Закон Про освіту
НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Особливості запровадження
- набрав чинності
- вносить зміни до інших законів

- потребує розробки близько 100 нормативних актів
- створюватимуться нові чи реформуватимуться існуючі

державні структури

- передбачає перерозподіл повноважень
- 5 років для внесення змін в установчі документи закладів

Види освіти
 Стаття 8

1. Особа реалізує своє право на освіту впродовж
життя шляхом формальної, неформальної (не
видають дипломів) та інформальної (самоосвіта)
освіти.
5. Результати навчання, здобуті шляхом
неформальної та/або інформальної освіти,
визнаються в системі формальної освіти в
порядку, визначеному законодавством.

Види та форми освіти
 Ст.34 п.9.

Кваліфікаційні центри – суб’єкти, уповноважені на
оцінювання і визнання результатів навчання осіб
(зокрема, здобутих шляхом неформальної чи
інформальної освіти), присудження та/або
підтвердження відповідних професійних
кваліфікацій.

Форми здобуття освіти
 Стаття 9

1

Основними формами здобуття освіти є: інституційна
(очна, денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева;
індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня),
педагогічний патронаж, на робочому місці (на
виробництві); дуальна.

7. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – спосіб
організації освітнього процесу дітей самостійно їх
батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної
загальної середньої) та/або неформальної освіти.
Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не
нижче стандартів освіти несуть батьки.

Види та форми освіти

 Стаття 14. Позашкільна освіта

2. … Компетентності, здобуті за програмами
позашкільної освіти, можуть враховуватися та
визнаватися на відповідному рівні освіти.

Типи закладів освіти
Закон Про загальну середню освіту, стаття 9
 початкова школа – заклад освіти I ступеня

 гімназія – заклад середньої освіти II ступеня
 ліцей – заклад середньої освіти III ступеня, що

забезпечує профільну середню освіту.
 Ліцеї функціонують, як правило, як самостійні

юридичні особи.

Доступність освіти
 Закон Про загальну середню освіту, стаття 18

Було
7. Забороняється перевіряти рівень знань під час зарахування
дітей до загальноосвітнього навчального закладу, крім
гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкілінтернатів).
Стало
7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної
середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється
проводити на конкурсних засадах.
Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти
дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо
кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної
середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право
на першочергове зарахування до початкової школи мають діти,
які проживають на території обслуговування цієї школи.

Доступність освіти

 Стаття 20. Інклюзивне навчання

1. Заклади освіти в разі потреби утворюють
інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для
навчання осіб з особливими освітніми
потребами. При зверненні особи з особливими
освітніми потребами або її батьків такі групи і
класи утворюються в обов’язковому порядку.

Організаційно-правовий статус
закладів освіти
 Стаття 22

2. - бюджетна установа;
- неприбутковий заклад освіти;
- прибутковий заклад освіти.

3. Заклад освіти залежно від засновника може
діяти як державний, комунальний, приватний чи
корпоративний.

Статус закладу загальної середньої
освіти
Закон Про загальну середню освіту
 Стаття 10

5. Статус корпоративного має заклад загальної
середньої освіти, заснований кількома суб’єктами
різних форм власності на засадах державноприватного партнерства, особливості управління
яким визначаються засновницьким договором і
статутом…

Автономія закладів освіти
 Стаття 23

1. Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і
кадрову автономію закладів освіти.

Стаття 26
2. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:
1) організовує діяльність закладу освіти;
2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу
освіти;
3) призначає на посаду та звільняє з посади працівників,
визначає їх функціональні обов’язки;

Автономія закладів освіти
 Закон Про загальну середню освіту
 частини 3-5 статті 16 :

3. Структура навчального року (за чвертями,
півріччями, семестрами), тривалість навчального
тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші
форми організації освітнього процесу
встановлюються закладом загальної середньої
освіти у межах часу, передбаченого освітньою
програмою…..
- Заклад освіти може обрати інші, крім уроку,
форми організації освітнього процесу.

