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<<I|eHTp професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв>

1. Загальна частина
l . l Ще Положення визнача€ правовий статус та ocHoBHi зас ади дiялъностi

КомунагrьноТ установи ВишневоТ MicbKoT ради Буrанського району Киiвськоi
областi кЩентр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв>) (дагri -Центр).

l .2. Повна назва: Комун€lльна установа ВишlневоI MicbKoT ради Буrанського

району КиiЪськоi областi кЩентр професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв>

Скорочена назва: КУ ккЩентр професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв>.

Мiсцезнаходження кЩентру професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> - 081132, Киiвська областъ, м. Вишневе, вул. Святошинсъка,29.

1.3. Щентр у своТй дiяльностi керусться Конституuiею Украiни, Законами
УкраiЪи кПро ocBiTy>, кПро повну загапьну середню ocвiryu, кПро дошкiльну
ocBiTy>, кПро позашкiльну ocBiTy>> iншими нормативно-правовими актами
УкраТни, рiшеннями ВишневоТ MicbKoi ради та цим Положенням.

1.4. Термiни, що вживаються у цъому Положеннi, маютъ таке значення:
- траекторiя професiйного розвитку педагогiчного працiвника

персон аlьний шлях реапiзацiТ професiйного потенцiаrrу педагогiчного
працiвника, що грунтуетьс я на Його вiлъному виборi закладу освiти, установи,
органiзацii, iншого суб'скта освiтнъоi дiяльностi, видiв, форr, темпу здобуття
освiти та освiтньоI програми в межах здобуття освiти дорослих;

- професiйна спiльнота педагогiчних працiвникiв - товариство (об'сднання,
група) педагогiчних працiвникiв, якi об'еднанi спiльними iнтересами за ролом Тх

професiйноТ (труловоi) дiялъностi;
- документи закJIаду ocBiTlr - документи, що створюються у закладi освiти

у процесi його дiялъностi.
Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах УкраiЪи кПро

ocBiTy>>, кПро повну загальну середню ocBiryu.



1.5. Засновником Щентру е ВишtIева MicbKa територiаlrьна громада в особi
Вишневоi мiськоi ради Бучанського району КиТвсъкоТ областi (даlri - Засновник)
(СДРПОУ: 04054628, мiсце знаходження: 08132, Киiвська областъ, м. Вишневе,
вул. Святошинська,29) вiдповiдно до законодавства з урахуванням потреб
ВишневоТ MicbKoi територiагrьноТ громади.

1.6. Щентр с юридичною особою, Iцо утворюетъся як бюджетна установа.
Щентр с неприбутковою органiзацiсю. Щентр провадить свою дiяльнiсть у межах
територiТ обслуговування, що визначаетъся його засновником.

|.7 . Засновник розробляе та затверджуе установчi документи Щентру
вiдповiдно до вимог законодавства.

2.Завдання Щентру

2.| Основними завданнями Щентру с сприяння професiйного розвиткy
педагогiчних працiвникiв, забезпечення ikньоi психологiчноi пiдтримки та
консультyвання iз широкого кола питанъ, пов'язаних з ocBiTHiM процесом.

2.2 Центр вiдповiдно до покJIадених на нього завданъ:
- узагалънюе та поширюс iнформацiю з питань професiйного розвLIтку

педагогiчних працiвникiв;
- координус дiяльнiсть професiйних спiльнот педагогiчних працiвникiв;
- форrчryе та оприлюднюс на власному веб-сайтi бази даних програм

пiдвищення квапiфiкацii педагогiчних працiвникiв, iншi джерела iнформацii (веб-

ресурси), що можуть стати у нагодi для iхнього професiйного зростаFIня;
- забезпечу€ надання псIIхологiчноi пiдтримки педагогiчним

працiвникам;
- органiзовус та проводить консулътування педагогiчних працiвникiв за

такими напрямами:
- планування та визначення TpacкTopiT професiйного розвIrтку;
- проведення супервiзiТ;
_ впровадження компетентнiсноI,о, особистiсно орiентованого

дiяльнiсного та iнк;rюзивного пiдходiв у навчаннi;
- застосування нових ocBiTHix технологiй;
- органiзацiя освiтнъого процесу за рiзними формами, зокрема З

використанням технологiй дистанцiйного навчання;
- розроблення документiв заIшаду освiти
2.3 Щентр не може виконувати завдання, не передбаченi цим Положенням

та iншими актами законодавстRа.

