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шшими документами, що регламентують д1яльшсть навчального закладу, 
ЗД1ЙСНЮСТБСЯ лише за IX згодою.

6.14.Педагопчш пращвники навчального закладу шдлягають атестацЙ 
в1дпов1дно до порядку, встановленого центральним органом виконавчоУ 
влади, що забезпечуе формування державно'У пол1тики у сфер1 освгги.

За результатами атестаци педагопчних пращвниюв визначаеться 
Ух вщповщшсть займанш посад1, присвоюеться квагнфшацшна категор1я 
(спещалют, спещалют другоТ, першоТ, вищоУ категорЙ) та можуть бути 
присвоен! педагопчш звання: "старший учитель", "учитель (вихователь) - 
методист", "педагог - оргашзатор -  методист" та шпп.

6.15.Педагопчш пращвники навчального закладу мають право:
- самостшно обирати форми, методи, способи навчальноУ роботи, не 

шк1длив1 для здоров'я учшв;
- брати участь у робот1 методичних об'еднань, нарад, збор1в та 1нших 

орган1в самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з оргашзащею 
навчально-виховно1 роботи;

- обирати форми та здшснювати п1двищення своеУ квал1ф1каци; 
навчатися у вищих навчальних закладах 1 закладах системи п1дготовки та 
шдвищення квал1ф1кацп педагопчних прац1вниюв;

- проходите атестащю для здобуття в1дпов1дно1 квал1ф1кац1йно1 
категорИ' та отримувати й в раз1 усп1шного проходження атестаци';

проводите в установленому порядку науково-дослщну, 
експериментальну, пошукову роботу;

вносите кер1вництву закладу 1 органам управлгння осв1тою 
пропозицЙ щодо пол1пшення навчально-виховно1 роботи;

- на сощапьне 1 матер1апьне забезпечення в1дпов1дно до законодавства;
об'еднуватися у професшш сп1лки та бути членами шших 

об'еднань громадян, д1яльшсть яких не заборонена законодавством;
- порушувати питания захисту прав, професшно'1 та людськоУ чест11

ПДНОСТ1.
6.16.Педагопчн1 прац1вники навчального закладу зобов'язан1:
- забезпечувати умови для засвоення учнями навчальних програм на 

Р1ВН1 обов'язкових ВИМОГ ЩОДО ЗМ1СТу, р1ВНЯ Та обсягу ОСВ1ТИ;
- забезпечувати належний р1вень викладання навчальних дисциплш 

вщповщно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного 
стандарту загально'1 середньоУ осв1ти;

- контролювати р1вень навчальних досягнень учн1в;
- нести вщповщальшсть за в1дпов1дн1сть оц1нювання навчальних 

досягнень учшв критер1ям оц1нювання, затвердженим центральним органом 
виконавчоУ влади, що забезпечуе формування державноУ пол1тики у сфер1 
осв1ти, доводите результате навчальних досягнень учшв до вщома д1тей, 
батьк1в, ос1б, що Ух замшюють, кер1вника навчального закладу;

сприяти розвитку 1нтерес1в, нахил1в та зд1бностей Д1тей, а також 
збереженню Ух здоров'я;


