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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі
імені А.С.Макаренка (далі «Ліцей Політ») є комунальний загальноосвітній навчальний заклад
інтернатного типу ІІ-ІІІ ступеня, який забезпечує здобуття освіти учнями (8-11 кл.) понад
державний освітній мінімум, організовує навчання та оздоровлення обдарованих дітей
Полтавщини.
1.2. «Ліцей Політ» є структурним підрозділом Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А. С. Макаренка і керується в своїй роботі Конституцією України, Законами
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативними документами
Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації, Статутом педагогічного училища та цим Положенням.
1.3. «Ліцей Політ» має рахунки в Державному казначействі без права юридичної особи,
фірмовий бланк, у роботі використовує гербову печатку та штампи коледжу.
1.4. Юридична адреса «Ліцею Політ»:
39623 Україна,
Полтавська область,
м. Кременчук, вул. Л.Чайкіної, 33
Місцезнаходження «Ліцею Політ»:
39623 Україна,
Полтавська область,
м. Кременчук, вул. Л.Чайкіної, 33
та
39741 Полтавська область
Кременчуцький район,
с. Потоки, вул. Дзержинського, 1
1.5. Метою та головними завданнями «Ліцею Політ» є:
- пошук, відбір та здійснення загальноосвітньої підготовки талановитої молоді і забезпечення
на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
- створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній рівень за рахунок
поглибленого вивчення окремих предметів, перелік яких погоджено з Департаментом освіти і
науки Полтавської обласної державної адміністрації;
- надання учням можливостей для задоволення індивідуальних творчих потреб, забезпечення
умов для оволодіння практичними уміннями, навичками наукової,
дослідноекспериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської
діяльності, певного рівня допрофесійної підготовки;
- створення на базі «Ліцею Політ» тимчасових науково-дослідницьких груп з метою
розробки та експериментальної перевірки нових варіантів педагогічних технологій, методів і

форм навчання і виховання та їх ефективності;
- соціальний захист творчо обдарованої молоді;
- надання послуг з навчання, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів
духовних запитів обдарованих дітей та молоді;
1.6. Діяльність «Ліцею Політ» базується на таких принципах:
- гуманізації і демократизації;
- науковості, доступності;
- взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання;
- органічного зв'язку з національною культурою, традиціями;
- розвиваючого характеру навчання;
- гнучкості і прогностичності;
- незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань;
- поєднання державного управління і громадського самоврядування.
1.7. Мета та завдання «Ліцею Політ» реалізуються через створення оптимальних
матеріальних, психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, організаційно - режимних та
кадрових умов.
1.8. Так як «Ліцей Політ» є структурним підрозділом Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С.Макаренка, то основна структурна одиниця - група, наповнюваність якої
визначається діючими нормативними документами.
Групи поділяються на підгрупи:
- з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу та педагогіки і психології;
- з поглибленим вивченням інформатики;
- з поглибленим вивченням історії та основ економічних знань;
- з поглибленим вивченням англійської мови.
Перелік предметів для поглибленого вивчення щорічно визначається педагогічною
радою училища, затверджується директором та погоджується з Департаментом освіти науки
Полтавської обласної державної адміністрації.
1.9. Поділ на підгрупи при вивченні предметів передбачається відповідно до
нормативних документів Міністерства освіти і науки.
1.10. Для підготовки до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах та в інших
творчих та інтелектуальних змаганнях протягом навчального року комплектуються
тимчасові групи певних вікових категорій та освітніх напрямків. В ході навчальновиховного процесу проводяться навчальні заняття з обраного напрямку, заняття
гуртків, секцій, виховні заходи.
Графік проведення навчально-виховного процесу для таких груп та розподіл
квоти учнів по районах та містах області затверджується Департаментом освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації
1.11. Викладання в «Ліцеї Політ» ведеться українською мовою.
1.12. «Ліцей Політ» несе відповідальність перед державою за реалізацію державної
політики в галузі середньої освіти, забезпечення безпеки життя, здоров'я дітей під час
навчального процесу.

