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Витяг з протоколу № 8 

проведення  засідання онлайн-педагогічної ради   

спеціалізованої   школи І-ІІІ  ступенів  № 277 

з поглибленим вивченням англійської мови 

Деснянського  району  міста Києва 
 

22.04.2020р. 

  

Голова педагогічної ради:     Сівак С.М. 

Секретар:                                 Нуждяк  І.А.               

 

Присутні:  із загального числа  (86 осіб) присутні 84 педагогічні працівники 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:                     

1.Трансформація  навчального закладу. 

  Доповідач Сівак С.М. , директор школи 

І. СЛУХАЛИ:       
       Сівак С.М., директора школи, яка довела до присутніх зміст листа МОН України від  

№ 1/9-201 від 08.04.2020 року «Щодо нагальних питань впровадження Закону України 

«Про повну загальну середню освіту». 

      16 січня 2020 року Верховною Радою України прийнято новий Закон України «Про 

повну загальну середню освіту», який набрав чинності 18.03.2020 року. 

      Реформування мережі закладів загальної середньої освіти-це одна із новацій Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» (далі - Закон).                 

   Не всі положення Закону набрали чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, тобто з 18 березня 2020 року. Так, зокрема, з 1 вересня 2024 

року набирають чинності такі вимоги Закону: 

 початкова школа має функціонувати як окрема юридична особа або як структурний 

підрозділ гімназії (абзац п'ятий частини першої статті 35); 

 гімназія та ліцей мають функціонувати як окремі юридичні особи (абзац шостий 

частини першої статті 35); 

 для започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею у його 

складі має бути створено та функціонувати не менше чотирьох 10 класів (абзац 

восьмий частини першої статті 32). 

       Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття 

базової середньої освіти (абзац сьомий частини першої статті 35). Ця норма набирає 

чинності одночасно з набранням чинності всім Законом, проте вона не змушує 

засновників закладів освіти приймати наразі якісь спеціальні рішення щодо 

функціонування ліцеїв. Це положення Закону визначає вектор у питанні формування 

мережі ліцеїв: ліцей з можливістю здобуття в ньому базової середньої освіти - це 

скоріше виключення, аніж правило. Крім того, Закон передбачає затвердження 

Кабінетом Міністрів України окремого положення про ліцей. 

ВИСТУПИЛИ: 

                          Максименко-Бевз В.М., заступник директора з навчальної роботи, оголосила  

результати онлайн –голосування  педагогічного колективу  щодо визначення 

пріоритетного типу закладу освіти  як результат трансформації  спеціалізованої   

школи І-ІІІ  ступенів  № 277 з поглибленим вивченням англійської мови  

Деснянського  району  міста Києва  згідно нового Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», який набрав чинності 18 березня 2020 року. 

 

 

 

 

 

 

Тип закладу освіти  Кількість голосів 

Початкова школа 0 

Гімназія 0 

Ліцей 4 

Гімназія з структурним підрозділом  

початкова школа  

80 
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УХВАЛИЛИ:  

      Відповідно до частини першої статті 35 «Типи закладів освіти, що забезпечують 

здобуття повної загальної середньої освіти»  Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», який набрав чинності 18 березня 2020 року, враховуючи результати 

онлайн –голосування  педагогічного колективу  щодо визначення пріоритетного типу 

закладу освіти  як результат трансформації  спеціалізованої   школи І-ІІІ  ступенів  № 277 

з поглибленим вивченням англійської мови  Деснянського  району  міста Києва, 

1.   Порушити клопотання перед Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо надання закладу освіти статусу «Гімназія зі структурним 

підрозділом  початкова школа». 

 

                         Голосували:     «за» - 82      «проти» - 0      «утримались» - 2 

 

 

 

 

 
Голова 

педагогічної 

ради                                                                         

   

 

 
            С.Сівак 
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