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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою Хмельницької області (далі ліцей) здійснює свою діяльність 

відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі 

Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", Положення 

про середній загальноосвітній навчальний заклад, Положення про ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою, власного Статуту. 

2. Головним завданням ліцею з посиленою військово-фізичною 

підготовкою є: 
 

- надання вихованцям ліцею (далі ліцеїстам) освіти понад обсяг, 

визначений державним стандартом для повної загальної середньої освіти; 

- забезпечення набуття ліцеїстами необхідних знань та навичок з 

військової та фізичної підготовки для успішного продовження навчання у 

вищих закладах Міністерства оборони України та військових навчальних 

підрозділах вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України; 

- на основі військово-професійної орієнтації, розкриття вимог до професії 

офіцера, формування у ліцеїстів високих моральних та вольових якостей, 

дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера 

підготовка фізично здорових, спроможних переносити труднощі військової 

служби ліцеїстів, виховуючи в них психологічні якості, необхідні для 

військової служби. 

Ліцей створює сприятливі умови для самовираження особистості ліцеїстів 

у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, 

здібностей і обдарованості. 

3. Діяльність ліцею будується на принципах 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; поєднання державного управління і громадського 

самоврядування; виконання вимог статутів Збройних Сил України в 

повсякденній діяльності. 

4. Відповідно до постанови кабінету Міністрів від 28.04. 1999 р. № 717 та 

розпорядження Хмельницької обласної адміністрації від 10.08.2000 р. № 283 

Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Хмельницької області має статус ліцею і занесений до державного реєстру за 

№ 1056 від 28 вересня 2000 р. 
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5. Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою є юридичною 

особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, рахунок в установах 

банку, самостійний баланс. 

6. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про середній 

загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про ліцеї з посиленою 

військово-фізичною підготовкою та власним Статутом. 

7. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про 

освіту", н Про загальну середню освіту" і Положенням про ліцеї з 

посиленою військово-фізичною підготовкою; 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

Випускники ліцею одержують документи про освіту встановленого 

зразка та направляються відповідно до рознарядки до вищих військових 

навчальних закладів. 

8. Мова навчання і виховання в ліцеї відповідно до Конституції України і 

Закону України "Про мови" - українська. 

9. Юридична адреса ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою: 

32308 

м. Кам'янець-Подільський, 

вул. Гагаріна 56, телефон  

3-33-00. 

2. ПРАВА ЛІЦЕЮ 

10. Основою діяльності ліцею є його Статут. 

Статут ліцею затверджується обласним управлінням освіти, реєструється 

виконкомом міської ради, узгоджується з Головним управлінням військової 

освіти Міністерства оборони України і Головним управлінням загальної 

середньої освіти Міністерства освіти і науки України. 

У випадку внесення змін до Статуту проводиться його перереєстрація у 

визначеному вище порядку. 

11. Ліцей набирає прав юридичної особи з моменту реєстрації його 

Статуту. 
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12. Ліцей, крім державної, за узгодженням з Міністерством оборони та 

Міністерством освіти і науки України може встановлювати власну символіку і 

атрибутику: 

- Прапор ліцею 

- Емблему ліцею 

13. Відповідно до чинного законодавства ліцей: 

- володіє і самостійно користується приміщеннями, спорудами, 

обладнанням і відведеною територією, що передані йому засновником або 

уповноваженим ним органом; 

- розпоряджається всім майном, що передане йому засновником; 

- володіє, користується і самостійно розпоряджається всім майном, що 

придбане за власні прибутки закладу чи передане йому безкоштовно іншими 

юридичними і фізичними особами, в тому числі й зарубіжними. 

14. Взаємовідносини Кам'янець-Подільського ліцею з юридичними і 

фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, угодами, 

що укладені між ними. 

15. Ліцей має право: 

- користуватися пільгами, що передбачені державою; проходити в 

установленому порядку державну атестацію; 

- визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу; 

- визначати варіативну частину змісту освіти, розробляти і впроваджувати 

власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням 

державних стандартів; 

- проводити конкурсний відбір ліцеїстів; 

- спільно з вищими навчальними закладами проводити науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів; створювати структурні підрозділи, формувати штатний 

розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в 

межах власного кошторису; запрошувати на роботу фахівців, у тому числі і 

закордонних, на договірних (контрактних) умовах; бути власником і 

розпорядником рухомого і нерухомого майна відповідно до чинного 

законодавства та власного Статуту; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного 

управління, юридичних і фізичних осіб; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від 

господарської діяльності; створювати власну соціальну базу, мережу 

спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів; 

спрямовувати    кошти    загальноосвітнього    закладу    на    будівництво    або 
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благоустрій соціально-побутових об'єктів; здійснювати капітальне будівництво 

і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи 

господарським способом; встановлювати форму для ліцеїстів. 

3. СТРУКТУРА ЛІЦЕЮ 

16. Структура ліцею визначається на підставі наказів та директив Міністра 

Оборони України у відповідності до Законів України "Про освіту" та "Про 

загальну середню освіту" і Положення про середній загальноосвітній 

навчальний заклад, Положення про ліцеї з посиленою військово-фізичною 

Підготовкою. 