1.13. «Ліцей Політ» зобов'язується забезпечувати загальноосвітню підготовку в обсязі,
вищому визначеного стандарту освіти.
2. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЛІЦЕЮ «ПОЛІТ» ТА ВІДРАХУВАННЯ
2.1 До «Ліцею Політ»» зараховуються учні віком від 12 до 17 років. Термін навчання в
ліцеї 2 (10-11 класи), 3 роки (9-11 класи) або 4 роки (8-11 класи).
2.2. Правом вступу до «Ліцею Політ» користуються учні незалежно від місця
проживання. При формуванні контингенту чисельність дітей з сільської місцевості повинна
становити не менше 70% загальної кількості зарахованих.
При зарахуванні до «Ліцею Політ» першочергове право надається дітям-сиротам, дітям
з багатодітних сімей, дітям вчителів, працівників училища, призерам інтелектуальних
конкурсів.
2.3. До «Ліцею Політ» зараховуються учні, які закінчили 7,8 або 9 класів
загальноосвітньої школи будь-якого типу пройшли конкурсний відбір. Умови конкурсу
розробляються предметними (цикловими) комісіями і затверджуються директором коледжу.
2.4. Керівництво «Ліцею Політ» вживає заходи по ознайомленню дітей та батьків або
осіб, що їх
замінюють, з порядком зарахування до ліцею, його Положенням,
правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують
організацію навчально-виховного процесу.
2.5. Зарахування до «Ліцею Політ» здійснюється до початку навчального року і
оформляється наказом директора коледжу.
2.6. Для зарахування учня до «Ліцею Політ»» батьки або особи, які їх замінюють,
подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого
зразка, довідку про сімейний стан, фотографії, документи, які дають право на пільги,
ідентифікаційний код, табель - для учнів 7,8 класів, свідоцтво про базову середню освіту –
для випускників 9-го класу.
2.7. Кількість учнів та груп «Ліцею Політ», на основі якої здійснюється фінансування
ліцею, встановлюється 1 раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом
директора коледжу.
2.8. Переведення учнів «Ліцею Політ»» до наступного класу здійснюється у порядку,
встановленому МОН.
У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої
освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до ліцею заяву із зазначенням причини
переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального
закладу.
2.9. Учні «Ліцею Політ», які мають за підсумками річного оцінювання початковий
рівень досягнень у навчанні хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради
та відповідно до наказу директора коледжу можуть відраховуватися із ліцею.

За рішенням педагогічної ради коледжу, як виключний засіб педагогічного впливу за
неодноразові порушення Правил внутрішнього розпорядку допускається відрахування
учнів з ліцею та переведення до іншого навчального закладу.
2.10. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні
бути проінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий
термін до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за
місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні
переводяться до відповідного класу іншого навчального закладу.
Батьки або особи, які їх заміняють, мають право оскаржити рішення педагогічної
ради коледжу щодо відрахування дитини із «Ліцею Політ».
Рішення про відрахування із «Ліцею Політ» дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.
За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого
навчального закладу.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Організація навчально-виховного процесу у закладі будується на основі закону
України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної середньої
освіти, навчального плану, даного Положення, річного плану роботи коледжу, розкладу
навчальних занять. Річний план роботи «Ліцею Політ» є складовою частиною плану роботи
коледжу, що затверджується директором коледжу в погодженні з педагогічною радою
коледжу.
3.2. «Ліцей Політ» забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним
стандартам освіти, навчання виховання.
3.3. «Ліцею Політ» працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками,
що мають відповідний гриф МОН, забезпечує виконання навчально-виховних завдань на
кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей
дітей.
3.4. У «Ліцеї Політ» навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною,
науково-дослідною та експериментальною роботою.
3.5. Навчальний рік у «Ліцеї Політ»» починається 1 вересня і закінчується не пізніше
1 липня наступного року.
3.6. Організація навчання виховання, тривалість семестрів, навчального року, канікули,
проведення державної підсумкової атестації і інші питання навчально-виховного характеру
здійснюються відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки,
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
3.7. Режим роботи «Ліцею Політ» (тривалість уроків, кількість робочих днів на
тиждень та ін.) відображається в пояснювальній записці до робочого навчального плану,
затвердженого Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

3.8. Розклад уроків є складовою загального розкладу навчальних занять коледжу та
складається відповідно до робочого навчального плану «Ліцею Політ» з дотриманням
педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором коледжу.
3.9. Учні «Ліцею Політ», які мешкають в сільській місцевості,
гуртожитку педагогічного коледжу безкоштовно.

проживають в

3.10. Учасники тимчасових груп по підготовці до участі в
творчих та
інтелектуальних змаганнях протягом навчального року проживають безкоштовно за
адресою вул. Дзержинського, 1, с. Потоки Кременчуцького району.
3.11. Для учнів «Ліцею Політ» із сільської місцевості в їдальні коледжу організовується
безкоштовне харчування (сніданок та обід) в розмірі до 65% від середньодобової вартості
харчування, встановленої для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
3.12. Учасники тимчасових груп по підготовці до участі в
творчих та
інтелектуальних змаганнях протягом навчального року забезпечуються безкоштовним
цілодобовим харчуванням за рахунок коштів бюджету ліцею.
3.13. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження
діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

інших видів

3.14. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою
та робочим навчальним планом ліцею, дозволяється лише за згодою та згодою батьків або
осіб, які їх замінюють.
3.15. Зміст, обсяг характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до
педагогічних санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та
індивідуальних особливостей учнів.

4. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
4.1. Критерії оцінювання

навчальних

досягнень

учнів ліцею визначаються МОН.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у
класних журналах,
інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати
навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
4.3. Навчання у випускних класах «Ліцею Політ» завершується державною
підсумковою
атестацією.
Зміст, форма порядок державної підсумкової атестації
визначаються МОН.
В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть
бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН.
4.4. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ
(табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну
середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.5. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову
загальну середню освіту.
Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III
ступеня (10 класу ліцею), професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального
закладу I-II рівня акредитації.
4.6. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну
загальну середню освіту.
Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійнотехнічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.
4.7. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета,
видається табель успішності.
4.8. За успіхи в навчанні учні 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним
листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники 11 класів - похвальною
грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою
"За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За успіхи в
навчанні випускникам ліцею 9 класу видається свідоцтво про базову загальну середню
освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за успіхи у навчанні встановлюється
МОН.
За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу відповідно
до Положення про преміювання учасників навчально-виховного процесу Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка встановлюються різні форми морального та
матеріального заохочення.
4.9. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню
освіту та додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.
Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих,
срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється МОН і Департаментом освіти та
науки Полтавської обласної державної адміністрації.
5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У «ЛІЦЕЇ ПОЛІТ»
5.1. Метою виховання в «Ліцеї Політ» є формування морально-духовної життєво
компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин,
професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм
ефективності виховного процесу.
5.2. Реалізація сучасних технологій виховної роботи здійснюється на основі
проектування особистості виховання з урахуванням: індивідуально-психологічних
особливостей вихованців; особливостей їх сімейного виховання, віку, статі, національної та
релігійної приналежності, соціально-економічних та географічних умов; особливостей
найближчого соціального оточення, специфіки навчального закладу та наявних ресурсів для
здійснення виховної роботи.
5.3. Згідно з Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів» та Концепції виховної роботи в «Ліцеї Політ»

виховання спрямоване на розвиток системи цінностей і якостей особистості, які виявляються
через її власне ставлення до себе, сім’ї, родини, людей, суспільства, держави; до мистецтва,
праці, природи.
5.4. Процес виховання здійснюється у певних організаційних формах (індивідуальні,
групові, колективні, масові).
5.5. У
«Ліцеї Політ» забороняється
утворення та діяльність організаційних
структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
Примусове залучення учнів «Ліцею Політ» до вступу в будь-які об'єднання громадян,
громадські, громадсько-політичні, організації і воєнізовані формування, а також до
діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях
забороняється.
5.6. Дисципліна в «Ліцеї Політ» дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників
навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього
Положення.
Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
6. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в «Ліцеї Політ» є учні, педагогічні
працівники, бібліотекарі, батьки або особи, які їх замінюють.
6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, права та
обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",
іншими актами законодавства,
цим Положенням,
Статутом коледжу, Правилами
внутрішнього розпорядку.
6.3. Учні «Ліцею Політ» мають гарантоване державою право на:
- вибір предметів поглибленого вивчення, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та
лікувально-оздоровчою базою коледжу;
- участь у різних видах навчальної та науково-практичної діяльності;
- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
- апеляцію з питань семестрового оцінювання навчальних досягнень;
- участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;
- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків за
інтересами ;
- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
- захист від будь-яких
форм експлуатації, психічного та фізичного насильства,
приниження честі і гідності.
6.4. Учні «Ліцею Політ» зобов'язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому,
визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та
навчальним планом «Ліцею Політ»;
- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність
інших учнів та працівників;
- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників ліцею відповідно до цього
Положення та правил внутрішнього розпорядку;
- брати участь у різних видах трудової діяльності;
- дбайливо ставитися до державного, громадського особистого майна, майна інших
учасників навчально-виховного процесу;
- дотримуватися правил особистої гігієни.
6.5. Учні «Ліцею Політ» залучаються за згодою батьків
або згодою осіб, які їх
заміняють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з урахуванням
віку, статі, фізичних можливостей дітей.
6.6. Педагогічним працівником «Ліцею Політ» може бути особа з високими
моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний
рівень
професійної
підготовки,
забезпечує результативність та якість роботи, фізичний та
психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки.
6.7. До педагогічної діяльності у «Ліцеї Політ»» не допускаються особи, яким вона
заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань
щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
6.8. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників
«Ліцею Політ», трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом
України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.
6.9. Обсяг педагогічного
навантаження
законодавства директором коледжу.

