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КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МІЖШКІЛЬНИИ 
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ»
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМБІНАТ» (далі -  МНВК, Комбінат, заклад освіти), утворений відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, 
Цивільного кодексу України, у тому числі Закону України «Про освіту», Закону України 
«Про позашкільну освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення 
про міжшкільний навчально-виробничий комбінат, власного Статуту.

1.2. Найменування:
1.2.1. Повне найменування (українською мовою): КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ»
1.2.2. Скорочене найменування (українською мовою): МНВК.
1.3. Заклад - це юридична особа, що є власністю територіальної громади міста Ромни, має 

розрахунковий рахунок в УДК ГУДКУ м. Ромни Сумської області, печатку, штамп і 
підпорядковується відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради.

1.4. Головною метою закладу освіти є задоволення потреб громадян, держави і суспільства у 
поглибленні базової трудової підготовки школярів 6-12 /10-12/ класів, здійснення 
професійної підготовки робітничих кадрів на рівні кваліфікаційних вимог.

1.5. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ 
КОМБІНАТ» це позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є:

виховання морально і фізично здорового покоління;
створення умов для забезпечення права громадян України на профільне професійне 
навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення 
потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентно-спроможних на ринку праці 
робітниках;
розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого 
мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової 
діяльності, відповідальності за свої дії;
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат створює сприятливі умови для 
самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття у них 
позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості.

1.6. Діяльність Міжшкільного навчально-виробничого комбінату будується на принципах 
доступності; гуманізму; демократизму; незалежності від політичних, громадських і 
релігійних об'єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного 
виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, 
всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, 
традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру 
навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності і 
різноманітності.
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», заклад має статус 
міжшкільного навчально-виробничого комбінату - навчального закладу для забезпечення 
потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній допрофесійній та 
професійній підготовці.

1.7. Комбінат є центром трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл, може охоплювати 
різними формами навчання, трудової діяльності не тільки школярів, а й незайняту частину 
молоді.

1.8. МНВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", 
"Про загальну середню освіту", Закону України «Про професійно-технічну освіту», іншими 
законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
наказами Держкомспорту, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 
іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність 
навчальних закладів та даним Статутом.

1.9. Координацію навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової 
діяльності Закладу здійснює Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради, 
Міністерство освіти і науки України.



1.10. Мова навчання і виховання у Закладі -  українська.
1.11. Випускники Міжшкільного навчально-виробничого комбінату одержують документи про 

освіту встановленого зразка.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМБІНАТ» -  комунальний навчальний заклад, засновником якого є Роменська міська 
рада.

2.2. Засновник здійснює матеріально -  технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні 
комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське 
обслуговування.

2.3. Місце знаходження та поштова адреса Закладу: 42004, Сумська область, м. Ромни, вулиця 
Гоголя, 23.

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація МНВК здійснюються відповідно до законодавства.
2.5. Заклад є неприбутковою юридичною особою, що діє на підставі Статуту, затвердженого 

засновником.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Навчально-виховний процес грунтується на принципах педагогіки, демократизму, 

незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, спільній діяльності 
інженерно-педагогічних працівників та учнів, батьків, колективів, підприємств. Цей процес 
включає теоретичне і виробниче навчання, фізичне виховання та позаурочну роботу з 
учнями.

3.2. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат планує свою роботу самостійно. В плані 
роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу , визначаються перспективи 
його розвитку.

3.3. Зміст навчально-виховного процесу і терміну навчання в МНВК визначається навчальними
планами та програмами, які розробив Міжшкільний навчально-виробничий комбінат 
спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі типових навчальних 
планів і програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з 
професійно-технічної та загальної середньої освіти, а також вимог державних стандартів 
професійної освіти.
Навчальний план затверджується державним відділом освіти виконавчого комітету.

3.4. Відповідно до навчального плану Міжшкільного навчально-виробничого комбінату 
педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні 
посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково- 
методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають 
забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших 
статутних завдань.

3.5. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат здійснює навчально-виховний процес за 
очною формою навчання.
Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, 
прискореного закінчення закладу освіти, складання екзаменів екстерном.

3.6. Школи, які направляють учнів в комбінат для трудової підготовки, передають комбінату 
педагогічне навантаження з трудового навчання, курсів за вибором, факультативів, гуртків 
у обсязі яких забезпечується якісне оволодіння учнями обраним напрямком діяльності.

