




















8.3 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна 
рада, організована на базі Підставської ЗОШІ-ІІ ступенів. 

До складу педагогічної ради входять: керівник , педагогічні працівники, 
медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських 
комітетів. Запрошеними із правом дорадчого голосу можуть бути 
представники громадських організацій, педагогічні працівники 
загальноосвітніх навчальних закладів; батьки або особи, які їх замінюють. 

Головою педагогічної ради є директор ЗОШ с. Підставки. 
Педагогічна рада закладу: 

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному 
закладі та приймає відповідні рішення; 

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень 
науки, передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогіч-
них працівників. 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 
дошкільного закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради становить чотири на рік. 
8.4 Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 
колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не 
рідше одного разу на рік. 

Термін їх повноважень становить один рік. 
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. 
Загальні збори: 

- приймають статут, зміни і доповнення; 
- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встанов-
люють терміни її повноважень; 

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного 
закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку 
шляхом таємного або таємного голосування; 

- розглядають питання навчально-виховної, медичної та фінансово -
господарської діяльності дошкільного закладу; 

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку 
роботи дошкільного закладу. 

8.5. У дошкільному закладі, виходячи з потреб, може діяти піклувальна 
рада - орган самоврядування, який формується з представників 
органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, 
організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до 
вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов 
ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна рада 
створюється за рішенням загальних зборів. Члени піклувальної ради 
обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на 
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