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1, Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної 

характеристики керівника освітнього закладу.
1.2. Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту» директор 

ЧР загальноосвітнього навчального закладу, що є у комунальній власності, призначається
на посаду управлінням освіти Чернівецької міської ради шляхом укладання з ним 
контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України за 
попереднім погодженням з Чернівецьким міським головою.

1.3. Директор загальноосвітнього навчального закладу повинен мати вищу пе
дагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 3 роки на педагогічних чи керівних 
посадах.

1.4. Директор загальноосвітнього навчального закладу підпорядковується 
безпосередньо управлінню освіти Чернівецької міської ради.

1.5. Директорові загальноосвітнього навчального закладу- безпосередньо 
підпорядковуються всі працівники загальноосвітнього навчального закладу,

1.6. У своїй діяльності директор загальноосвітнього навчального закладу керується 
Конституцією України, Конвенцією про права дитини, законами України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту'», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,

ф  «Про охорону дитинства», Кодексом законів про працю України, Указами Президента 
України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями та розпорядженнями 
органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, наказами управління 
освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання, законодавчою та нормативно- 
правовою базою з питань охорони праці і пожежної безпеки, Положенням про 
загальноосвітній навчальний заклад, Статутом закладу, трудовим договором 
(контрактом).

2. Функції
2.1. Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування 

і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською 
позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного 
самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань.

2.2. Забезпечення фінансово-господарської діяльності закладу.
2.3. Організація роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу в закладі.



3. Обов'язки
3.1. Здійснює загальне управління діяльністю навчально-виховного закладу за всіма 

напрямками відповідно до Статуту й законодавства України.
3.2. Спільно з радою навчально-виховного закладу визначає стратегію, мету й 

завдання розвитку навчально-виховного закладу.
3.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку навчально- 

виховного закладу, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних планів, Статуту та 
правил внутрішнього розпорядку.

3.4. Вирішує наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські 
та інші питання, що виникають в процесі діяльності навчально-виховного закладу.

3.5. Забезпечує виконання Інструкції про організацію та діяльність гімназії та 
Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, 
ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

3.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників 
навчально-виховного закладу.

3.7. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого 
самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (о со б ^ ф  
які їх замінюють).

3.8. Керує діяльністю педагогічної ради навчально-виховного закладу.
3.9. Координує в навчально-виховному закладі діяльність громадських (в тому числі 

дитячих і молодіжних) організацій (об'єднань).
3.10. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для 

нормальної роботи органів громадського самоврядування, профспілкової організації.
3.11. Представляє навчально-виховний заклад в державних, місцевих, громадських та 

інших органах, організаціях, закладах.
3.12. Несе відповідальність за морально-психологічний клімат в колективі.
3.13. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників закладу.
3.14. Щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу, 

батьківською громадськістю.
3.15. Знає і використовує в роботі документи системи управління якістю міської ради

стосовно питань освітньої діяльності. ф
3.16. Надає у встановлені терміни та у визначеній формі звітність управлінню освіти 

та іншим уповноваженим державним і місцевим органам.
3.17. Працює в режимі 40-годинного робочого тижня.
3.18. Контролює і несе відповідальність за ведення ділової документації у закладі.
3.19. Здійснює контроль за соціально-педагогічним патронажем сімей дітей, які 

навчаються в закладі.
3.20. Забезпечує виконання вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
3.21. Несе відповідальність за додержання у навчальному закладі педагогічної етики, 

моралі, захист дітей від будь-якої форми фізичного або психічного насильства, 
запобігає вживанню учнями алкогольних і наркотичних речовин та іншим шкідливим 
звичкам.

3.22. Готує відповідні матеріали в органи державної виконавчої влади (місцевого 
самоврядування), правоохоронні органи щодо батьків, які безвідповідально ставляться 
до виховання, навчання і розвитку своєї дитини.

3.23. Несе відповідальність за складання робочого навчального плану з 
конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання.



3.24. Контролює і забезпечує виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь 
та навичок учнів.