3.7. Приймання учнів до Міжшкільного навчально-виробничого комбінату проводиться в 
серпні-вересні місяці згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої заяви 
та результатів конкурсу.
Школи беруть участь у комплектуванні навчальних груп, здійснюють систематичний 
контроль за відвідуванням учнями занять в комбінаті, їх успішністю, поведінкою. 
Педагогічні колективи шкіл і комбінату забезпечують наступність в профорієнтаційній 
роботі, навчально-виховному процесі. Школи і комбінат узгоджують спільну роботу, 
розклад занять, навчальне навантаження.

3.8. Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за професіями, які визначає комбінат 
спільно підприємствами-замовниками на основі переліку професій для підготовки
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кваліфікованих робітників у професійних навчально-виховних закладах, затверджених 
Міністерством освіти і науки України та відповідають висновкам акредитації навчально- 
виховного закладу.

3.9. Структура навчального року за чвертями, півріччями, семестрами, а також тривалість 
навчального тижня встановлюються Міжшкільним навчально-виробничим комбінатом в 
межах часу, передбаченого навчальним планом.
Навчальні заняття у закладі розпочинаються, як правило, 1 вересня і завершується в 
терміни, встановлені навчальними планами. Відволікання учнів за рахунок навчального 
часу для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється 
(крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України).

3.10. Тривалість уроку з теоретичного навчання становить 45 хвилин 
Тривалість уроку з виробничого навчання не перевищує 6 академічних годин.
Тривалість навчального дня не перевищує 8 академічних годин, тривалість навчального 
тижня не перевищує 36 академічних годин, навчального семестру-визначається навчальним 
планом, навчального року -  не перевищує 40 навчальних тижнів.
Тривалість перерв між заняттями теоретичного та виробничого навчання встановлюються 
з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, санітарно- 
гігієнічних вимог, але не менше 10 хв., великої перерви не менше 20 хв.
Тривалість перерв протягом робочого дня під час виробничого навчання і виробничої 
практики в умовах підприємства визначається режимом його роботи згідно законодавства 
України.

3.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, 
який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, 
узгоджується з профспілковим комітетом (при його наявності) і затверджується його 
директором.
Тривалість навчального тижня щорічно визначається радою комбінату, при умові 
дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, що передбачений навчальним 
планом.
Тижневий режим роботи комбінату фіксується у розкладі уроків.

3.13. Виробнича практика учнів може проводитися на підприємствах, установах, організаціях, 
для яких здійснюється підготовка кадрів.

3.14. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Міжшкільному навчально- 
виробничому комбінаті проводяться гурткові заняття, спрямовані на задоволення освітніх 
інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдарувань.

3.15. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і 
педагогічних вимог. їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителем.

3.16. У Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті діє система оцінювання знань, умінь і 
навичок учнів, передбачена МОН України.

3.17. Облік навчальних досягнень учнів з теоретичного навчання здійснюється педагогічними 
працівниками за результатами поточного, тематичного, семестрового, річного, 
підсумкового оцінювання.
Оцінка навчальних досягнень з професійно-практичної підготовки за семестр і рік 
виставляються на підставі поточних, тематичних оцінок і перевірних робіт.
У документ про освіту (свідоцтво) вносяться оцінки відповідно до загальноприйнятої 
системи оцінювання знань, умінь і навичок учнів, передбаченої МОН України.

3.18. "V разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з річною, підсумковою 
оцінкою йому надається право оскаржити її до ради Міжшкільного навчально- 
виробничого комбінату у місячний термін і скласти екзамен з відповідного предмета. Для 
цього за поданням ради Міжшкільного навчально-виробничого комбінату відділ освіти 
створює комісію. Висновки цієї комісії є остаточними.

3.19. Випускники, які закінчили повний курс навчання мають право складати екзамен на 
присвоєння кваліфікації, розряду, з видачею відповідного документа, встановленого 
Кабінетом Міністрів України зразка.

3.20. Навчання у Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті завершується складанням 
державної кваліфікаційної атестації, за результатами якої видається документ про освіту 
встановленого зразка.
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Випускникам Міжшкільного навчально-виробничого комбінату, які не засвоїли хоча б 
одного із предметів в обсязі державних стандартів освіти, видається довідка, у якій 
зазначаються оцінки, в тому числі незадовільні.
Звільнення учнів від державної кваліфікаційної атестації та допуск до неї проводиться у 
порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Учасниками навчально-виховного процесу закладу освіти є:
- учні;

педагогічні працівники;
інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал; 
батьки (особи, які їх замінюють);
представники підприємств, установ, громадських організацій, які беруть участь у 
навчально-виховній роботі.

