
найвищоi соцiальноi цiнностi, формування засад здорового способу )Itиття, зберехtення iзмiцнення фiзичного та психiчно.о .дороu'я учнiв;- створення умоВ для оволодiння системою знань про природу, людину, суспiльство iк)льгуру. l- "'
1,8, Заклад самостiйно приймае рiшення i здiйснюе дiяльнiсть в ме}ках cBoct компетенцii,гtередбаченоi законодавством Украiни та цим Статутом.
1.9. Заклал несе вiдповiдальtriсть за:

- безпечнi умови ocBiTHboT дiяльностi;- дотримання /{ерх<авного станларту освiти;- дотримання договiрних зобов'язань щодо надання ocBiTHix послуг;- дотриМання догОвiрниХ зобов'язаНь з iншиМи суб'сктаr" oabir*,boi, виробничоI,науковоТ дiяль.ностi, у тому числi зобов'язань за MiiKHapoo"rr, уlодами;- дотриманняфiнансовоТдисttиплiни.
1'10, МовоЮ FIаВLIаНI'я в Заклалi е лgржавна мова. У Закладi вiдповiдно до ocBiTHboTпрограми можуть викJIадатися одна або деlсi",tька дисr{иплiн двома чи бiльше мовами -державною мовою, англiйською мовою, iншими офiцiйними мовами Свропейського Союзу.1,11, Класи комплектуються вiдповiлно до .u"iruрпо-гiгiснiчних nopr, рекомендацiйI]едагогiчноi ради, побаrкань батькiв" тоIцо.
1,12, У Зак"падi можутЬ створюватися класи iз дистанцiйною формою навчання.
1,13, У Зак;rадi N{о)к,гIиве запроваJIження екстернатноТ та iндцивiдуальноi форми навчання (запотреби iз оlIIlочасIlиN,I застосуваI{Ilям дистанцiйноТ форми навчання). особливостiорганiзаrlii eKcTepHaTI-.oT та iндивiдуальноi форм FIавLIаI{IJя встановленi кПолоясенням проiндивiлуальну форму навчання в загальноосвiтнiх навчальних закладах) затвердженимIlаказом мон Украiни м 8 вiд 12.о1,2о16 р. та <Полоlкенням itpo екстернат узагаJlьноосвi,гlliх навчаlь}Iих закладах) затвердх(еним Наказом моН Украiни J\Ъ З69 вiдl3.0З.20l7 р..
1,14, /{ля органiзацiТ навчання дiтей з особливими с,lсвiтнiми ltотребами, за рiшеннямвласника, у Закладi утIrорюIоться к,таси з iнклюзивнiм навчанням. особливостi органiзацiiitlltлtозивного IIilвtIаtIня встановленi кIlоряt,iltсом о|.а,,iзачiТ iнклlо:зивного HaBLIaIIHrI у,]агапьнооСвiт,lriХ начаJIьниХ закладах)) затвердженого l-IocTaHoBoto кму J\9 872 Bi;t15.08.2011 р. (зi змiнами)
1,15' Щержавна пiдсумкова атестацiя учнiв Закладi здiйснюеться У вiдповiдностi до<полоltення про дер}кавFIу пiдсумкову атестацiю учнiв (вихованцiв) у системi загальнотСеРеДtlЬОi ОСВiТИ> ЗаТВердженого Наказом МОН УкрЪтrrи Nьl547 вiд зо. lz.zol+ р.
]_T_alli У"*е ПроВо,цити рiчt-lе оцiнювання ,га державну пiдсумкову атестацiю як за йогомlсцезнаходженням, так i мiсцепл фактичtlого проживання учнiв.1.16. Заклад мас право:

- IIаIIава,ги послугИ в сферi початковоТ загацьlтоТ середнт,оТ освiти;- використовува.tи технологii дистанцiйного навчаI]ня для забезпечення навчанIlя в
рiзrIих формах;- визI]ачати форми, методи i засоби органiзацii освiтнього процесу;- затверджуватиосвiтнiпрограми;

- на/]ава,ги ба,гькам, або особам, якi iх замiняють, консультацii з питань виховання танавчання" фiзичногО i психо.ltоГiчtlогО розвиткУ дiтей;- здiйснrова,гИ поtпу]( i вiдбiр. заjrучеIJriЯ .цо ilавчаIttlя гворLlо обдарованих та здiбlIихосiб;
- запроШуватИ на роботУ спецiалiстiв, у т,ому чис;ri i закордонних, на договiрних(контрактних) умовах;

лл-,_ 
використовува'и рiзнi форми морального i матерiального заохочення до учасникiвосвlтнього процесу:

- Об'СДltУВа'ГИ На ПiДСТаВi СПецiальних угол свою дiя:rьrliсть iз дiяльнiстю iнruих


