
1. зАгАлънI положЕння
1,1, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ,Е,Пi"uurоrй заклад освiти KOcBiTa плюс)(надалi Заклад) створений та дiс вiдповiднъ до I_{ивiльного кодексу Украiни,господарського кодексу Украiни, Закону Упрай, uпро товариства з оdrдеженою тадодатковою вiдповiДальнiстю>, ЗаконУ Украiни <,Про загаJIьнУ середню ocBiTy>>, законiвУкраiни кIIро ocBiTy>. ,,Про ,u.*uny ..;;;;- ЪЪuirуu, uпопоп,.J"я про дистанцiйненаВчання) затвердженого Наказом МОFI Уrсраiни ЛЪ 4бб вiд 25.04.20ii р., uttоложення проiндивiдуальну форму навчаннrI в загаJIьноосвiтнiх навчальних закладах) затвердженогоНаказом моН Украiни ЛЪ 8 вiл 12.о1.201О р.. uПо|"r,пу ор.u,liзацiТ iнкJtкlзивного навчаIlFlяу загальНоосвiтнiХ начальниХ закладах) затвердженого Постановою кму лъ 872 вiл15,08,2011 р, (зi змiнами), <[Iолохсення про екстернат у загальноосвiтнiх навчалыIихзакладах) затвердженого FIаказом МОН Украiни NЪ 369 вiд l3.03.201 7 р., iншихнормативно-правових aKTiB, що регуJrюють лiяльнiсть у сферi освiти, та цього Статуту.1.2. Повгrе та скорочене найп,rенуuuп*rо Закладу:

- повне украТllською l\lовою: Товарис.гво з обметtеною вiдповiдальнiстто кПриватнийзаклад освiти KOcBir.a п_гtIос):
- cкopolleHe yKpaiЪcbl(olo мовою: ТОВ кПриватний заклаД освiти <OcBiTa плIос)1,З, ЮридИчна адреса Заклаztу: MicTo i{иiв. rIроспект Лiсовий, булинок lЗ квартира 105.1,4, Зак-пад С IоридиLIнОIо особою. мас i:tентифiкацiйr,rий номер, самостiйний баланс,рахуIIки в установах банкiв. LUтАN,Iп, печатку, емблему, логотип та iншi не забороненiчинним законодавствопл Украiни реквiзити.1,5, Зак,rlад забе,зtlе,lу,с] tIадання tlоIlаткоtsоi освiти (зак:rад освi,ги I стугtеня) ш-пяхомзастосува}Ilrя рiзних форшt ii здобу,гтя (iltttлтtlзивне. дистанrцiйне. irlдивiдуальне навчаIлня.eKOTepHilT, r,olt,1o) ,га викориСl,аннЯ переlIовиХ лосrIгFIеlIЬ йt ilrновацiйних техl,tоllогiй 1, сферiорганiзацii ocBiTtlix процесiв.

/(истанцiйне FIавIIання у Закладi реалiзову€тLся шляхом:- застосу,ва}IIIя дистанцiЙr,lоi форми як окремоТ форми FIавчання:- використанI{я технологiй дистанцiйного }Iавчапп" дп, забезпечення навчапня врiзrtих форl,rах: екстернат -га iндцивiдуальне навrIаIIня,
1.б. I-o:roBHolo MeTOIo Зак,uа;lу с забезпечеFIня та надання tро\,{адянам Украiни плотt.ltивостейДJIЯ 'ЗЛОбУr'r'я IIOLIaтKoBOi' освiти. Iноземцi здобувають ocBiTy у Закладi у порядку.I]cTaIl о l]",t еrl oN,l \, IIи и н I] м з ако н o/It1]]cTI]oM Украiirи.
1 .7. ['оловни]vи,]ав.Ilа}IIIяN.{Li Зак"rlалу с:

- забезгtеtIеII}lя реа-rriзацii права I,ромадяII на здцобутr,я поLIатковоi освiти;- створення yN,Iol] лля рiзнобiчного розвитку yun"" формування га|монiйноiособистосТ,i, збереlсеLIня та змir{нення його фiзичного i гrсихiчного здоров'я;- фОрмlrваIIня основL{их норм загаJlLIIолюдсьttоi моралi;- сl,вореI{ня ),моI];1ляt зilобут,гrl учнями поLIатковоТ Ьсвi.ги в обсязi f]ержавногостандарт}" розви,гку ix 
'ворчих з.цiбносr,ей i нахи.ltiв, вихованI{я громаляниrта УкраТни;- виховання lшанобливоl,О сl.авлсIIнrI до родини. Ilоt]аl-и до народних традицiй iзви,Iатв, дертtавнот та рiлrrоi мови. нацiоriацirlих цiнностей уrсратrrського народу та iншихнародiв i нацiй:

- формуватrня i розвиток соцiа,тьно зрi,поi, творчоi особистостi з усвiдомленоюГРОМаДЯL{СЬКОЮ ПОЗИtliСЮ" ПОЧУТТЯМ тrацiонаrrьноТ самосвiдомостi, особистостi,пiдt,оr,ов,,rеttоi.,tсl професiйrrп,,о auп,оо"значенIIrt i тlзорчоТ самореалiзацiТ;- вихованIIя в учrliв IIoBaI,и:to ltоltс,гитуцii YKpaiHl.t. дертсав}Iих символiв Украiни,прав i свобод JIIодини i грома,lяtнина. почу''я Bjlac'oi I.iдностi. вiдповiдальltостi передзаконом за своТ дiТ, свiдомоI.о с].авлення до обов'язttiв JIIодини i громадянина;- розвиТок особисТостi учгlя. його здiбrТостеЙ i обдаровань] реалiзацiя права учнiвгtа вi:lыtе tPopMyBallIt-lt свiтог.ltял[Iих trepeкoHaIIb;
- виховання cBiltoMol.o ставJIення до свого здоров'я та здоров'я iнших громадян як


