та 
гідність інших вихованців та працівників СЮТ;  

• дотримуватися мір безпеки та правил охорони праці.  

 
9.4. Педагогічний працівник має право: 
 

• на участь в управлінні СЮТ;  

• атестуватися на більш високу категорію;  

• на повагу та захист своїх прав;  

• на звернення до управління освіти та інші органи у разі порушення його прав;  

• свободу вибору та використання методик навчання та виховання, учбових посібників і 
матеріалів, методів оцінки знань, умінь вихованців;  

• социальні гарантії та пільги, встановлені законодавством України.  

 

9.5.      Педагогічний працівник зобов’язаний: 

 

• виконувати статут СЮТ, Правила внутрішнього трудового распорядку, розпоряження  
директора, функціональні обов’язки;  

• організовувати повне і якісне виконання програм;  

• творчо трудитися в інтересах розвитку особистості вихованців;  

• поважати права учасників навчально-виховного процесу;  

• забезпечувати постійний зв'язок з батьками (законними представниками);  

• забезпечувати дотримання вихованцями мір безпеки та правил охорони праці;  

• систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; критерієм якості роботи 
педагогічного працівника є наявність призових місць вихованців, які займаються в його 
гуртках; 

• своєчасно, акуратно та в повному обсязі вести журнал гурткової роботи та іншу необхідну 
документацію;  

• приймати участь в роботі педагогічої та методичної ради;  

 

9.6. Батьки (законні представники) мають право: 

• на якісне навчання, охорону життя і здоров’я дітей; 

• спільно з дітьми обирати профілі та форму навчання, існуючі в СЮТ;  

• знайомитися зі Статутом СЮТ, ліцензією, свідоцтвом про державну атестацію та іншими 
документами, що регламентують освітній процес.   

• на тактовне та доброзичливе ставлення педагогічного колективу до дитини.  
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• приймати участь у роботі батьківського комітету СЮТ та допомагати у навчально-виховному 
процесі. 

• надавати благодійну  допомогу СЮТ для придбання матеріалів. 

 

9.7. Батьки (законні представники) зобов’язані: 
- регулярно контролювати навчання та поведінку дітей;  
- поважати права педагогічних працівників, підтримувати їх авторитет;  
- підтримувати постійний зв'язок з педагогічним працівником, у гуртку якого займається дитина;  
- у разі необхідності при навчанні дітей надавати кошти на придбання розхідних матеріалів;   

10. Види локальних актів, що регламентують діяльність СЮТ 

- Рішення педагогічної ради та загальних зборів СЮТ.  
- Правила внутрішнього трудового розпорядку.  
- Накази директора.  
- Посадові інструкції працівників.  
- Інструкції з охорони праці; 
- Колективний договір; 
- Договори з батьками  (законними представниками).  

Локальні акті не повинні суперечити Статуту СЮТ та чинному законодавству України.   

10.1. Участь СЮТ в підготовці та проведенні міських, районних, обласних і крайових масових заходів 
(змагань, конкурсів, виставок, оглядів і т.п.) здійснюється на підставі нормативних актів, 
затверджених Засновником.  

Дійсний Статут складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.   

Статут обговорено на засіданні педагогічної ради СЮТ (протокол №4 від 29.12.2008 року) та  
затверджено рішенням (розпорядженням) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 
№ 78 від 12 лютого 2009 року.  

 

Засновник СЮТ – 
Управління освіти виконавчого комітету   
Старокостянтинівської міської ради в особі начальника 
 _______________________       __________________________ 

 

 