17. На підставі штату в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою 

встановлюється термін навчання - 2 роки, який розподіляється на 2 курси: 

5 взводів 10 класів - І курс 

5 взводів 11 класів - II курс 

Максимальне наповнення взводів ЗО чоловік. 

18. Медичне обслуговування ліцеїстів забезпечується гарнізонною 

далі клінікою. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

19. Організація навчально-виховного процесу у ліцеї будується на основі 

власного Статуту і робочого навчального плану, складеного на основі типового 

навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів. 

20. Ліцей планує свою роботу самостійно. Основним документом, що 

регулює навчальний процес, є робочий навчальний план ліцею на навчальний 

рік. 
Крім того, в системі основних заходів роботи ліцею на рік, 

розробляються: 

- план виховної роботи; 

- план і тематичні програми фахової підготовки офіцерів ліцею; 

- план підвищення кваліфікації викладачів загальноосвітніх дисциплін; 

- план методичної роботи; 

- план контролю навчальної, методичної і виховної роботи в 

предметно-методичних об'єднаннях і підрозділах, графік проведення 

контрольних робіт; 

- розпорядок дня; 

- розклад уроків; 

- план розвитку і удосконалення навчально-матеріальної бази ліцею. 
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Додатково в ліцеї можуть розроблятися інші документи з забезпечення 

життєдіяльності ліцею. 

21. У робочому навчальному плані конкретизується варіативна частина 

робочого навчального плану відповідно до статусу закладу та його профілю. 

22. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та 

педагогічних вимог, затверджується начальником ліцею у погодженні з 

профспілковим комітетом та радою ліцею. 

23. Навчальний рік починається 1  вересня, закінчується не пізніше 1 

липня. 

Структура навчального року, тривалість навчального тижня 
встановлюється педагогічною радою ліцею в межах часу, передбаченого 
навчальним планом. 

Відволікання ліцеїстів за рахунок навчального часу для виконання і 

здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання та виховання, 

забороняється. 

Тривалість уроку 45 хвилин. 

В ліцеї встановлюється тривалість перерв між уроками 10 хвилин,   після 

третього уроку велика перерва тривалістю 30 хвилин. 

Прийом до ліцею здійснюється згідно з Правилами приймання до ліцеїв з 

посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України та 

Державного комітету у справах охорони державного кордону України 

№ 266/222/363 від  26.07.1999.  

Відповідно до робочого навчального плану ліцею педагогічні працівники 

самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким 

надано гриф Міністерства освіти і науки, а також науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають              

забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів. 

У ліцеї забезпечення повної загальної середньої освіти складається з 

таких компонентів : 

- інваріантна частина робочого навчального плану - визначається 

Міністерством освіти і науки; 

- варіативна - визначається ліцеєм з урахуванням інтересів вищих 

військово-навчальних закладів, запитів та побажань ліцеїстів та 

їхніх батьків. 
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24.Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у ліцеї проводяться 
факультативні, індивідуальні та додаткові заняття, що передбачені розкладом 
занять і спрямовані на задоволення освітніх інтересів ліцеїстів, їхнє виховання 
та розвиток здібностей і обдарованості. 

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

25. У ліцеї встановлюється 12 бальна шкала оцінювання навчальних 
досягнень ліцеїстів. Оцінки в балах виставляються за семестри. Річні та 
підсумкові оцінки виставляються обов'язково. 

В атестат про повну загальну середню освіту вносяться оцінки відповідно 
до 12 бальної шкали оцінювання навчальних досягнень. 

Семестрові, підсумкові оцінки оголошуються офіцером-вихователем 
(головою екзаменаційної комісії). У разі незгоди ліцеїста (його батьків або осіб, 
Ш їх замінюють) з семестровою, річною підсумковою оцінкою йому надається 
право оскаржити її до педагогічної ради ліцею у місячний термін і скласти 
екзамен  з відповідного предмету. Для цього за поданням педради ліцею при 
міському  відділі освіти створюється комісія. Висновки цієї комісії є 
остаточними. 

Поведінка ліцеїстів оцінюється як "зразково", "задовільно", "незадовільно". 
Оцінка "зразково" виставляється ліцеїстам, які старанно навчаються і 

беруть  активну участь у громадському житті роти та ліцею і в суспільно-
корисній  праці, точно виконують вимоги Статуту ліцею, Статутів Збройних 
Сил України. Оцінка "зразково" виставляється лише тій частині ліцеїстів, 
поведінка   яких може служити прикладом для їх товаришів. 

Оцінка "задовільно" виставляється ліцеїстам, які беруть активну участь у 
суспільному житті і суспільно-корисній праці, виконують основні вимоги 
Правил поведінки і Статутів Збройних Сил України, але допускають деякі 
порушення дисципліни. 

Оцінка "незадовільно" виставляється ліцеїстам, які не виконують своїх 
обов'язків, що передбачені Правилами поведінки,  допускають грубі порушення 
військової дисципліни в ліцеї, громадських місцях і зневажають старших та 
товаришів. 

