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Положення 

про  Липоводолинський освітній округ 

 Липоводолинського району  

Сумської області 

Загальні положення 

    1. Це  Положення визначає правовий статус,  порядок створення та 

основні засади діяльності Липоводолинського освітнього округу  

Липоводолинського  району Сумської області (далі - округ).  

      Округ - добровільне   об'єднання  у  межах адміністративно-

територіальних одиниць навчальних закладів системи дошкільної, загальної 

середньої,  позашкільної освіти, що спрямовують  свою діяльність на 

створення умов для здобуття  громадянами повної загальної 

середньої  освіти, забезпечення  всебічного розвитку  особистості, створення 

цілісної системи психологічного супроводу та соціально-педагогічного 

патронажу (далі - суб'єкти округу).  

2. Округ   у  своїй діяльності  керується Конституцією України, 

Законами України "Про освіту",  "Про дошкільну освіту",  "Про  загальну  

середню  освіту",  "Про позашкільну освіту", Постановою Кабінету Міністрів 

від 27 серпня 2010 року № 777 «Про затвердження Положення про освітній 

округ», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

            3.Округ  утворюється з метою:  

 організації в  межах  адміністративно-територіальних  одиниць 

ефективної системи освіти;  

 забезпечення рівного   доступу  дітей  відповідного  віку  до якісної   

дошкільної,   загальної   середньої,   позашкільної   освіти  незалежно 

від місця їх проживання;  

 ефективного використання  творчого  потенціалу   педагогічних 

працівників навчальних закладів;  

 раціонального використання навчально-методичної, матеріально-

технічної  бази  суб'єктів  округу,  її  зміцнення  та модернізації.  

      4. Основними  завданнями округу  є створення єдиного освітнього 

простору та належних   умов   для  забезпечення навчально-виховного  

процесу, психологічного супроводу навчально-виховного процесу, 



розвитоку    творчих   здібностей,   нахилів,    обдарувань   дітей, 

впровадження сучасних освітніх технологій.  

    5. Суб'єктами  округу незалежно від підпорядкування, типу і форми 

власності   є:  

          дошкільні навчальні заклади:Липоводолинський ДНЗ №1 «Берізка», 

Липоводолинський ДНЗ №2 «Веселка», Лучанський ДНЗ; 

          загальноосвітні навчальні заклади:Липоводолинська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів, Русанівський НВК, Лучанська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів; 

          позашкільний навчальний заклад - районний Будинок для дітей та 

юнацтва; 

          заклад фізичної культури і спорту – Дитячо - юнацька спортивна 

школа. 

    6. Назва округу утворюється  від  назви опорного закладу 

Липоводолинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Липоводолинської 

районної ради Сумської області.  

Порядок  створення округу 

         7. Правовідносини між суб'єктами округу регулюються договором про 

спільну освітню діяльність, в якому, зокрема, зазначаються: 

 межі освітнього округу; 

 перелік суб'єктів округу;  

 права та   обов'язки   суб'єктів    округу    та    учасників навчально-

виховного процесу;  

 особливості організації навчально-виховного процесу та його 

психологічного супроводу.  

 

Рада округу 

         8. Рада округу  створюється  з метою ефективного управління  округом 

та забезпечення координації його діяльності.  

         9. Рада округу формується з керівників суб’єктів округу. 

         10. Раду   округу   очолює   голова,   який   обирається   членами    ради 

відкритим  голосуванням  простою  більшістю  голосів.  Голова ради округу,  

його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік. 

       11. Засідання  ради  округу відбувається за потребою,  але не рідше ніж 

два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю  

голосів  за умови,  що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини 

загального складу  ради,  та  вноситься  до  книги протоколів засідань.  

         



            12. Рада округу:  

 організовує роботу відповідно  до даного Положення про освітній 

округ  

 подає пропозиції    до відділу освіти    щодо залучення педагогічних 

працівників до гурткової роботи, працівників психологічної служби до 

просвітницької, консультативної  та, при потребі, діагностичної 

роботи,   діяльності    міжбібліотечного    абонементу    для    

тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;  

 координує проведення  спільних навчально-виховних заходів  

організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;  

 сприяє діяльності  психологічної служби;  

 координує разом   з   районним  методичним кабінетом  відділу освіти 

методичну роботу, спрямовану на: 

- організацію   надання   навчально-методичних   консультацій   

працівникам суб'єктів округу;  

-    удосконалення   методичної роботи  суб'єктів округу;    

-   звітує  про  свою діяльність не рідше ніж однин раз на рік,  

наприкінці  навчального  року  на  загальних  зборах працівників 

суб'єктів округу. 

