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громада в особ1 Запор1зькоУ мюькоУ ради. За дорученням засновника 
Департамент осв1ти 1 науки, молод1 та спорту Запор1зькоУ мюькоУ ради е 
органом управлшня майном навчального закладу.

1.5.Навчальний заклад в своУй д1яльност1 керуеться Конститущею 
УкраУни, Законами УкраУни "Про освггу", "Про загальну середню освггу ", 
Положениям про загальноосвтпй навчальний заклад, затвердженим 
постановою Кабшету Мшютр1в Украши вщ 27.08.2010 № 778, шшими 
нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.6.Головною метою навчального закладу е забезпечення реал1зацп 
права громадян вщповщноУ територй на здобуття загальноУ середньоУ освгги.

1.7.Головними завданнями навчального закладу е:
- виховання громадянина Украши;
- виконання вимог Державного стандарту загальноТ середньоУ осв1ти, 

ШДГОТОВКа уЧН1В ДО подальшо'1 ОСВ1ТИ 1 ТруД0В01 Д1ЯЛЬНОСТ1;
- виховання у дггей любов1 до Украши, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицш 1 звичаУв, державноТ мови, 
репональних мов або мов меншин та рщноУ мови, нацюнальних 
ц1нностей украшського народу, а також цшностей 1нших нац1й 1 народ1в, 
св1домого ставлення до себе, оточення та довюлля;

- формування основних норм загальнолюдськоТ морал!;
- формування особистост1 учн1в, розвиток IX зд1бностей 1 обдарувань, 

наукового св1тогляду;
- виховання в учшв поваги до Конституцп Украши, державних 

символ1в Украши, прав 1 свобод людини 1 громадянина, почуття власно‘1 
пдност1, в1дпов1дальност1 перед законом за сво1 дп, св1домого ставлення до 
обов'язюв людини 1 громадянина;

- реал1зац1я права учшв на вшьне формування пол1тичних 1 
св1тоглядних переконань;

- виховання св1домого ставлення до свого здоров'я та здоров'я 1нших 
громадян як найвищо'1 соц1ально1 ц1нност1, формування ппешчних 
навичок 1 засад здорового способу життя, збереження 1 зм1цнення ф1зичного 
та ПСИХ1ЧНОГО здоров'я уЧН1В.

- надання допомоги особистост1 у власному становленш та розкритт1 
талант1в у гармони 13 законом1рностями 1 тенденщями розвитку природи, 
людини та св1ту через запровадження педагопчно'1 системи "Вальдорфська 
школа".

1.8.Навчальний заклад самост1йно приймае ршення 1 зд1йснюе 
Д1яльн1сть в межах своеУ компетенцй, передбачено'1 законодавством УкраУни 
та власним Статутом.

1.9.Навчальний заклад несе в1дпов1дадьн1сть перед особою, 
суспшьством 1 державою за:

- збереження життя та здоров’я дггей;
- дотримання безпечних умов навчально-виховноУ д1яльност1;
- дотримання державних стандартгв осв1ти;


