ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В КЗ МАН

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК" УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – кз МАН) засновано на
підставі рішення VI сесії шостого скликання Херсонської обласної ради №
170 від 20.04.2011 року «Про утворення позашкільного навчального закладу
«Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради
Кз МАН є юридичною особою та у своїй діяльності керується законодавством
України про освіту.
Кз МАН є бюджетною установою, утримується за рахунок обласного бюджету.
Рішенням ДПІ Кз МАН зареєстрований як неприбуткова установа.
Кз МАН належить до мережі позашкільних освітніх закладів Херсонської
області, безпосередньо підпорядкований Департаменту освіти, науки та молоді
Херсонської обласної державної адміністрації, та працює за річним планом
роботи
Навчально-виховний процес у Кз МАН здійснюється за типовими навчальними
планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої
влади.
Основною діяльністю закладу є здійснення позашкільної освіти.
Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» (22.06.2000 р. №1841ІІІ), освітня діяльність кз МАН- процес надання знань, формування вмінь і
навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і
творчих здібностей, відповідно до задатків та запитів особи.
Позашкільна
освіта
здійснюється
диференційовано
відповідно
до
індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і
слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у
різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота,
урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина,
практична робота в лабораторіях та в інших формах, передбачених статутом
позашкільного навчального закладу.
Творчі об'єднання кз МАН класифікуються за трьома рівнями:


початковий рівень - творчі об'єднання загальнорозвиваючого
спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань
вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої
діяльності;





основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси
вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички,
задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих
вихованців, учнів і слухачів.

Відповідно до «Положення про позашкільний навчальний заклад» (Постанова
Кабінету міністрів України від 06.05.2001 р. №433):
Прийом до кз МАН може здійснюватися протягом навчального року (в міру
закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за
бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх
замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого
розробляються закладом.

Умови прийому вихованців, учнів і слухачів до кз МАН можуть визначатися
також положенням про відповідний тип позашкільного навчального закладу.
Навчальний рік у кз МАН починається 1 вересня.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у
період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника секції,
гуртка, групи або іншого творчого об'єднання закладу.
У канікулярні, вихідні та святкові дні кз МАН може працювати за окремим
планом, затвердженим керівником цього закладу.
Вихованці, учні і слухачі кз МАН мають гарантоване державою право на:











здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань,
уподобань та інтересів;
добровільний вибір наукової секції або іншого творчого об’єднання;
навчання у декількох секціях, гуртках, групах та інших творчих
об'єднаннях
безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною
базою закладу;
участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у
конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та
інших масових заходах;
представлення в органах громадського самоврядування закладу;
вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного
насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх
права, принижують честь і гідність.

Вихованці, учні і слухачі кз МАН зобов'язані:







оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
підвищувати загальний культурний рівень;
дотримуватися морально-етичних норм;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу.

Педагогічні працівники кз МАН мають право на:











внесення керівництву кз МАН та органам управління освітою пропозицій
щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд
керівництву кз МАН та педагогічної ради пропозицій про моральне та
матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування
стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового
розпорядку, що діють у навчальному закладі;
вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів
самоврядування позашкільного навчального закладу, в заходах,
пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної,
пошукової роботи;
вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з
вихованцями, учнями і слухачами;
захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у
виконанні покладених на них завдань;
об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян,
діяльність яких не заборонена законодавством.

Педагогічні працівники кз МАН зобов'язані:








виконувати навчальні плани та програми;
надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів
позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних
можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних
якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а
також збереженню здоров'я;
визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців,
учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями,
учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил
внутрішнього трудового розпорядку позашкільного навчального закладу,
вимог інших документів, що регламентують організацію навчальновиховного процесу;












дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і
слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного
насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів
загальнолюдської моралі;
берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси,
пропагувати здоровий спосіб життя;
виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних
традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,
загальну і політичну культуру;
вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків
(журнали, плани роботи тощо);
виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної
символіки, принципів загальнолюдської моралі;
дотримуватися вимог статуту позашкільного навчального закладу,
виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
брати участь у роботі педагогічної ради позашкільного навчального
закладу;
виконувати накази і розпорядження керівника
закладу, органів
державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

Згідно з пунктом 3 статті 26 ЗУ «Про позашкільну освіту» , заклад може
фінансуватись з додаткових джерел. Додатковими джерелами фінансування кз
МАН є:





кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані
позашкільним навчальним закладом на замовлення підприємств, установ,
організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від
надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковується і
спрямовується на соціальні потреби та розвиток навчального закладу;
дотації з місцевих бюджетів;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від
підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