В окремих випадках оцінка "незадовільно" може бути виставлена і за 
здійснення ліцеїстами окремих антигромадських вчинків, грубих порушень 
військової дисципліни, які межують з надзвичайними випадками. 

Семестрові та річні оцінки поведінки ліцеїстів "зразково", "задовільно" 
виставляються після обговорення на ротних педрадах і затверджуються 
командирами рот. Оцінка "незадовільно" виставляється за рішенням педради і 
оголошується наказом начальника ліцею. Ліцеїсти, які отримали таку оцінку, і з 
ліцею  відраховуються. 
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26. Ліцеїсти, які засвоїли навчальну програму на середньому, достатньому 

та  високому рівні (4-12 бали) переводяться до наступного класу. 

Ліцеїсти 1 курсу, які мають за підсумками навчального року хоча б з 

одного  предмету початковий рівень знань (1, 2, 3 бали), з ліцею 

відраховуються і направляються за місцем проживання батьків чи осіб, що їх 

замінюють. 

Ліцеїсти 2 курсу, які за підсумками 1-го семестру мають хоча б з одного 

предмету початковий рівень знань, до вищих військово-навчальних закладів не 

направляються. 

На повторний рік навчання за рішенням начальника обласного управління 

освіти можуть бути залишені тільки ті ліцеїсти, які не засвоїли навчальну 

програму у зв'язку з хворобою. 

Відрахування з ліцею по недисциплінованості або внаслідок низьких 

моральних якостей розглядається та вирішується педагогічною радою 

незалежно від терміну навчання і вступає в дію після затвердження 

начальником ліцею. 

Ліцеїст може бути відрахований з ліцею: 

а) за власним бажанням; 

б) за станом здоров'я; 

в) за систематичну неуспішність; 

г) за незадовільну фізичну підготовку; 

д) за недисциплінованість: 

- систематичне куріння та збереження тютюнових виробів; 

- самовільне залишення ліцею; 

- вживання спиртних напоїв або їх збереження; 

- крадіжку державного та особистого майна; 

- зберігання та вживання наркотичних речовин; 

- приниження людської гідності товаришів; 

- свідоме псування державного майна. 

Навчання у ліцеї завершується складанням обов'язкової державної 

атестації, за результатами якої видається атестат про повну загальну середню 

освіту зразка, затвердженого Кабінетом міністрів України від 12.11.1997 р.    

№ 1260 та нагрудний знак за зразком, затвердженим Міністерством Оборони. 

Звільнення ліцеїстів від державної атестації проводиться у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони 

здоров’я. 

Прискорене закінчення закладу та складання екзаменів екстерном не 
дозволяється. 
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5. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

27. Учасниками навчально-виховного процесу ліцею є: 

- ліцеїсти (учні);  

- командування ліцею; 

- командири рот - старші офіцери - вихователі; 

- командири взводів - офіцери - вихователі;   

- педагогічні працівники (вчителі); 

- інженерно - технічні працівники та навчально - допоміжний персонал;  

- батьки (особи, які їх замінюють); 

              - представники підприємств, установ, кооперативних, громадських 

організацій, фондів, асоціацій, 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. 

28. Ліцеїсти мають право: 

- обирати   профілі   навчання,   позакласні   заняття;   створити   орган 

учнівського самоврядування;  

              - користуватися     навчально-виробничою,     науковою,     матеріально-    

технічною, культурно-спортивною,  побутовою,  оздоровчою  базою 

ліцею;  

- на інформацію з усіх галузей знань;  

- брати        участь        у        науково-дослідній,        експериментальній, 

конструкторській  та  інших   видах  науково-практичної  діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;  

              - особисто або через своїх представників брати участь у громадському 

самоврядуванні ліцею;  

             - брати   участь   в   обговоренні   і   вносити   власні   пропозиції   щодо 

організації навчально-виховного процесу, дозвілля ;  

             - брати  участь  у  добровільних  самодіяльних  об'єднаннях,  творчих 

студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;  

             - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насилля, від дій начальника, заступників начальника, педагогічних та 

інших працівників, які порушують права або принижують їх честь,    

гідність;  

- на безпечні і нешкідливі умови навчання та пращ;  

- обирати для себе вищий військовий навчальний  заклад,  в якому 

хотіли б в подальшому навчатись відповідно до вимог Міністерства 

оборони і Міністерства освіти і науки України. 
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29. Ліцеїсти зобов'язані: 

- виконувати    вимоги    Статуту,    правила    внутрішнього    трудового 

розпорядку; 

- твердо знати, вміло і добросовісно виконувати свої обов'язки;  

- наполегливо оволодівати знаннями, щоб стати всебічно розвиненою,        

  грамотною   і   культурною   людиною,    готовою    виконувати   свій   

  громадянський  і  військовий  обов'язок  і  принести  якомога  більше    

   користі;  

- наполегливо вивчати військову справу і готувати себе до військової 

служби як офіцера Збройних Сил України, щоб з честю і вмінням 

захищати незалежну українську державу, виконувати свої службові 

обов'язки;  

- на заняттях уважно слухати викладачів, активно працювати,   

  акуратно і самостійно виконувати всі навчальні завдання;  