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються 
Законом України «Про освіту» та даним Статутом.
За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються 
такі форми морального і матеріального заохочення: грамоти, подяки в наказі по 
Міжшкільному навчально-виробничому комбінату, грошові винагороди, цінні подарунки. 
Учні мають право:

обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття; 
користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно- 
спортивною, побутовою, оздоровчою базою Міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату;
брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших 
видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах; 
брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально- 
виховного процесу, дозвілля учнів;
брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, гуртках, групах за інтересами 
тощо;
на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій 
директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують 
права або принижують їх честь, гідність; 
на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

Учні зобов'язані:
виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку; 
систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати 
свій загальнокультурний рівень;
бережливо ставитись до майна Міжшкільного навчально-виробничого комбінату;
дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
суворо дотримуватися правил безпеки при виконання практичних робіт.

Педагогічними працівниками Міжшкільного навчально-виробничого комбінату мають 
б\ти особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у 
певних випадках - професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє 
виконувати покладені на них функції.
Педагогічні працівники приймаються на роботу до Міжшкільного навчально- 
виробничого комбінату директором за погодженням із відділом освіти.
Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
- проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до 

діючих нормативних документів;
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
- \~часть в роботі органів громадського самоврядування комбінату;
- користування подовженою оплачуваною відпусткою;



- одержувати компенсації при втраті роботи в зв'язку із змінами в організації роботи 
Міжшкільного навчально-виробничого комбінату;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм 
навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і 
перепідготовку, відповідно до чинного законодавства України;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років згідно чинного законодавства;
- відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не 

до п у скається , за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
Педагогічні працівники зобов'язані:
- виконувати Статут Міжшкільного навчально-виробничого комбінату, правила і режим 

внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, 
доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних 
цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, 
поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього 
середовища;

- готу вати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 
народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і 

політичну культуру;
- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування Міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату, накази і розпорядження адміністрації комбінату, 
відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради;

- забезпечувати охорону праці дітей в період навчання;
- інші обов'язки визначаються згідно з ст. 56 Закону України «Про освіту».

-.9. У Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті періодично проводиться атестація 
педагогічних працівників. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством 
освіти і науки України.

-1 0 . Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, 
або систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку 
Міжшкільного навчально-виробничого комбінату, не виконують посадові обов'язки, умови 
договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

-11.  Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на 
роботу і звільнюється директором Міжшкільного навчально-виробничого комбінату згідно 
з чинним законодавством.
їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами 
внутрішнього трудового розпорядку Міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

-.12. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з 
моменту зарахування їхніх дітей до Міжшкільного навчально-виробничого комбінату .

-.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Міжшкільному 
навчально-виробничому комбінаті;
звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань 
навчання, виховання дітей;
брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні 
матеріально-технічної бази Міжшкільного навчально-виробничого комбінату; 
захищати в органах громадського самоврядування комбінату та у відповідних 
державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;

- 15. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть відповідальність за виховання, навчання і розвиток 
дітей, відвідування ним занять.
У разі невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством 
України, заклад освіти може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх 
батьківських прав.
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V. УПРАВЛІННЯ МІЖШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМ КОМБІНАТОМ
5 1 Управління Міжшкільним навчально-виробничим комбінатом здійснюється його 

засновником та відділом освіти, як його структурним підрозділом.
5 1 Безпосереднє керівництво Міжшкільним навчально-виробничим комбінатом здійснюється 

його директором та органами громадського самоврядування.
5.3. Директор, його заступника та педагогічні працівники призначаються на посаду і 

звільняються відділом освіти виконавчого комітету Роменської міської ради з 
дотриманням чинного законодавства.

5 Вищим органом громадського самоврядування Міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату є конференція. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються 
від таких чотирьох категорій:

працівників комбінату - зборами трудового колективу; 
учнів комбінату 10-12 класів -  зборами колективу учнів;

- батьків, представників громадськості - батьківськими зборами;
- представників шкіл міст, учні яких навчаються в Міжшкільному навчально-виробничому 

комбінаті.
5.5. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників комбінату-8, учнів-8, батьків і 
представників громадськості-8, представників шкіл-8 
Термін їх повноважень становить 1 рік .
Конференція правомочна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної 
з чотирьох категорій.
Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.
Конференція скликається не менше одного разу на рік. Право скликати конференцію 

мають голова ради комбінату, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше 
третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного закладу, або начальник 
відділу освіти.
Конференція:
- обирає раду Міжшкільного навчально-виробничого комбінату, її голову, встановлює 

термін їх повноважень;
- заслуховує звіт директора і голови ради комбінату про їхню роботу, дають їй оцінку 

