
Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти  

Статут закладу 
Статут Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Авторська 

школа Бойка» Харківської області затверджений 10.11.2019 року рішенням загальних 
зборів засновників. 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності 
Ліцензія Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Авторська 

школа Бойка» Харківської області (Серія АА № 214717) видана 19.08.2010 і  згідно з 
Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII є безстроковою. 

Структура закладу освіти 
- початкова школа (з 1 по 4 клас); 
- середня школа (з 5 по 9 клас); 
- старша школа (з 10 по 11 клас); 
- дитячий навчально-оздоровчий табір профільного типу (з 6 до 17 років).  

Органи управління закладу освіти  
- загальні збори засновників; 
- директор; 
- колегіальний орган управління - педагогічна рада; 
- загальні збори (конференція) колективу. 

Правила прийому до закладу освіти 

ПРАВИЛА 
прийому учнів до «Авторської школи Бойка»  

1. Харківський приватний навчально-виховний комплекс «Авторська школа 
Бойка» Харківської області виконує всі вимоги, які держава пред’являє до шкільної 
освіти. 

2. Зарахування дітей до школи здійснюється на підставі укладеного з батьками або 
особами, які їх замінюють, договору про надання освітніх послуг. 

3. Для зарахування учня до школи батьки або особи, які їх замінюють, подають 
заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, 
особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до закладу освіти III 
ступеня – документ про відповідний рівень освіти.  

4. До першого класу зараховуються діти з шести років. 



5. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно 
до законодавства України та міжнародних договорів.  

6. Вартість, умови та порядок надання Закладом освіти освітніх послуг, умови 
збереження за дитиною місця в школі у разі її відсутності, визначаються договором про 
надання освітніх послуг.  

7. Зарахування учнів проводиться наказом директора.  

8. Переведення учнів школи до наступного класу здійснюється у порядку, 
встановленому Міністерством освіти і науки України. 

9. Відрахування дітей із школи здійснюється на підставах, передбачених законом 
та договором про надання освітніх послуг. 

Розмір плати за навчання 
Розмір плати за навчання встановлюється власником. У разі зміни плати за 

навчання батьки сповіщаються   не пізніше ніж за 2 місяці до початку навчального року. 
Розмір оплати вказується в договорі або додатковій угоді до договору про навчання.  

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та 
оплати 

1. Доставка дітей до школи і зі школи по 4 маршрутах (без додаткової оплати). 
2. Гуртки загальноосвітнього напрямку (вартість послуги формується на початку 

навчального року). 
3. Спортивні секції (вартість послуги формується на початку навчального року). 

Територія обслуговування   
Згідно Наказу Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради від 

09.10.2019 № 37 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної 
середньої освіти Шевченківського району на 2020/2021 навчальний рік» за «Авторською 
школою Бойка» територія не закріплена. 

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі 
Обсяг осіб, що навчаються у закладі узгоджений з органами освіти. 

Мова освітнього процесу 
Викладання в закладі проводиться відповідно до Конституції України та чинних 

законів, які регулюють освітню діяльність навчальних закладів. 
Діловодство ведеться українською мовою. 

Освітні програми   

https://drive.google.com/file/d/1V_2gvLvo0uK6GBvA-L64RDoWkehx_EGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V_2gvLvo0uK6GBvA-L64RDoWkehx_EGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V_2gvLvo0uK6GBvA-L64RDoWkehx_EGF/view?usp=sharing


Освітня програма  «Авторської школи Бойка» на 2019-2020 навчальний рік 
схвалена на засіданні педагогічної ради (протокол № 8 від 27.06.2019) та затверджена 
засновником закладу О.Е. Макагоном. 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами  
Школа навчає дітей з особливими потребами. За поданими заявами від батьків 

розробляється індивідуальний навчальний план і програма його розвитку, форма 
навчання. Усе це узгоджується з батьками на початковому етапі навчання.  

Правила поведінки здобувача освіти  

Закон про телефони  
Усі смартфони, смарт-годинники, планшети та інші ґаджети повинні зберігатися в 

індивідуальній шафці. Користуватися ґаджетами під час уроків можна тільки з 
навчальною метою з дозволу вчителя або адміністрації. 

У разі порушення: ґаджети вилучаються і зберігаються в окремому боксі до кінця 
навчального року. 

Закон про пунктуальність 
Учні Школи Бойка зобов'язані приходити на уроки вчасно! 
У разі порушення: після п'ятого запізнення на учня накладається штраф. 