Автономія закладів освіти
 Закон Про загальну середню освіту

стаття 43
5. … За рішенням керівника закладу загальної
середньої освіти бухгалтерський облік може
здійснюватися самостійно закладом освіти або
через централізовану бухгалтерію.

Автономія закладів освіти
Закон Про загальну середню освіту
 Стаття 45. Штатні розписи закладів загальної

середньої освіти

1. … незалежно від підпорядкування і
типів затверджуються керівником закладу загальної
середньої освіти на підставі Типових штатних
нормативів закладів загальної середньої освіти,
затверджених центральним органом виконавчої
влади…

Конкурс на посаду директора
Закон про загальну середню освіту, ст.26, ч.2
Керівник призначається на посаду за результатами конкурсного
відбору строком на шість років на підставі рішення конкурсної
комісії (строком на два роки - для особи, яка призначається на
посаду керівника закладу вперше).
 Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного
закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд.


Склад комісії: представники засновника (засновників),
трудового колективу,
громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу
громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої
освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 Дорадчий голос:
 представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної
середньої освіти.





Повноваження ОУО
Стаття 66
2. Районні, міські ради та ради об’єднаних
територіальних громад:
 розвиток мережі закладів
 закріплюють територію обслуговування
 доступність, підвезення (учнів та педпрацівників)
 облік, територія обслуговування
 оприлюднюють звітність про кошти

Участь батьків у житті школи
Стаття 29. Наглядова (піклувальна) рада закладу
освіти
1. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти
створюється за рішенням засновника відповідно
до спеціальних законів…

4. До складу наглядової (піклувальної) ради не
можуть входити здобувачі освіти та працівники
цього закладу освіти.

Участь батьків у житті школи
5. Наглядова (піклувальна) рада має право:
 аналізувати та оцінювати діяльність закладу
освіти та його керівника;
 контролювати виконання кошторису та/або
бюджету закладу освіти і вносити відповідні
рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими
для розгляду керівником закладу освіти;
 вносити засновнику закладу освіти подання про
заохочення або відкликання керівника закладу
освіти з підстав, визначених законом;

Участь батьків у житті школи
Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти
Здобувачі освіти мають право на …
захист під час освітнього процесу від
приниження честі та гідності, будь-яких форм
насильства та експлуатації, дискримінації за
будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що
завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

Права батьків
Стаття 55
2. Батьки здобувачів освіти мають право:
 завчасно отримувати інформацію про всі заплановані
у закладі освіти та позапланові педагогічні,
психологічні, медичні, соціологічні заходи,
дослідження, обстеження, педагогічні експерименти
та надавати згоду на участь дитини у них;
 отримувати інформацію про діяльність закладу
освіти, результати навчання власних дітей і
результати оцінювання якості освіти у закладі освіти
та його освітньої діяльності.

Заклади освіти зобов’язані
забезпечувати відкритий доступ
Стаття 30, п.2
статут , ліцензія, вакансії
 сертифікати про акредитацію освітніх програм, освітні програми,
мова навчання
 структура та органи управління закладу освіти, кадровий склад
 територія обслуговування,
 ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у
закладі освіти,
 матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
 результати моніторингу якості освіти;
 річний звіт про діяльність закладу освіти;
 правила прийому до закладу освіти;
 перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх ціну і порядок
надання та оплати;

Контроль за діяльністю НЗ
Стаття 67
Центральний орган виконавчої влади із забезпечення
якості освіти та його територіальні органи
( Державна служба якості освіти )
Планово - проводять інституційний аудит закладів
освіти один раз на 10 років
Позапланово - в закладі освіти, який має низьку якість
освітньої діяльності.
- за ініціативою засновника, керівника, колегіального
органу управління, вищого колегіального органу
громадського самоврядування або
наглядової/піклувальної ради закладу освіти.