вчителів

визначається відповідно до

6.10. Директор коледжу призначає класних керівників, завідуючих навчальними
кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими
актами МОН.
6.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників
на виконання
непрофесійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим
навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують
діяльність ліцею, здійснюється лише за їх згодою.
6.12. Педагогічні працівники
порядку, встановленого МОН.

«Ліцею Політ»

підлягають атестації відповідно до

6.13. Педагогічні працівники «Ліцею Політ» мають право:
- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я
учнів;
- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів «Ліцею Політ» та інших
органів самоврядування «Ліцею Політ», в заходах, пов'язаних з організацією
навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;
- навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників;
- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії;
- проводити в
установленому порядку методичні, науково-дослідну, експериментальну,
пошукову роботу;
- вносити керівництву «Ліцею Політ» і органам управління освітою пропозиції щодо
поліпшення навчально-виховної роботи;
- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність
яких не заборонена законодавством;
- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
6.14. Педагогічні працівники «Ліцею Політ» зобов'язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно
до
навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої
освіти;
- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
- вести навчальну документацію відповідно до нормативних документів МОН, Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації, адміністрації коледжу;
- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям
оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до
відома дітей, батьків, осіб, що заміняють, керівника ліцею;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виконувати Положення «Ліцею Політ», Правила внутрішнього розпорядку, умови
трудового договору;
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб;
повагу до народних традицій та звичаїв, духовних культурних надбань народу;
- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння,
злагоди усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та батьків;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень
загальної політичної культури;
- виконувати накази, розпорядження керівника ліцею, органів управління освітою.
6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують положення, Правила
внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов'язків або за результатами
атестації
не
відповідають
займаній
посаді, звільняються з роботи згідно з
законодавством.
6.16. Права, обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються
трудовим законодавством, положенням та правилами внутрішнього розпорядку.
6.17. Батьки учнів та особи, які їх заміняють, мають право:
- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати бути
обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатися до органів управління освітою, директора коледжу та органів громадського
самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та
інноваційній діяльності «Ліцею Політ»;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного
процесу та зміцнення матеріально-технічної бази «Ліцею Політ»;
- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування «Ліцею
Політ» та у відповідних державних, судових органах.
6.18. Батьки та особи, які їх заміняють, є відповідальними за здобуття дітьми повної
загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:
- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою
формою навчання;
- забезпечувати дотримання дітьми вимог Положення;
- поважати честь і гідність дитини та працівників «Ліцею Політ»;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для
розвитку природних здібностей;
- виховувати працелюбність,
почуття
доброти, милосердя, шанобливе ставлення до
Вітчизни, державної та рідної мов;
- повагу до національної культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
У разі невиконання батьками та особами, які їх заміняють, обов'язків, передбачених
законодавством, ліцей може порушувати в установленому порядку клопотання про
відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення батьківських прав.
7. УПРАВЛІННЯ «ЛІЦЕЄМ ПОЛІТ»
7.1. Управління здійснюється Департаментом освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації та адміністрацією педагогічного коледжу. Безпосередньо управління
здійснює директор коледжу, заступник директора з навчально-виховної роботи та органи
громадського самоврядування.
7.2. Директор коледжу:
- здійснює керівництво
педагогічним
колективом, забезпечує раціональний добір
розстановку кадрів,
створює необхідні
умови для підвищення фахового
кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь і
навичок учнів, за дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої
освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі,
проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання
вимог
щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та
протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
- розпоряджається в установленому порядку майном коледжу та його коштами;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення
творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяє залученню діячів науки, культури, членів
творчих спілок,
працівників
підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва
учнівськими об'єднаннями за інтересами;
- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства;
- вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування, медичного обслуговування учнів;
