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- дотримання догов1рних зобов’язань з шшими суб’ектами осв1тньо1, 
ВИробнИЧоТ, науково'1 Д1ЯЛЬНОСТ1, у тому ЧИСЛ1 зобов’язань за М1ЖНарОДНИМИ 
угодами;

- дотримання фшансовоТ дисциплши та збереження матер1ально- 
техшчноУ бази.

1.10. У навчальному заклад1 навчання вщбуваеться украшською мовою. 
3 урахуванням осв1тшх запит1в, кадрового забезпечення та матер1ально- 
техшчноТ 1 методично'1 бази навчальний заклад оргашзуе навчання в старшш 
школ1 за технолопчним профшем. За умови вщповщного социального запиту 
та ресурсного забезпечення:

- можливе вщкриття шших профЬпв навчання у старшш школц
- з метою забезпечення р1вного доступу до яюсноТ освгги Д1тей з 

особливими ОСВ1ТН1МИ ПОТребаМИ, НаСТуПНОСТ1 М1Ж Р1ВНЯМИ ОСВ1ТИ, можливе 
запровадження 1нклюзивного та штегрованого навчання, В1дкриття клас1в, 
для Д1тей з особливими осв1ТН1ми потребами.

3 метою реал1заци завдань досл1дно-експериментально'1 робота, 
визначеноТ наказом М1н1стерства освгги 1 науки Украши вщ 24.12.2014р. № 
1509 "Про проведения дослщницько-експериментапьноТ робота на баз1 
Запор13ького навчально-виховного комплексу 1-Ш ступен1в №66 Запор1зькоТ 
м1сько1 ради Запор13ько'1 област1", у навчально-виховному процес1 нар1вн1 13 
загальною системою викладання, запроваджуеться (функц10нуе) педагопчна 
система "Вальдорфська школа", визначена Концентуальними засадами 
вальдорфсько'1 педагопки, затвердженими Гнтернацюнальною конференц1ею 
Вальдорфських/Штайнер1вських шкш (Гаазьким колом) та Критер1ями 
Вальдорфських шк1л, затверджених Свропейською Радою Штайнер- 
Вальдофсько1 осв1ти (ЕС8\\^Е). За запитом батьк1в в класах, що навчаються 
за вальдорфською системою, навчання вщбуваеться росшською мовою.

1.11. Навчальний заклад зпдно з Д1ючим законодавством та в межах 
кошт1в, вид1лених на утримання закладу, мае право:

- проходити в установленому порядку державну атестащю;
- визначати вар1ативну частину робочого навчального плану;
- в установленому нормативно-правовими актами порядку розробляти 1 

впроваджувати експериментальш та 1ндив1дуальн1 робочг навчальш плани;
- сп1льно з вищими навчальними закладами, науково-досл1дними 

1нститутами та центрами проводити науково-дослщну, експериментальну, 
пошукову роботу, що не суперечить законодавству Украши (в межах 
кошторисних призначень);

- використовувати р1зш форми морального 1 матер1ального заохочення 
до учасниюв навчально-виховного процесу;

- бути розпорядником рухомого 1 нерухомого майна на правах 
- оперативного управлшня зпдно з законодавством Украши та власним

Статутом з дозволу власника;
- отримувати кошти 1 матер1альн1 цшност1 вщ орган1в м1сцевого 

самоврядування, юридичних 1 ф1зичних остб;