Закон про домашні завдання 
Учень Школи Бойка зобов'язаний виконувати всі домашні завдання в повному 

обсязі і здавати їх вчасно. 
У разі порушення: за невиконане, виконане не в повному обсязі або нездане 

домашнє завдання, учень отримує оцінку «1». 

Закон про нормативність використовуваної лексики 
Учні Школи Бойка зобов'язані використовувати в мові виключно нормативні слова 

і вирази. 
У разі порушення: учень поширює свій словниковий запас шляхом вивчання 

напам'ять класичних літературних творів. 

Закон про діловий стиль одягу 
Учень Школи Бойка зобов'язаний дотримуватися класичного ділового стилю в 

одязі. 
У разі порушення: учень не допускається до занять, поки не приведе себе в 

належний вигляд. Витрачені на це уроки відпрацьовуються відповідно до Закону про 
прогули. 

Закон про «карцер» 
У разі отримання трьох оцінок «1», різкого падіння середнього балу учня або його 

навчання нижче потенційних можливостей, учень Школи Бойка направляється в 
«карцер» для надання йому допомоги в навчанні. 



Закон про прогули 
У разі необґрунтованого пропуску уроків, учень Школи Бойка відпрацьовує ці 

уроки в «карцері». 
Обґрунтуванням пропуску уроків може бути медична довідка або дозвіл 

адміністрації. 
Учень, який пропустив 25% уроків протягом навчального року, може бути 

відрахований зі школи рішенням адміністрації, як той, який не засвоїв навчальну 
програму свого класу. 

Закон про шкільні автобуси 
Шкільний автобус є територією Школи Бойка, а значить, у ньому діють ті ж 

правила, що і в самій Школі Бойка. 
У разі порушення: застосовуються санкції, передбачені правилами Школи Бойка.  

Результати моніторингу якості освіти  
Система внутрішнього забезпечення якості освіти в закладі складається з 

наступних компонентів: 
- кадрове забезпечення; 
- навчально-методичне забезпечення; 
- матеріально-технічне забезпечення; 
- якість проведення навчальних занять; 
- моніторинг досягнення учнями результатів навчання. 

Річний звіт про діяльність закладу освіти   
Завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти є: 
- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 
- контроль за виконанням освітньої програми та навчальних планів,  якістю знань, 

умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 
- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища  закладу; 
- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 
  Випробуванням виконання цих завдань стала робота закладу в умовах карантину, 

починаючи з березня і до закінчення 2019-2020 навчального року. 
  З перших днів було організовано проведення уроків в онлайн-режимі для кожної 

паралелі класів за спеціальним розкладом. Зважаючи на необхідність виконання 
навчальних програм, збереження здоров’я дітей, розклад оновлювався щотижнево. 
Уроки починалися о 8.45 і проводилися відповідно до звичайного режиму роботи, що 
сприяло організації навчального процесу учнів вдома. Було проведено більш 2250 уроків 
в онлайн-режимі з використанням програм ZOOM та CLASSROOM. 

Кадровий склад закладу освіти  

КАДРОВИЙ СКЛАД 
«Авторської школи Бойка» 
станом на 01.07.2020 



Всього педагогічних працівників 137, з них - 113 вчителів і 24 психолога. 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти                                       
Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні та нематеріальні активи, грошові 
кошти, вартість яких відображено у самостійному балансі. 

Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти  
Щоб в школі ніхто нікого не ображав, а всі дружили й поважали один одного, ми 

придумали програму "Антибулінг". 
- Психологи навчили вчителів правильній поведінці в разі, якщо вони стикаються 

з булінгом в класі. 
            - Провели тренінги в дітьми. Розповіли їм про те, що потрібно робити, якщо тебе 
ображають. 

 - Придумали інформаційні плакати про булінг, зрозумілі дітям. 
 - Розробили систему зворотнього зв'язку на зразок «гарячої лінії». 
 - Підготували старшокласників, які включаються в роботу з дітьми, що 

піддаються булінгу. 
 - Розробили спеціальні «sos-футболки», які носять психологи й старшокласники з 

активної групи. Ці футболки допомагають дітям зрозуміти, до кого вони можуть 
звернутися, якщо їм потрібна допомога. 

 - Психологи проводять постійний моніторинг емоційного стану дітей у всіх 
класах, приділяючи особливу увагу підліткам. 

Наявність вакантних посад 
Школі завжди потрібні висококваліфіковані педагогічні кадри, люди творчі, 

небайдужі, активні. 

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання  
Гуртожитків немає. 