- бути дисциплінованим, чесним і правдивим, знати вимоги Статутів 

Збройних Сил України, норми моралі і добросовісно їх виконувати;  

- дотримуватись     внутрішнього     порядку     і     правил     поведінки, 

встановлених в ліцеї;  

      - поважати начальників і старших, безумовно їм підкорюватись, точно і 

вчасно виконувати їх накази;  

     - бути завжди охайно по формі одягнутим, підтягнутим, утримувати в 

чистоті обмундирування і взуття, своєчасно їх ремонтувати;  

- берегти державне і громадське майно;  

- загартовувати своє здоров'я, виховувати волю і характер, готуватись 

до перенесення будь-яких труднощів військової служби;  

     - активно приймати участь у суспільно-громадському і культурному 

житті;  

     - бути працелюбним, брати активну участь у суспільно-корисній пращ, 

займатися самовдосконаленням; 

     - регулярно займатись спортом і приймати активну участь у спортивно- 

       масовій роботі; , 

     - дорожити честю своєї роти, ліцею, славою і бойовими традиціями 

Збройних  сил  України,  суворо  дотримуватись  правил   військової 

ввічливості і віддання честі;  

     - бути   витриманим,   завжди   поводитися       ввічливо,   з   гідністю, 

підтримувати хороші товариські стосунки з ліцеїстами та учнями 

шкіл;  

     - зміцнювати  дружбу  в   колективі,  допомагати  товаришам   словом, 

ділом, утримувати їх від негативних вчинків, проявляти нетерпимість 

до порушників дисципліни і встановленого порядку;  

     - з увагою і любов'ю ставитись до своїх батьків або осіб, що їх 

замінюють, регулярно писати їм листи; 
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- суворо виконувати правила особистої гігієни. 

30. Педагогічними працівниками ліцею можуть бути особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, педагогічний 

стаж роботи у старших класах не менше 3 роки, у певних випадках - 

професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати 

покладені на них обов'язки. 

Педагогічні працівники приймаються на роботу до ліцею начальником за 

погодженням із радою ліцею. 

Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал 

приймається на роботу і звільняється начальником ліцею згідно з чинним 

законодавством. 

їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим 

Статутом та колективним договором ліцею. 

31. Командир роти - старший офіцер-вихователь. 

Командир роти - старший офіцер - вихователь відповідає за організацію 

навчально - виховного процесу в роті, стан навчання, виховання, військову 

дисципліну, моральний та психологічний стан особового складу роти; успішне 

виконання завдань, поставлених перед ротою; ведення ротного господарства. 

Командир роти - старший офіцер - вихователь підпорядкований 

начальнику ліцею та є прямим начальником особового складу роти. 

Командир роти - старший офіцер - вихователь повинен: 

- згідно навчальної програми, розкладу занять і плану основних 

заходів в ліцеї планувати навчально - виховну роботу в роті на 

місяць; 

- проводити заняття з офіцерами, прапорщиками, молодшими 

командирами, з підрозділами роти; 

- планувати і організовувати самостійну підготовку ліцеїстів роти, 

консультації та інші види занять; 

- перевіряти стан успішності ліцеїстів роти, їх практичні навички з 

військової підготовки; 

- постійно вдосконалювати свої знання за фахом і методичні навички, 

подавати приклад підлеглим у зразковому виконанні військового 

обов'язку; 

- з повагою ставитись до підлеглих, дбати про виховання ліцеїстів, 

прапорщиків, офіцерів і згуртування військового колективу; 

- знати звання, прізвище, взвод, родинний стан, навчальні та 

психологічні якості кожного підлеглого, вести з ними індивідуальну 

виховну роботу; 

- знати і постійно підтримувати співпрацю з батьками ліцеїстів; 
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- організовувати дозвілля особового складу роти і вести з ними 

культурну і духовно-освітню роботу; 

- виховувати в особового складу роти любов до військової служби, 

повагу до навчального закладу, Збройних Сил України та їх традицій; 

дбайливе ставлення до майна ліцею; 

- турбуватися про підлеглих, знати їхні потреби, клопотатися перед 

старшими про задоволення їх прохань; 

- суворо стежити і організовувати виконання підлеглими заходів 

безпеки під час проведення занять і робіт; 

- доповідати начальнику ліцею про потреби підлеглих, а також про 

заохочення і стягнення особового складу; 

- організовувати правильне розміщення особового складу, 

підтримувати внутрішній порядок і дисципліну в роті; 

- підтримувати в належному стані й удосконалювати навчальну 

матеріально-технічну базу роти; 

- стежити за утриманням і правильною експлуатацією всіх приміщень, 

відведених для роти, за чистотою території, закріпленою за ротою, а 

також проведенням протипожежних заходів у роті; 

- організовувати і готувати особовий склад добового наряду від роти й 

контролювати несення ним служби; 

- проводити огляд та інструктувати особовий склад роти під час 

відбуття їх у відпустку, відрядження та контролювати їх повернення; 

- періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній 

перевірці в роті; 

- вести облік навчання особового складу роти, завжди знати 

чисельність особового складу за списком, наявних   і     відсутніх; 

