
 



Ва Установе ствараецца педагагічны савет і могуць стварацца 

апякунскі савет і бацькоўскі камітэт.». 

1. Пункт 16 статута дапоўніць часткамі шаснаццатай-

васемнаццатай наступнага зместу:  

«1812 Друкаванне іншай паліграфічнай прадукцыі.  

1192 вырошчванне кветак». 

4.Абзац першы пункта 65 статута выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва Установе здзяйсняецца ў 

адпаведнасці з адукацыйнымі стандартамі, а таксама Тыповым 

вучэбным планам і вучэбнымі праграмамі, распрацаванымі 

Міністэрствам адукацыі.  Штогод на падставе Тыповага вучэбнага 
плану Установа распрацоўвае вучэбны план, які зацвярджаецца 

кіраўніком па ўзгадненні з аддзелам па адукацыі. Арганізацыйна-

выхаваўчая работа здзяйсняецца ў адпаведнасці з планамі і праграмамі 

выхавання, зацверджанымі ва Установе». 

         5.Пункт 75 статута змяніць і выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«Установа ў адпаведнасці з ускладзенымі на яе асноўнымі задачамі мае 

права:  

уносіць ва ўстаноўленым парадку ў аддзел па адукацыі прапановы 
па   ўдасканаленні сваёй арганізацыйна-штатнай структуры; 

ажыццяўляць гаспадарчую дзейнасць,  у тым ліку аказваць 

фізічным і юрыдычным асобам платныя паслугі на падставе Палажэння 

аб платных паслугах, якое распрацавана ў адпаведнасці з 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, пераліку платных паслуг, 

зацверджаных Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь; 

ажыццяўляць іншыя правы ў адпаведнасці з заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь.». 
6.Пункт 87 статута змяніць і выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«Установу ўзначальвае кіраўнік, які ажыццяўляе непасрэднае кіраванне 

адукацыйным  працэсам і бягучай дзейнасцю Установы. Кіраўнік і яго 

намеснікі арганізуюць выкананне заканадаўства Рэспублікі Беларусь, 

рашэнняў выканаўчых і распарадчых органаў, дзяржаўных органаў 

кіравання адукацыяй, аддзела па адукацыі. 

Кіраўнік прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады 
начальнікам аддзела па адукацыі па ўзгадненні з Пінскім 

райвыканкамам. 

Начальнік аддзела па адукацыі заключае з кіраўніком Установы 

кантракт, у якім вызначаюцца правы, абавязкі і адказнасць кіраўніка, 

умовы яго матэрыяльнага забеспячэння і вызвалення ад пасады, з улікам 

гарантый, прадугледжаных дзеючым заканадаўствам Рэспублікі 

Беларусь. 



Кіраўнік можа быць вызвалены ад займаемай пасады да спынення 

тэрміну дзеяння кантракта на падставе, прадугледжанай ў кантракце, 

або ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.». 

         7.Пункт 88 статута змяніць і выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«Кіраўнік Установы:  

ажыццяўляе на аснове адзінаначалля кіраўніцтва дзейнасцю 
Установай і нясе персанальную адказнасць за выкананне задач і 

функцый, якія стаяць перад Установай;  

выдае ў рамках сваіх паўнамоцтваў загады, арганізуе і правярае 

парадак іх выканання;  

здзяйсняе кантроль за ходам і вынікамі адукацыйнага працэсу, 

правядзеннем тэматычных і выніковых кантрольных работ;  

здзяйсняе прыём і звальненне работнікаў, зацвярджае іх 

службовыя інструкцыі; 
размяркоўвае і нясе адказнасць за ўстанаўленне нагрузкі 

педагагічным работнікам;  

заключае дагаворы з арганізацыямі і фізічнымі асобамі, у тым ліку 

з вучнямі Установы, па бягучым рамонце Установы, афармленні і 

гаспадарчаму напаўненню яе памяшканняў, збудаванняў і г. д.;  

заключае дагаворы на аказанне паслуг вучням і іх бацькам, іншым 

законным прадстаўнікам, грамадзянам, а таксама арганізацыям;  
ажыццяўляе асабісты прыем грамадзян, у тым ліку 

індывідуальных прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб;  

удзельнічае ў пасяджэннях савета аддзела па адукацыі у нарадах, 

якія праводзіць начальнік аддзела па адукацыі, яго намеснікі па 

пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі Установы;  

узначальвае савет Установы і кіруе яго работай;  

згодна з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь прымае меры 

заахвочвання і дысцыплінарнага спагнання да работнікаў Установы;  
у межах, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, 

Статутам Установы, распараджаецца маёмасцю і нясе асабістую 

адказнасць за захаванне маёмасці і яго эфектыўнае выкарыстанне;  

прадстаўляе без даверанасці інтарэсы Установы ў дзяржаўных 

органах і арганізацыях, у судзе;  

выступае асобай наймальніка ў калектыўных дагаворах з 

работнікамі Установы;  

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з дзеючым 
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.». 

         8.Пункт 90 статута змяніць і выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«Службовыя абавязкі кіраўніка Установы зацвярджае начальнік аддзела 

па адукацыі.». 



9.Пункт 111 статута змяніць і выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«Установа можа здзяйсняць платную адукацыйную дзейнасць па 

аказанні дапаможных адукацыйных паслуг, якія не фінансуюцца 

з бюджэту.  

Вартасць дапаможных адукацыйных паслуг вызначаецца ў 

адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь з улікам эканамічна 
абгрунтаваных затрат і зацвярджаецца кіраўніком Установы па 

ўзгадненні з аддзелам па адукацыі.». 

10.Пункт 114 статута змяніць і выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«Установа дэлегуе начальніку аддзела па адукацыі права: 

 здзяйсняць ад яе імя банкаўскія аперацыі, падпісваць фінансавыя 

дакументы; 

 ва ўстаноўленым парадку набывае, арэндуе, заказвае 

абсталяванне і іншыя матэрыяльныя рэсурсы ў юрыдычных і фізічных 
асоб па безнаяўнаму разліку; 

 выдаваць даверанасці, заключаць дагаворы з арганізацыямі і 

фізічнымі асобамі; 

 прадстаўляць без даверанасці інтарэсы Установы ў дзяржаўных 

органах і арганізацыях, у судзе.». 

11.Пункт 115 статута змяніць і выкласці ў наступнай рэдакцыі: 

«Установы дэлегуе права: 
 здзяйсняць у поўным аб’ёме аператыўны і бухгалтарскі ўлік 

вынікаў фінансава-гаспадарчай дзейнасці і аперацый, складання балансу 

і прадстаўлення ва ўстаноўленым парадку бухгалтарскіх справаздач 

цэнтралізаванай бухгалтэрыі аддзела па адукацыі; 

 прадстаўлення пісьмовай дзяржаўнай статыстычнай справаздачы, 

формы і парадак якіх устанаўліваюцца заканадаўствам Рэспублікі 

Беларусь, аддзелу па адукацыі.». 

 
 

Дырэктар школы                                              Л.А.Велюціч 

 
 