відкритим або таємним голосуванням;
- затверджує основні напрями вдосконалення діяльності навчально-виховного закладу, 

розглядає інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;
- приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради комбінату; у разі, 

коли директор не справляється зі своїми обов'язками, порушують клопотання перед 
відділом освіти про його невідповідність посаді;

5.6. У період між конференціями вищим органом громадського самоврядування є рада 
комбінату. В окремих випадках функції ради можуть виконувати конференція.
До ради комбінату обираються пропорційно представники від працівників комбінату, 
учнів, батьків і громадськості, представників шкіл конференцією відкритим або таємним 
голосуванням.
Рада скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось 
не менше третини її складу, директором комбінату.
Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів. 
Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.
Рада Міжшкільного навчально-виробничого комбінату:
- організовує виконання рішень конференції;
- підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення 

творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників 

комбінату;
- приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів і 

випускників навчально-виховного закладу за успіхи у навчанні (праці);
- у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядає пропозиції педагогічної ради 

про виключення учня із комбінату і за наявності підстав порушує клопотання перед 
директором про його подальше навчання по обраному профілю;
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- разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і 
громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу і 
приймає відповідні рішення;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання 

бюджетних і позабюджетних коштів комбінату для розв'язання перспективних проблем 
удосконалення його діяльності;
визначає структуру системи громадського самоврядування закладу освіти;

5.7. Директор Міжшкільного навчально-виробничого комбінату:
- призначається та звільняється з посади відділом освіти виконавчого комітету Роменської 

міської ради відповідно до чинного законодавства України про працю.
- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені комбінату;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами, затверджує після 

погодження з радою комбінату та відділом освіти кошторис та організовує його 
виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником 
кредитів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх 
учасників навчально-виховного процесу;

- організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і 
результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за 
дотриманням вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі 
учнів у позаурочній роботі;

- за погодженням з відділом освіти визначає функціональні обов'язки своїх заступників 
та педагогічних працівників;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 
трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників комбінату;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та 
застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- затверджує мережу класів в комбінаті за погодження з відділом освіти;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними 

працівниками, конференцією, відділом освіти та засновником.
5.8. Заступник директора з навчально-виховної роботи:

- відповідає за організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних програм, 
якість трудової підготовки учнів;

- здійснює контроль за ефективністю навчально-виховного процесу, надає методичну 
допомогу вчителям, майстрам виробничого навчання;

- забезпечує зв'язок і наступність між навчально-виховною роботою шкіл і комбінату.
- організовує контроль за проведенням роботи з охорони праці забезпеченням практичної 

трудової підготовки учнів;
5.9. Вчителі комбінату здійснюють навчання і виховання учнів, забезпечують належний рівень 

їх трудової підготовки, охорону праці дітей, проводять профорієнтаційну, позакласну 
роботу, беруть участь у підготовці обладнання для проведення навчально-виховного 
процесу.

5.10. Майстри виробничого навчання відповідають за якість практичної трудової підготовки 
учнів, створення умов для їх навчально-виробничої діяльності, виконання учнями вимог 
охорони праці на робочих місцях.
В навчальне навантаження майстра входять години на проведення практичних занять, 
виробничої практики учнів. В межах робочого часу майстер виконує навчальне 
навантаження, готує до занять матеріально-технічну базу навчально-виробничого процесу у 
закріпленій за ним майстерні (цеху, лабораторії тощо), бере участь у проведенні гурткової, 
профорієнтаційної, виховної роботи.

5.11.У Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті створюється постійно діючий 
дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор комбінату.
Педагогічна рада:



розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 
процесу;
обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, 
про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення 
невстигаючих учнів для повторного навчання у тому самому класі або, за певних умов, 
переведення їх до наступного класу;
організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитком їхньої ініціативності, впровадженням у практику досягнень науки і 
передового педагогічного досвіду;
розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб 
комбінату. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання 
навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх 
доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

5.12. Учнівські збори - колективний орган учнівського самоврядування.
Основною структурною ланкою комбінату є клас -  колектив учнів, що формується з метою 
виконання завдань комбінату на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, 
рівня розвитку.
Учнівські збори:
- обирають органи учнівського самоврядування;
- висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського 

самоврядування;
- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського 

колективу;
5.13. Батьківські збори комбінату (групи) - колективний орган батьківського самоврядування. 