- щомісяця підводити підсумки стану навчання, військової дисципліни 

та внутрішнього порядку; 

- своєчасно забезпечувати особовий склад роти належним 

постачанням; дбати про побут своїх підлеглих, їхнє здоров'я, стежити 

за дотриманням ними правил особистої гігієни й забезпечувати їх 

виконання; 

- стежити за виконанням підлеглими правил носіння військового 

одягу, правильним носінням спорядження та взуття, зовнішнім 

виглядом; 

- організовувати своєчасне одержання, правильну експлуатацію, 

збереження, ремонт казарменого інвентарю, речового, технічного та 

іншого майна роти; перевірити не менше одного разу на місяць їх 

наявність, стан та облік; 

- звіряти раз на місяць данні ротного обліку особового складу, 

матеріальних засобів з обліковими даними ліцею; 

- керувати господарством роти. 
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32. Командир   взводу - офіцер-вихователь 

Командир взводу-офіцер-вихователь відповідає за організацію навчально-

виховного процесу у взводі, стан навчання, виховання, військову дисцшіліну, 

моральний і психологічний стан особового складу взводу, підтримання 

внутрішнього порядку, правильну експлуатацію майна взводу, успішне 

виконання завдань, поставлених перед взводом; ведення взводного 

господарства. 

Він повинен: 

- згідно навчальної програми, розкладу занять і плану основних заходів 

планувати навчально-виховну роботу у взводі на тиждень і місяць; 

- особисто проводити заняття з ліцеїстами і молодшими командирами; 

- планувати і керувати самостійною підготовкою ліцеїстів, відправляти 

їх на консультації, організовувати додаткові заняття; 

- контролювати і вести облік успішності у взводі, не менше двох разів  

     на тиждень бути присутнім на уроках взводу; 

- організовувати взаємодію з вчителями з питань навчання і виховання 

ліцеїстів, проведення позакласної роботи; 

- систематично проводити профорієнтаційну роботу з ліцеїстами, 

вдосконалювати їх навички з військової підготовки; 

- особисто знати батьків ліцеїстів, підтримувати з ними зв'язки, 

організовувати співпрацю; 

- в кінці кожного тижня аналізувати стан навчання, дисципліни і 

внутрішнього порядку у взводі, підводити підсумки з ліцеїстами. 

- постійно вдосконалювати свої фахові й методичні навички, подавати 

підлеглим приклад зразкового виконання військового обов'язку; 

- з повагою ставитися до підлеглих, дбати про виховання ліцеїстів, 

згуртування колективу взводу; 

- виховувати у особового складу взводу любов до військової служби, 

набутого фаху, бережливого ставлення до майна взводу; 

- неухильно стежити за дотриманням військової дисципліни у взводі, за їх 

зовнішнім виглядом, правильним припасуванням спорядження, 

дотриманням правил особистої гігієни;  

- турбуватися    про    підлеглих,    знати    їхні    потреби,    порушувати 

клопотання перед старшими про задовільнення їхніх потреб, дбати     : 

про їхнє здоров'я, вживати заходів по його зміцненню, постійно 

вдосконалювати фізичну тренованість особового складу; 

- своєчасно доповідати командиру роти про потреби, заохочення і 

стягнення ліцеїстів; 
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- періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній 

перевірці у взводі; 

- стежити за наявністю й правильною експлуатацію, збереженням 

спорядження, речового та іншого майна у взводі і не менше одного 

разу на тиждень проводити їх огляд і перевірку наявності; 

- стежити за дотриманням заходів безпеки на заняттях, стрільбах, 

навчаннях і під час роботи. 

33. Педагогічні працівники мають право на: 

-  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; 
 

-  участь в роботі органів громадського самоврядування ліцею; 

-  користування подовженою оплачуваною відпусткою; 

-  одержувати компенсації при втраті роботи в зв'язку із змінами в 

організації роботи ліцею; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту 

програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють 

підвищення кваліфікації і перепідготовку; 

-  отримання пенсій, у тому числі і за вислугу років; 

-  безпечні і нешкідливі умови праці; 

-   забезпечення житлом у першочерговому порядку; пільгові кредити 

для індивідуального та кооперативного будівництва; одержання 

службового житла; 

-  на виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених 

чинним законодавством. 

34. Педагогічні працівники зобов'язані: 

-  виконувати Статут ліцею, правила і режим внутрішнього трудового 

розпорядку, умови контракту чи трудового договору; 

-  забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на 

рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей 

учнів; 
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- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, 

відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, 

працелюбності, 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; 

- готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами; 

- додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

захищати   учнів   від   будь-яких   форм   фізичного   або   психічного 

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим 

шкідливим звичкам; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну і політичну культуру; 

виконувати рішення, прийняті органами громадського 

самоврядування ліцею, накази і розпорядження адміністрації, органів 

державного управління, освіти. 

35. Трудові відносини в ліцеї регулюються трудовим законодавством 

України, законом України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та 

іншими нормативно-правовими документами. Призначення на посаду та 

звільнення з посади заступників начальника ліцею, педагогічних працівників 

здійснюється начальником обласного управління освіти за поданням 

начальника ліцею. 