 

Опорний заклад 

 

13. Опорний  заклад  -  навчальний  заклад,  що  надає повну загальну    

середню    освіту,    забезпечений     кваліфікованими педагогічними   

кадрами,   має   сучасну   матеріально-технічну  і навчально-методичну  базу,  

зручне   розташування. 

         14.Умови створення   опорного закладу : 

 рівень забезпечення    висококваліфікованими    педагогічними     

кадрами; 

 наявність належної   матеріально-технічної  бази  (навчальних кабінетів 

із сучасним обладнанням,   доступу  до мережі Інтернет, спортивних 

об'єктів); 

  наявність працівників психологічної служби; 

 укомплектування  бібліотечного       фонду       підручниками, науково-

методичною, художньою та довідковою літературою, 

мультимедійними засобами навчання.   

     15. Основні завдання опорного закладу :  

 концентрація та ефективне     використання      кадрових, 

інформаційних, матеріальних ресурсів, спрямованих на задоволення 

освітніх потреб учнів;  



 надання методичної допомоги  суб'єктам  округу  за  напрямами 

діяльності;  

 забезпечення взаємодії у діяльності працівників психологічної служби; 

 впровадження інноваційних   технологій  в  навчально-виховний 

процес;   

 створення єдиної системи виховної роботи;  

 організація співпраці   із    суб'єктами    округу,    іншими навчальними 

закладами та закладами культури.  

           16. Навчально-виховний процес в опорному закладі  та суб’єктах 

округу здійснюється відповідно  до  робочого  навчального   плану   з   

конкретизацією варіативної  складової  частини.   

       17. Опорний   заклад   має   свій   штатний   розпис, затверджений   в   

установленому   порядку.   

          18. Управління опорним закладом  здійснюється  відповідно  до вимог  

законодавства  в  галузі  освіти,  його  Статуту  та  цього Положення.  

Організація навчально-виховного процесу в окрузі 

     19.Організація    навчально-виховного   процесу   в   окрузі 

регламентується  договором   про   спільну   освітню   діяльність, 

положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають 

напрями діяльності суб'єктів округу.  

        20. Суб'єкти  округу  проводять  діяльність   відповідно   до плану  

роботи, в який входять спільні навчально-виховні, методичні заходи та 

заходи працівників психологічної служби,  що  розробляється керівниками 

суб'єктів округу та затверджується радою округу,  а також перспективного 

плану.  

21.Викладання профільних предметів може здійснюватися як 

педагогічними  працівниками  навчального закладу,  так і педпрацівниками  

навчальних закладів - суб'єктів округу.  

22.До проведення занять у гуртках та спортивних секціях можуть 

залучатися педагогічні працівники навчальних закладів округу та  

працівники  закладів   культури,  охорони здоров'я, фізичної  культури  

і спорту на  договірних умовах відповідно до законодавства.  

             23. Режим роботи  суб'єктів округу встановлюється у межах часу,   

визначеного   в   установленому   порядку . 



   24. Розклад навчальних занять  суб'єктів  округу  складається 

відповідно  до  робочого навчального плану суб'єктів округу з дотриманням 

педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил  і норм.  

25. План спільних навчально-виховних та оздоровчих заходів, 

графіки роботи працівників психологічної служби  погоджуються  з 

керівниками навчальних закладів - суб'єктів округу та  затверджуються  

відділом освіти Липоводолинської райдержадміністрації. 

             26. З метою координації навчально-виховного процесу в  окрузі не  

рідше  ніж  один  раз  на  рік  проводяться  спільні засідання педагогічної  

ради  суб'єктів  округу.  Протоколи  таких  засідань вносяться  до  книги  

протоколів засідань педагогічних рад кожного суб'єкта округу 

 

 

 

Голова ради Липоводолинського 

освітнього округу С.В.Булгакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