3. Управлiння та кадрове забезпечення I|eHTpy
3.1 Управлiння Щентром здiriсню€ його Засновник та Управлiння ocBiTlt

Вишневоi MicbKoi ради.



3.2 Безпосередне керiвництво дiяльнiстю I_{eHTpy здiйснюе його директор,
який призначаеться на посаду Засновником за резулътатами конкурсу та
звiлъня€ться ним з посади.

3.3 Щиректор L{eHTpy:
- розробляе стратегiю розвитку Щентру та подае на затвердження

засновнику;
- затверджус план дiялъностi Щеrrтру та органiзовус його робоry вiдповiдно

до стратегii розвитку Центру, подае засновнику пропозицii щодо штатного
розпису та кошторису Щентру

- призначае на посаду працiвникiв Центру, звiльняе ix iз займаноi посади
вiдповiдно до законод.tвства, затверджуе посадовi iнструкцiТ працiвникiв Щентру,
заохочуе працiвникiв Щентру i накладас на них дисциruriнарнi стягнеЕня;

- з€rп)л{а€ юридичвих та фiзичним осiб до виконЕtнЕя зitвдaшь центу
шляхом укJIадення з ними цивiльно-правових договiр вiдповiдно до своеi
компетенцii;

_ створю€ наJIежнi умови ц|я ефективноТ роботи працiвникiв Щентру,
пiдвищення Тх фахового i квагriфiкацiйного рiвня

- видас вiдповiдно до своеi компетенцii накЕви i контролю€ ix виконання;
використовуе в установленому законоп{ порядку майно Щентру та його кошти,

укJIадас цивiльно-правовi договори
- забезпечус ефективнiсть використання майна Центру;

забезпечус охорону працi, дотримання законностi у дiялъностi Щентру;
- дiс вiд iMeHi Щентру без довiреностi;
_ може вносити засновнику Щентру пропозицii щодо вдосконапення

дiяльностi Щентру;
- подас засновнику Щентру рiчний звiт про виконання стратегii розвитку

Щентру.
Обов'язки директора та iнших працiвникiв Центру визначаютъся

законодавством, ix посадовими iнструкцiями.
З.4 Штатний розпис L{eHTpy затверджуе його засновник за поданням

Управлiння освiти ВишневоТ мiсъкоТ ради вiдповiдно до законодавства
3.5 На посаду директоро, iнших педагогiчних працiвникiв Центру

призначаютъся особи, якi е громадянами УкраiЪи, вiлъно володiють державною
мовою, маютъ вищу педагогiчну ocBiTy ступеня не нижче магiстра, стаж
педагогiчноТ роботи не менше як п'ятъ poKiB та якi пройшли конкурсний вiдбiр i
визнанi переможцями конкурсу вiдповiдно до порядку, затвердженоГо
засновником Щентру.

4. Фiнансування та контроль за дiяльнiстю Щентру

4.1 Фiнансування Щентру здiйсню€ться його Засновником вiлповiдно До

законодавства.



4.2 Матерi€шьно- технiчну базу Щентру скJIадае майно, BapTicTb якого
вiдображена у багlансi. Майно, закрiплене за Щентром, напежить йому на правi
оперативного управлiння та не може бути вилучене KpiM випадкiв, визначених
законодавством.

4.З Фiнансово-господарсъка дiягtьнiстъ Центру провадиться вiдповiдно до
законодавства. Джерелами фiнансування L{eHTpy € кошти засновника та iншi
джерела, не забороненi законодавством.

4.4 Центр може надавати пrlатнi ocBiTHi та iншi послуги у порядку
визначеному законодавством (KpiM послуг, що надаються Щентром дJIя
виконання завдань, визначених цим Положенням та iншими актами
законодавства.

4.5 Контроль за дотриманням Щентром вимог законодавства, зокрема цього
Положення, здiйснюють засновник Щентру та вiдповiднi органи управлiння у
сферi освiти КиiвськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацiТ.

Андрiй ЧЕЧИЛОСекретар ради
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