Військовослужбовці за їх згодою відряджаються до ліцею згідно з 

переліком посад в органах виконавчої влади та інших цивільних установах, які 

можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, 

інших військових формувань, та граничних звань за цими посадами, 

ствердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. 

№327, на підставі наказів Міноборони, Держкомкордону, МВС про їх 

вирядження до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. 

Атестація педагогічних працівників здійснюється один раз на п'ять років 

відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за 

результатами атестації або систематично порушують Статут, правила 

внутрішнього трудового розпорядку ліцею, не виконують посадові обов'язки, 

умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним 

законодавством. 
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36. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально- 

виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до ліцею. 

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в 

ліцеї; 

- 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 ліцею; 

- захищати в органах громадського самоврядування ліцею та у 

відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей. 

37. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття 

доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і 

рідної мов; культури, сім'ї, повагу до національних, історичних 

цінностей інших народів; 
 

- сприяти здобуттю дітьми освіти у ліцеї; 

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

 Ліцей надає батькам і особам, які замінюють, допомогу у виконанні ними 

своїх обов'язків. 

Батьки (особи, які замінюють) несуть однакову відповідальність за 

виховання, навчання і розвиток ліцеїстів. 

У разі невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним 

законодавством України, ліцей може виступати позивачем до суду з питань 

позбавлення їх батьківських прав. 

38. Представники громадськості мають право: 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в 

   ліцеї; 

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками,                                      

  секціями; 

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому      

   забезпеченню ліцею; 
 

-  проводити консультації для педагогічних працівників; 

- брати участь в організації навчально-виховного процесу 

 

39. Представники громадськості зобов'язані: 

- дотримуватися Статуту ліцею, виконувати рішення органів 

громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації 

з питань організації навчально-виховного процесу; 

- дотримуватися етики поведінки та моралі; 
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- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного 
насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість 
вживання алкоголю, наркотиків. 

6. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ 

40. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори 
колективу. 

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від: 
- військовослужбовців -  зборами офіцерів і прапорщиків в кількості 5 

чоловік; 
- працівників ліцею  -  зборами трудового колективу в  кількості  5 

чоловік; 
- ліцеїстів 1, 2 курсу - зборами взводу в кількості по 1 чоловіку від 

взводу; 
- батьків ліцеїстів - зборами батьків роти в кількості 3 чоловіки з роти. 

Термін їх повноважень становить один рік. 
Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 

половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою 
більшістю голосів присутніх делегатів. 

41. Загальні збори скликаються не менш одного разу на рік. Право 
викликати збори мають голова ради ліцею, учасники зборів, якщо за це 
висловилось не менше третини їх загальної кількості, начальник ліцею, 
засновник. 

Загальні збори : 
- обирають раду ліцею, її голову, встановлюють термін їх повноважень; 
-  заслуховують звіт начальника і голови ради закладу про їхню роботу, 
 дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;  

- затверджують  основні  напрями   вдосконалення   діяльності  ліцею,         
  розглядають    інші    найважливіші    питання    навчально -  
  виховного процесу;  
- приймають рішення про стимулювання праці начальника, голови ради 

закладу освіти; у разі, коли начальник не справляється зі своїми 

обов'язками, порушують клопотання перед засновником про його 

невідповідність посаді. 

42. У період між загальними зборами вищим органом громадського 
самоврядування є рада ліцею. В окремих випадках функції ради можуть 
виконувати  загальні збори. 
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До ради ліцею обираються пропорційно представники всіх категорій 

особового складу відкритим або таємним голосуванням. 

Рада ліцею скликається її головою, засновником, а також членами ради, 

«юдо за це висловилось не менше третини її складу, начальником ліцею. 

Засідання ради є легітивним, якщо у ньому бере участь не менше двох 

третин її членів. 

Рішення ради  приймаються  простою  більшістю  голосів  присутніх  на 

«сіданні її членів. 

Рада ліцею: 

-  організовує виконання рішень загальних зборів; 

-  затверджує режим роботи ліцею; 

-  підтримує   ініціативи   щодо   удосконалення   системи   навчання та    

   виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної 

 роботи вчителів і вихователів; 

-  дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі,  керівництві 

 учнівськими  об'єднаннями  за  інтересами  діячів  науки,   культури, 

членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій; 
 
-  вносить    пропозиції    начальнику    про    стимулювання    вчителів,  
 
    вихователів та інших працівників ліцею; 
-  приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про    

  нагородження ліцеїстів і випускників ліцею за успіхи у навчанні; 

- у присутності батьків ( осіб, які їх замінюють ) розглядає пропозиції 

педагогічної ради про виключення ліцеїста із ліцею і за наявності 

підстав порушує клопотання перед начальником про його подальше 

навчання у відповідному класі; 

- разом з батьками ( особами, які їх замінюють ) бере участь у розгляді 

в державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх 

інтересів; 

- разом із засновником або уповноваженим ним органом, громадськими 

організаціями, начальником ліцею створює умови для педагогічної 

освіти батьків; 

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-

виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів 

державного управління з питань роботи ліцею і приймає відповідні 

рішення; 

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням ліцеїстів; 

- контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки 

використання бюджетних і позабюджетних коштів ліцею для 

розв'язання перспективних проблем удосконалення його діяльності; 

- розподіляє кошти фонду загального обов'язкового навчання; 
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- погоджує умови оренди приміщень, споруд і обладнання, створення                                           

малих підприємств ліцею та кооперативів;                                                        

- визначає структуру системи громадського самоврядування ліцею. 