3.25. Несе відповідальність в межах своєї компетенції за своєчасність і подачу 
виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
випускників закладу.

3.26. Несе відповідальність за формування контингенту школярів закладу.
3.27. Забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу в закладі.
3.28. Несе відповідальність за реалізацію Державних стандартів початкової та загальної 

середньої освіти.
3.29. Визначає навантаження педагогічних працівників та подає на затвердження 

начальнику управління освіти міської ради.
3.30. Розробляє та затверджує графіки роботи та відпусток працівників навчально- 

виховного закладу.
3.31. Здійснює підбір, прийом на роботу і розстановку технічного персоналу, погоджує 

прийом на роботу педагогічних працівників.
3.32. Визначає посадові обов’язки працівників, створює умови для підвищення рівня 

їхньої професійної майстерності.
3.33. Визначає спільно з профспілковим комітетом закладу порядок і розміри 

ф  преміювання працівників навчально-виховного закладу.
3.34. Забезпечує і контролює у межах своєї компетенції організацію та правильність 

проведення атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням.
3.35. Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які 

надходять з інших джерел; надає управлінню освіти та громадськості щорічний звіт про 
забезпечення і витрати фінансових коштів і матеріальних засобів.

3.36. Забезпечує залучення з метою здійснення діяльності, передбаченої Статутом 
навчально-виховного закладу, додаткових джерел коштів і матеріальних засобів.

3.37. Здійснює контроль за економним використанням енергоносіїв, водопостачання та 
фонду заробітної плати.

3.38. Забезпечує в закладі якісну метрологічну діяльність.
3.39. Несе відповідальність за збереження та зміцнення матеріально-технічної бази 

навчально-виховного закладу.
3.40. Забезпечує виконання законодавчих та нормативно-правових документів з охорони 

праці, пожежної та екологічної безпеки в закладі.
®  3.41. Контролює питання забезпечення доступу до закладу осіб з обмеженими фізичними

можливостями та інших маломобільних груп населення.
3.42. Забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, праці, виховання, режим 

роботи закладу, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування 
гігієнічних навичок та засад здорового способу життя учнів.

3.43. Забезпечує разом з органами охорони здоров’я безоплатний медичний огляд 
учнів, моніторинг і корекцію здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у 
закладі.

3.44. Контролює і несе відповідальність за організацію харчування у закладі, 
додержання в ньому санітарно-гігієнічних і санітарно-епідеміологічних правил і норм.

3.45. Планує в установленому порядку періодичне навчання працівників навчально- 
виховного закладу з питань забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці на 
короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються управлінням освіти.

3.46. Своєчасно організовує розслідування нещасного випадку, що стався з 
учасниками навчально-виховного процесу закладу відповідно до діючих положень та 
затверджує відповідний акт.

з



4. Права

4.1. Видавати накази й давати розпорядження працівникам навчально-виховного 
закладу в межах своєї компетенції.

4.2. Вносити пропозиції в управління освіти міської ради щодо заохочення або 
притягнення до дисциплінарної та іншої відповідальності працівників навчально- 
виховного закладу.

4.3. Вносити пропозиції до органів управління освітою щодо покращення 
навчально-виховного процесу в закладі, зміни та доповнення в документацію системи 
управління якістю.

4.4. Укладати договори про співпрацю з вищими навчальними закладами, 
підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, науковими установами 
відповідно до чинного законодавства.

4.5. Брати участь у міжнародних програмах, проектах відповідно до 
законодавства.

4.6. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальнЧШа 
пошукову роботу.

4.7. Делегувати повноваження, давати доручення працівникам закладу.
4.8. Належне матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства.
4.9. Захист законних інтересів.

5. Відповідальність
Несе відповідальність за:

5.1. невиконання посадових обов’язків і умов трудового договору (контракту);
5.2. несвоєчасне та неякісне виконання розпоряджень, рішень, наказів та

доручень органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, управління 
освіти міської ради, контролюючих органів; ^

5.3. недотримання вимог, встановлених в документації системи управлшія 
якістю у сфері освіти.

З посадовою інструкцією 
ознайомлений:
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