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Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються 

режимом щоденної роботи Палацу. 

2.10. Гуртки Палацу класифікуються за трьома рівнями: 
початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний 

розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення 
інтересу до творчої діяльності; 

основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів, 
слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у 
професійній орієнтації; 

вищий рівень - творчі об" єднання за інтересами для здібних і обдарованих 
вихованців, учнів і слухачів. 

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, 
їх чисельний склад, обирається програма. 

2.11. Для розвитку інтересів молоді та самовизначення в майбутній професії Палац 
може проводити спільну роботу з науковими, дослідницькими* творчими та іншими 
організаціями, створюючи на своїй та їхній базі спільні лабораторії, секції, об'єднання для 
експериментальної науково-дослідницької та виробничої діяльності. Для цих цілей можуть 
запрошуватись спеціалісти високої кваліфікації на умовах погодинної оплати праці. 

Під час навчання у Палаці учневі, вихованцю, слухачу, який склав кваліфікаційні 
іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння 
кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією. 

2.12. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів'вихованців, учнів і слухачів, 
підтримки їх професійних навичок Палац організовує виконання замовлень підприємств, 
установ та організацій на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг. 

2.13. Палац може бути творчою лабораторією, базою ліцею, гімназії, коледжу, вищих 
навчальних закладів у роботі з обдарованими учнями. 

2.15. Палац може організовувати роботу своїх гуртків (за згодою) у приміщеннях 
загальноосвітніх шкіл, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових 
установ, спортивних шкіл, будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними 
закладами. 

2.16. Палац проводить інформаційно-методичну роботу,спрямовану на удосконалення 
програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків. 

У Палаці функціонують методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, що 
охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування. 

Згідно з рішенням власника на підставі відповідних угод Палац може надавати 
інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам міста, 
молодіжним, дитячим, громадським організаціям. 

2.17. Палац з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і 
слухачів проводить організаційно-масову роботу в формі конференції, концерту, змагання, 
походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та в інших форіиах, 
передбачених Статутом. 

2.18. Палац видає випускникам відповідні документи про професійну, спеціальну 
позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 
Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається 
свідоцтво (посвідчення). 
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- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Палацу та здійснює 

• інтроль за його виконанням; 
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Палацу; 
- затверджує режим роботи Палацу; 
- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-
виховної та фінансово-господарської діяльності; 

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про 
присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам; 

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації 
позакласної та позашкільної роботи з вихованцями; 

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 
- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою 

пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного 
процесу; 

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, 

5атьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної 
та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з 
вихованцями; 

- сприяє педагогічній освіті батьків; 
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи 

Палацу; 
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу; 
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. 

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

4.9. При Палаці за рішенням загальних зборів, в разі виробничої необхідності, може 
створюватися піклувальна рада. 

4.10. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності позашкільної 
освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої 
громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

4.10.1. Основними завданнями піклувальної ради є: 
- сприяння виконанню законодавства України щодо позашкільної освіти; 
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення 
умов виховання учнів, слухачів, вихованців у Палаці; 

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення вихованців, педагогічних 
працівників; 

- запобігання дитячій бездоглядності; 
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та вихованців; 
- всебічне зміцнення зв'язків між родинами вихованців та Палацом. 

4.10.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих 
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих 
громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Палацу шляхом 
голосування простою більшістю голосів. 