43. Безпосереднє управління ліцеєм здійснює його начальник відповідно 

до  функцій, покладених на нього засновником або уповноваженим ним 

органом з дотриманням чинного законодавства. 

Начальник ліцею: 

- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє  від імені 

ліцею;  

- розпоряджається в установленому порядку майном ліцею і коштами; - 

затверджує після погодження з радою ліцею 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 дотримання вимог охорони дитинства і 

праці, створює необхідні умови для участі ліцеїстів у позакласній та 

позашкільній роботі;  

            - подає подання засновнику до призначення на посаду та звільнення з 

посади своїх заступників та педагогічних працівників ліцею; 

            - за   погодженням   з   радою   ліцею   призначає   і   звільняє   інших 

працівників ліцею та визначає їх функціональні обов'язки;  

            - за погодженням  із профспілковим  комітетом  затверджує правила 

внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників 

ліцею; 

           - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, 

пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та 

виховання;  

           - несе    відповідальність    за    свою    діяльність    перед    ліцеїстами, 

педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, 

місцевими органами державної виконавчої влади. 

44. У ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - 

педагогічна рада. 

Головою педагогічної ради є начальник ліцею. 

Педагогічна рада: 

- розглядає   питання   вдосконалення   і   методичного   забезпечення 

навчально - виховного процесу; 
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      - обґрунтовує   пропозиції,   що   надходять   від   вчителів   і   офіцерів-

вихователів,   організацій,   підприємств,   установ,   про   моральне  та 

матеріальне заохочення ліцеїстів, застосування стягнень;                                         

- 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 

ліцею. 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. 

45. Учнівські збори роти - колективний орган учнівського самоврядування. 

Основною структурною ланкою закладу освіти є клас (взвод) - колектив 

ліцеїстів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх і 

вікових та психофізичних особливостей, рівня розвитку.  

Учнівські збори роти (взводу): 

- обирають органи учнівського самоврядування роти, взводу; 

                 - висувають   своїх   представників   для   участі   в   роботі   органів                                                                                               

                   громадського самоврядування ліцею; 

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля 

учнівського колективу. 

46. Батьківські збори роти (взводу) - колективний орган батьківського 

самоврядування. 

Батьківські збори роти (взводу): 

- обирають органи батьківського самоврядування; 

- обирають  своїх  представників  для  участі  в  роботі  громадського 

самоврядування ліцею;  

               -  залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами 

позакласної та позашкільної роботи;  

               -  вносять на розгляд ради ліцею, педагогічної ради, начальника та його 

заступників    пропозиції    щодо    організації    навчально-виховного 

процесу в ліцеї;  

               - запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних 

органів управління,  адміністрації ліцею для  обговорення  стану і 

перспектив роботи класу і ліцею, а також роз'яснення з окремих 

питань, що турбують батьків. 
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47. У ліцеї можуть створюватись ліцеїстські та вчительські громадські 

організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

7. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 

48. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням 

діючих нормативів ліцей використовує: аудиторно-лабораторну, спортивну, 

польову, господарську навчально-матеріальну базу Військово-інженерного 

інституту  при ПДАТА. 

49. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими  природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та 

шум з їх охорони. 

50. Забезпечення ліцеїстів продовольчими пайками здійснюється 

відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. 

№ 316  "Про норми забезпечення продовольчими пайками військовослужбовців 

Кровних Сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, Служби безпеки, 

Цивільної  оборони, Управління державної охорони, військовослужбовців та 

осіб  рядового начальницького складу Міністерства внутрішніх справ" за 

нормами для ліцеїстів військових ліцеїв. 

 

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

50. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі його 

кошторису. 

Джерелами формування кошторису ліцею є: 

- кошти  місцевого  (обласного)  бюджету,  що  надходять  у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти 

для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів 

освіти та шкільного компоненту навчального плану; -кошти, отримані 

від надання ліцеєм додаткових освітніх послуг;  

-  кредити банків; 

         - добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян України, іноземних юридичних і 

      фізичних осіб. 

Для   здійснення   статутних   повноважень   ліцей   може   використовувати 

можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних 

фондів,  асоціацій, профспілок 

тощо . 

51. Додаткові освітні платні послуги надаються ліцеєм за договірними 

«міми. 

52. Порядок ведення бухгалтерського обліку в ліцеї визначається чинним 

законодавством. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік 

ведеться згідно "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності 
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України",    затвердженого    постановою   Кабінету   Міністрів    України   від 

03.04.1993 р. №250. 

53. Кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу) 

ліцею  зберігаються на рахунку в установах банків і витрачаються відповідно до 

кошторису, що затверджується начальником ліцею. Не використані за звітний 

період  кошти фонду вилученню не підлягають і використовуються за 

призначенням у наступному році. 

Облік і витрачання коштів фонду загального обов'язкового навчання 

(фонду всеобучу) проводиться ліцеєм у порядку, що передбачений для 

бюджетних коштів. 

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального 

обов’язкового навчання (фонду всеобучу) здійснюють рада ліцею, органи 

державної виконавчої влади. 

54. Ліцей має право користуватись коротко - і довготерміновими 

кредитами. Короткотерміновий кредит використовується ліцеєм для здійснення 

його поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для 

зміцнення  матеріально-технічної та соціально-культурної бази з наступним 

погашення  кредиту за рахунок коштів закладу. 

Ліцей має право придбати і орендувати необхідне йому обладнання та інші 

матеріальні  ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, 

установи, організації або фізичних осіб; фінансувати за рахунок власних 

коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов 

колективу; в оренду майно. 

В ліцеї може утворюватись фонд розвитку, який формується за рахунок 

добровільних грошових і матеріальних внесків, пожертвувань підприємств, 

установ, організацій та окремих громадян України, іноземних юридичних і 

фізичних осіб. 

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

55. Ліцей відповідно 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. 

Ліцей    за   наявності   належної   матеріально-технічної   та   соціально- 

культурної  бази, фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні 

зв’язки  на  основі  самостійно  укладених  угод  про  обмін  педагогічними 

працівниками  та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і 

науки  України   порядку  спільні   асоційовані   заклади   і   навчальні   центри, 
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проводити  спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до 

міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства. 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 

56. Контроль за дотриманням ліцеєм державних стандартів освіти 

здійснюється  управлінням освіти обласної державної адміністрації та Головним 

управлінням  загальної середньої освіти Міносвіти. Контроль за проведенням 

допризовної підготовки ліцеїстів здійснюється Головним управлінням 

військової освіти Міноборони. 

57. Основною формою контролю за діяльністю ліцею є державна 

атестація , яка проводиться, не рідше, ніж один раз на десять років у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки. 

 

58. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-

виховним  процесом, встановлюється засновником ліцею відповідно до чинного 

законодавства. 

59. Діловодство ліцею організовується відповідно до наказу від 

23. 06. 2000 р. № 240 Міністерства освіти і науки України та наказу Міністра 

Оборони України від 11.11.1998 р. № 400. 

Звітність ліцею ведеться відповідно до вимог державної статистики та 

відповідних  міністерств. 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство оборони України за 

поданням Хмельницької обласної державної адміністрації приймають рішення | 

у зв’язку  з порушеннями Статуту. 

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ 

60 Реорганізація ліцею може відбуватися у формах об'єднання, 

приєднання, розділення, виділення або перетворення. 

61.У випадку реорганізації права та зобов'язання ліцею переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

62. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею приймають засновник 

спільно  з Радою ліцею. 
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Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником 
та Радою ліцею, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду –
ліквідаційною  комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 
щодо  управління ліцеєм. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею, виявляє його дебіторів і 
кредиторів  і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 
представляє його засновнику. 

63 Ліцей вважається ліквідованим з моменту виключення його з 
Державного  реєстру навчальних закладів. 

64. Ліквідація або реорганізація ліцею здійснюється згідно з чинним 
законодавством 

65. При реорганізації чи ліквідації ліцею ліцеїстам, які навчалися в ньому, 
повинна  бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до 
чинного  законодавства. 

66 При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам, які звільняються або 
переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до 
законодавства про працю України. 
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Доповнити розділ 11 „Реорганізація або ліквідація ліцею" пунктом 67 

слідуючого   змісту: 

„У разі ліквідації ліцею його активи повинні бути передані іншій 

неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу 

бюджету". 
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Доповнити:  
                     розділ 3 „Структура ліцею”  

 

-  пункт 17 слідуючого змісту: 

               „ На підставі наказу Начальника управління освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації № 441 від 8 листопада  2005 

року в ліцеї з посиленою військово – фізичною підготовкою встановлюється 

термін навчання 3 роки, який розподіляється на 2 курси та загальноосвітній клас 

більш ранньої ступені навчання: 

                             3 взводи 9 класів – загальноосвітній клас більш ранньої 

                                                             ступені  навчання – 90 учнів; 

                             5 взводів 10 класів –  І курс – 150 учнів; 

                             5 взводів 11 класів – ІІ курс – 150 учнів. 

  Максимальне наповнення взводів 30 учнів.” 

 

- пункт 18  слідуючого змісту: 

                    „Медичне обслуговування ліцеїстів забезпечується медичними 

працівниками ліцею, а також гарнізонною поліклінікою”. 

 

                  Розділ 4 „Організація навчально - виховного процесу” 

 

- пункт  23 слідуючого змісту: 

                  „ Приймання учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі. 

                     Приймання до загальноосвітніх класів більш ранніх ступенів 

навчання, що входять до складу ліцею, відбувається без конкурсу на підставі 

результатів професійно – психологічного обстеження” 

 

 

 


