


Розділ І, пункт 1.4. викласти в новій редакції: 

Власником і засновником Рівненської української гімназії є 

територіальна громада м. Рівне в особі Рівненської міської ради. Органом, до 

сфери управління якого належить навчальний заклад, є управління освіти 

виконавчого комітету Рівненської міської ради, повноваження якого 

делегуються засновником з дня вступу в силу даного Статуту. Зміни до 

статуту навчального закладу вносить та затверджує управління освіти 

Рівненського міськвиконкому. Майно навчального закладу перебуває у 

власності територіальної громади м. Рівне, від імені якої організаційно-

установчі повноваження здійснює уповноважений орган власника 

(засновника). 
 

Розділ І, пункт 1.7. викласти в новій редакції: 

Гімназія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими 

нормативно-правовими актами, власним Статутом. 
 

Розділ І, пункт 1.10. викласти в новій редакції: 

У гімназії визначена українська мова навчання. 

Функціонують класи  допрофільної підготовки ( гуманітарного та 

математичного спрямування) в   середній школі і   профільного   навчання 

(історичний, математичний, правовий, економічний, біолого-хімічний)   в  

старшій школі; вивчаються дві іноземні мови: англійська та німецька чи 

французька (за вибором у 6-11 класах). 

 

Розділ І, пункт 1.12. викласти в новій редакції: 

У гімназії створюються і функціонують предметні кафедри, створена 

науково-методична рада, творчі групи, відповідно до структури  методичної 

роботи закладу, психологічна служба. 
 

 

Розділ II, пункт 2.16. викласти в новій редакції: 

У гімназії  визначення   рівня  навчальних досягнень   учнів  

здійснюється    відповідно до  діючої системи оцінювання навчальних 

досягнень, ведеться тематичний облік знань. 

У документі     про     освіту     (картці   успішності,   свідоцтві,     

атестаті) відображаються  досягнення   учнів у навчанні   за   семестри,   

навчальний рік та державну підсумкову атестацію.  
 

 

Розділ II, пункт 2.17. доповнити: 

Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний 

ступінь навчання, вимогам державного стандарту загальної середньої освіти 

здійснюється шляхом   їх державної підсумкової атестації. Порядок   

проведення  державної підсумкової атестації визначається Положенням про 

державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 



середньої освіти, затвердженим у встановленому порядку. 

За рішенням педагогічної ради гімназії, погодженим з місцевими 

органами управління освітою, як виключний засіб педагогічного впливу за 

неодноразові порушення статуту допускається відрахування учнів із гімназії 

та переведення їх до закладу за місцем проживання. 

 

Розділ II, пункт 2.19. викласти в новій редакції: 

Порядок переведення і випуск учнів гімназії визначається Інструкцією 

про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти усіх типів і форм власності, затвердженою у встановленому 

порядку. 

 
 

Розділ II, пункт 2.23. викласти в новій редакції: 

За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і 

матеріального заохочення: Похвальні листи, Похвальні грамоти, подяки, 

премії, стипендії ( у межах коштів, передбачених на такі цілі). 
 

Розділ IV, абзац 1 пункту 4.1. викласти в новій редакції: 

Управління навчальним закладом здійснюється власником 

(засновником) в особі управління освіти Рівненського міськвиконкому. 

 

Розділ V, пункт   5.2. викласти в новій редакції: 

Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного 

управління відповідно до чинного законодавства. Засновник (власник) 

здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне 

управління майна через управління освіти і має право приймати рішення про 

вилучення майна, що використовується навчальним закладом. 

 

 

Розділ V, пункт   5.6. вилучити. 

 

Розділ VIII, пункт   8.2. викласти в новій редакції: 

Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України, державна інспекція навчальних закладів, засновник в особі 

управління освіти Рівненського міськвиконкому. 



 