Контроль за діяльністю НЗ
Стаття 71. Громадський нагляд (контроль) у сфері
освіти
 Здійснюється громадськими об’єднаннями та

іншими інститутами громадянського суспільства,
установчими документами яких передбачено
діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту
осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями
педагогічних і науково-педагогічних працівників,
об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями
батьківських комітетів та органами, до яких вони
делегують своїх представників,
 у закладі - з дозволу керівника

Контроль за діяльністю НЗ
Стаття 49. Громадська акредитація закладу освіти
 1…– оцінювання закладу освіти щодо ефективності
внутрішньої системи забезпечення якості освіти та
забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів
навчання, передбачених освітніми програмами і
стандартами освіти…
На добровільних засадах
За запитом закладу освіти
Формує позитивний імідж та репутацію
 3... здійснюється акредитованими в установленому
порядку фаховими громадськими об’єднаннями,
…юридичними особами, що здійснюють незалежне
оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

Контроль за діяльністю НЗ
Стаття 73. Інститут освітнього омбудсмена
 Призначається КМ на 5 років без права повторного

призначення, має право:

- розглядати скарги;
- перевіряти факти;
- отримувати усю необхідну інформацію, в т.ч. з

обмеженим доступом;
- надавати рекомендації закладам та органам управління
освітою, повідомляти правоохоронні органи;
- безперешкодно відвідувати органи влади, заклади освіти;
- надавати консультації.

Вимоги та гарантії педпрацівникам
 Стаття 51. Сертифікація педагогічних працівників

1. Сертифікація – зовнішнє оцінювання
професійних компетентностей педагогічного
працівника (у тому числі з педагогіки та
психології, практичних вмінь застосування
сучасних методів і технологій навчання), що
здійснюється шляхом незалежного тестування,
самооцінювання та вивчення практичного
досвіду роботи.

Сертифікація:
- добровільна;
- Працівники можуть залучатися до проведення

інституційного аудиту в інших закладах освіти,
розроблення та акредитації освітніх програм,
- впроваджують і поширюють методики
компетентнісного навчання та нові освітні
технології,
- отримують щомісячну доплату в розмірі 20 %
посадового окладу.

Вимоги та гарантії педпрацівникам
 Стаття 58. Вимоги до освіти та професійної

кваліфікації педагогічного працівника закладу
освіти
 5. Особи, які здобули … освіту за іншою
спеціальністю та яким не було присвоєно
професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, можуть бути призначені на посаду
педагогічного працівника строком на один рік.
… можуть продовжити працювати … після їх
успішної атестації у порядку, визначеному
законодавством.

Професійний розвиток та підвищення
кваліфікації
Стаття 59
 2… може здійснюватися за різними видами (навчання за
освітньою програмою, стажування, участь у
сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах,
вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах.
 Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає
працівник.
 Кошти отримує заклад освіти і розподіляє їх за рішенням
педагогічної (вченої) ради.
ЗЗСО Стаття 27
 За 5 років – не менше 150 годин…
 Обсяг коштів – не менше 2 відсотків від фонду заробітної
плати цих працівників.

Робочий час
Стаття 60
 1…включає час виконання ним навчальної, виховної,

методичної, організаційної роботи...
 3. Конкретний перелік та обсяг видів робіт
педагогічного працівника встановлюються трудовим
договором.
 5. Засновники або керівники закладів освіти та їх
структурних підрозділів не мають права вимагати від
педагогічних … працівників виконання роботи, не
передбаченої трудовим договором.

Оплата праці
Стаття 61
2. Посадовий оклад педагогічного працівника
найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється
в розмірі трьох мінімальних заробітних плат
(чотирьох прожиткових мінімумів)
(поетапна реалізація до 2023 р. - ропорційно розміру
збільшення доходів Державного бюджету України).
6. Заклад освіти має право за рахунок власних
надходжень та інших джерел, не заборонених
законодавством, встановлювати педагогічним
працівникам доплати, надбавки, премії та інші види
заохочень.