Батьківські збори комбінату (групи):
- обирають органи батьківського самоврядування;
- обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування 

комбінату;
- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та 

позашкільної роботи;
- вносять на розгляд ради комбінату, педагогічної ради, директора та його заступника 

пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в комбінаті;
- запрошують вчителів, майстрів, представників державних органів 

управління, адміністрації комбінату для обговорення стану і перспектив роботи груп;

VI. МАЙНО МІЖШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМБІНАТУ
6.1 Майно МНВК становлять необоротні та оборотні активи, грошові кошти, а також інші 

цінності, вартість яких відображається в балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти 
виконавчого комітету Роменської міської ради.
Майно МНВК складають основні фонди та інші матеріальні цінності, що належать їй на 
правах оперативного управління або повного господарського відання відповідно до 
чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту та укладених угод.

6.2. Джерелами формування майна є:
- майно, передане закладу Засновником та закріплене за ним на підставі договору на 

закріплення майна;
- майно, придбане за рахунок коштів обласного та міського бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, фондів, підприємств та 

громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.3. Збитки, заподіяні МНВК в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними
та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.4 Комбінат відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними 
ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.
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VI. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
6.1. МНВК є неприбутковою організацією та утримується за рахунок міського бюджету.
6.2. Діяльність МНВК проводиться відповідно до законодавства та даного Статуту.
6.3. Фінансування МНВК здійснюється за рахунок коштів міського бюджету , а також за 

рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Додатковими джерелами формування коштів МНВК є:

кошти, одержані за надання платних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які 
можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою 
Кабінетом Міністрів України від 20.01.97 N 38, та Порядку надання платних послуг 
державними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міносвіти. 
Мінфіну і Мінекономіки від 27.10.97 N 383/239/131 і зареєстрованого у Мін'юсті 
12.12.97 за N596/2400; 
кошти гуманітарної допомоги;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та 
окремих громадян; 
інші надходження.
кошти, отримані МНВК з додаткових джерел фінансування, використовуються для 
провадження діяльності, передбаченої даним Статутом.

- доходи від надання в оренду приміщень, інвентарю та іншого майна за погодженням із 
засновником.

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
6.3. МНВК у процесі впровадження своєї діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами;
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
- розвивати власну матеріальну базу;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству.

6.4. МНВК в установлені терміни здійснює бухгалтерсько-фінансову та статистичну звітність у 
порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6.5. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат має право:
користуватися пільгами, що передбачені державою;
проходити в установленому порядку державну акредитацію;
визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;
здійснювати навчально-виховний процес за очною формою навчання, бажаючим
надається право і створюються умови для індивідуального навчання;
організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних кадрів;
створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми 
заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису за 
погодженням з відділом освіти та у порядку встановленому чинним законодавством 
України;
запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних 
(контрактних) умовах;
бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та 
власним Статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, 
юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської 
діяльності;
розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- 
профілактичних і культурних підрозділів; спрямовувати кошти загальноосвітнього 
закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів; 
здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на 
основі договорів підряду чи господарським способом; 
встановлювати форму для учнів;
об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших
підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;
можуть бути визначені інші права, що не суперечать чинному законодавству.
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6. Комбінат має право здійснювати будь-які інші види діяльності, крім тих, іцо не заборонені 
діючим законодавством України про освіту.

7. За погодженням з відділом освіти Комбінат має право займатися видами освітньої 
діяльності, на здійснення яких, необхідно мати спеціальний дозвіл (ліцензію), отримавши 
його в установленому порядку.

8. МНВК безпосередньо підпорядковане і підзвітне засновнику або уповноваженому ним 
міському відділу освіти.

9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю МНВК здійснюється відповідними 
органами, засновником, а також уповноваженими особами.

10. Основною формою контролю з боку засновника за діяльністю МНВК -  є атестація, що 
проводиться відповідно до чинного законодавства.

11. Контроль за діяльністю МНВК, щодо забезпечення належного рівня навчально-виховної 
роботи здійснюється місцевими органами державної і виконавчої влади. Зміст, форми, 
періодичність контролю, непов’язані з навчально-виховним процесом, встановлюється 
відділом освіти.

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1. Комбінат в і д п о в і д н о  до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про 

співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими 
установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, 
окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

8.2. Комбінат за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, 
власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі 
укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у 
встановленому Міністерством освіти України порядку спільні асоційовані заклади і 
навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також 
вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ
1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає засновник. Реорганізація 

Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація 
проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за 
рішенням суду -  ліквідаційною комісією, призначеною даним органом. З часу призначення 
ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом відповідно 
до чинного законодавства України.

2. У випадку реорганізації, права та обов’язки Закладу переходять до його правонаступників, 
відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

.3. При реорганізації або ліквідації Закладу працівникам, які звільняються або переводяться, 
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю 
України.
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