- видає у межах компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- щороку звітує про свою роботу на педагогічній раді коледжу.
7.3. Заступник директора з навчально-виховної роботи:
- забезпечує в «Ліцеї Політ» виконання наказів, рішень
Інструктивних листів
Міністерства освіти та науки України;
- вносить пропозиції до плану роботи коледжу;
- здійснює підготовку документів, їх реалізацію, контроль за веденням документації
«Ліцею Політ»;
- подає пропозиції щодо тарифікації викладачів, що працюють в «Ліцеї Політ»;
- бере участь у підборі класних керівників, в керівництві класними керівниками по
здійсненню виховної роботи в ліцейних групах;
- надає методичну допомогу викладачам і класним керівникам;
- вивчає, аналізує і впроваджує досвід роботи навчальних закладів нового типу;
- організовує педради, наради по роботі в ліцейних класах, обмін досвідом педагогічного
колективу з колективами закладів області;
- підтримує зв'язки з іншими ліцеями, гімназіями для обміну методичними розробками,
делегаціями;
- контролює відвідування занять, дисципліну учнів, організацію чергування викладачів
та учнів;
- вивчає і аналізує стан викладання навчальних дисциплін, рівень знань і практичних навичок
учнів, відвідування уроків вчителів - предметників;
- забезпечує проведення проміжної атестації, закінчення семестрів і навчального
року;
- аналізує рівень навчальних досягнень учнів за підсумками семестру, року;
- готує проекти наказів по роботі ліцею, матеріали для розгляду на засіданнях педагогічної
і методичної рад, секціях класних керівників і раді при директорові;
- контролює стан ведення навчальної документації;
- здійснює керівництво старостатом «Ліцею Політ»;
- займається організацією
олімпіад в «Ліцеї Політ» з базових дисциплін,
- здійснює профорієнтаційну роботу з ліцеїстами, пропагує досягнення ліцею серед
навчальних закладів області через ЗМІ;
- готує матеріали по роботі з обдарованими дітьми на конференції, до статей в газети тощо;
- бере участь в роботі приймальної комісії, комплектації груп нового прийому, забезпеченні
якісного набору учнів І курсу;
- своєчасно розглядає і впроваджує пропозиції викладачів і класних керівників,
спрямовані на покращення роботи «Ліцею Політ», проведення в життя рішень педагогічної і
методичної рад, підтримання і заохочення кращих працівників «Ліцею Політ», уважне
ставлення до їхніх потреб та запитів;
- несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів ліцею під час навчальновиховного процесу.
7.3. Директор коледжу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального
органу управління «Ліцеєм Політ».
7.4. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири
рази на рік.
7.5. Педагогічна рада розглядає питання:
- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи «Ліцею Політ»;
- визначення варіативної складової робочого навчального плану;
- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний
рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи,
впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного
досвіду;
- участі в інноваційній та експериментальній діяльності співпраці з вищими
навчальними закладами та науковими установами;
- морального та матеріального заохочення учнів та працівників «Ліцею Політ»;
- морального заохочення батьків та осіб, які їх замінюють, громадських діячів, які
беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників «Ліцею Політ» за
невиконання ними своїх обов'язків.
7.6. Органом громадського самоврядування «Ліцею Політ» є загальні збори
(конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.
Загальні збори (конференція) заслуховують та розглядають питання навчальновиховної, методичної, економічної, фінансово-господарської діяльності «Ліцею Політ».
7.7. У період між конференціями вищими органом колегіального управління є Рада
«Ліцею Політ», яка працює відповідно до Положення про Раду ліцею Полтавської
спеціалізованої школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при
Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка.
8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. «Ліцей Політ» користується майном, що належить Кременчуцькому педагогічному
коледжу імені А.С.Макаренка.
8.2. Фінансово-господарська діяльність «Ліцею Політ» здійснюється на основі
кошторису «Ліцею Політ».
8.3. Джерелами формування кошторису є:
- кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами
фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі
державних стандартів освіти;
- кошти від надання «Ліцеєм Політ» додаткових освітніх послуг;
- добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих
громадян.
8.4. Бухгалтерський облік в «Ліцеї Політ» ведеться Кременчуцьким педагогічним коледжем
імені А.С.Макаренка і його порядок визначається чинним законодавством.
8.5. Діловодство «Ліцею Політ»
організовується відповідно до встановленого
Міністерством освіти і науки порядку.
8.6. Звітність «Ліцею Політ» встановлюється у відповідності до вимог державної
статистики.
9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
9.1. «Ліцей Політ» має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний
обмін у рамках програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі
зв'язки з міжнародними організаціями та асоціаціями.

9.2. Участь «Ліцею Політ» у міжнародних програмах, проектах, учнівському та
педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.
10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ «ЛІЦЕЮ ПОЛІТ»
10.1. Контроль за дотриманням «Ліцеєм Політ»
державних стандартів освіти
здійснюється Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації,
адміністрацією коледжу та «Ліцею Політ».
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ
11.1 Зміни та доповнення до Положення затверджуються педагогічною радою та
заносяться в додаток до Положення за формою:

№ п/п

Зміст змін і доповнень

Підстава

