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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПІДЛІТКОВИЙ КЛУБ «КОЛОРИТ»
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Підлітковий клуб «Колорит» (далі-клуб) – це виховний заклад,
створений з метою реалізації державної політики у сфері позашкільної
освіти, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення
потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті.
1.2.Клуб підпорядкований відділу молоді та спорту управління освіти,
молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації.
1.3.Клуб у своїй роботі керується Конституцією України, Законами
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Конвенцією ООН про
права дитини, наказами управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим
Положенням.
1.4.Вихованці підліткового клубу мають право на здобуття позашкільної
освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.
Позашкільна освіта здобувається вихованцями в клубі в позаурочний та
позанавчальний час. Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на
принципах добровільності вибору типу підліткового клубу та виду
діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх
замінюють, громадських організацій, товариств, фондів.
1.5.Мова навчання і виховання у клубі визначається відповідно до
Конституції України і Закону України «Про мови в Україні».
1.6.Основним завданням клубу є :
-виховання громадянина України;
-вільний розвиток особистості та формування її соціально – громадського
досвіду;
-виховання поваги до Конституції України;
-виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв,
традицій, національних цінностей українського народу, а також інших
націй і народів;
-виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

-створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного
розвитку;
-формування свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я
та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
-задоволення освітньо–культурних потреб;
-задоволення потреб дітей у професійному самовизначенні і творчій
самореалізації;
-пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей;
-організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм, профілактика
бездоглядності, правопорушень;
-виховання у вихованців клубу свідомого ставлення до власної безпеки та
безпеки оточуючих;
-формування здорового способу життя;
-здійснення інформаційно – методичної та організаційно – масової роботи.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
2.1.Керівництво клубом здійснює директор, який підпорядкований
начальнику відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації, начальнику управління освіти, молоді та
спорту районної державної адміністрації.
2.2.Клуб є комплексним та організовує роботу з
вихованцями за
різними напрямами позашкільної освіти.
2.3. Клуб організовує роботу з дітьми та підлітками на принципі
добровільності вибору центрів за інтересами.
2.4. Державний контроль за діяльністю клубу здійснюється з метою
реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної освіти органами
місцевого самоврядування.
Основною формою державного контролю за діяльністю клубу є
державна атестація підліткового клубу, яка проводиться не рідше одного
разу в 10 років у порядку, встановленому законодавством.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У КЛУБІ
3.1.Позашкільна освіта у клубі здійснюється за такими напрямами:
-художньо-естетичний центр, який забезпечує розвиток творчих
здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок,
оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
-туристично-спортивний центр «Моя земля-мій рідний дім», який
передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище,
формування екологічної культури особистості, залучення до практичної
природоохоронної роботи, залучення дітей до активної діяльності з
вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації,
географічних, етнографічних, історичних об’єктів явищ соціального життя,
оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;
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забезпечує розвиток фізичних здібностей, необхідні умови для повноцінного
оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, набуття
навичок здорового способу життя;
-центр психологічного розвантаження та духовного збагачення «Ти не
один 1+1», який надає соціально-психологічну допомогу дітям, які
опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечує орієнтацію виховної
роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в
учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і
ризикованої поведінки підлітків, зокрема, профілактику наркоманії,
алкоголізму, поширення ВІЛ\СНІДу та хвороб, що передаються статевим
шляхом, бродяжництва, безпритульності, насильства, незаконних форм
дитячої праці, попередження суїцидальної поведінки;
-культурно-дозвілевий центр «Диско», який забезпечує відродження
національної духовності, формування творчого, інтелектуального,
морального та духовного розвитку підлітків.
3.2.Головні напрями діяльності клубу,
визначаються
клубом і
погоджуються з управлінням освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації.
3.3.Клуб працює за річним планом роботи, затвердженим начальником
управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.
3.4.Зміст роботи центрів визначається типовими навчальними планами і
програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України або іншими органами державної виконавчої влади.
Програмою може бути передбачена індивідуальна робота з обдарованими
дітьми та дітьми-інвалідами.
3.5.Підлітковий клуб співпрацює з іншими навчально-виховними
закладами, сім’ями, трудовими колективами, громадськими організаціями,
творчими колективами, товариствами, фондами, громадянами.
3.6.Тривалість заняття встановлюється і визначається навчальними
планами та програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та
допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для
вихованців віком від 6 до 7 років
- 2 заняття по 35 хвилин з
п’ятихвилинною перервою, усіх інших – 2 заняття по 45 хвилин з
п’ятихвилинною перервою.
3.7.Клуб організовує роботу з дітьми протягом календарного року.
3.8.Позашкільна освіта в клубі здійснюється диференційовано,
відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей
вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану
здоров’я у різноманітних організаційних формах: заняття, лекція,
індивідуальна робота, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт,
змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, практична робота та в
інших формах.
3.9.До роботи в клубі залучаються діти та підлітки віком від 6 до 18
років.
3.10.Клуб проводить набір учнів на безконкурсній основі.
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3.11.Начальник
управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації:
-представляє клуб у всіх органах, установах та відповідає за результати
діяльності закладу;
-подає на затвердження голові
районної державної адміністрації
штатний розпис в межах фонду заробітної плати, організовує виконання
кошторису;
-встановлює місячні премії та щорічну грошову винагороду директору
клубу за рахунок і в межах фонду заробітної плати;
-видає в межах своєї компетенції накази, обов’язкові для виконання;
-приймає на роботу та звільняє з роботи директора клубу;
-застосовує заходи дисциплінарного впливу до директора.
4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КЛУБІ
4.1.Учасниками навчально-виховного процесу в клубі є: директор,
вихованці, батьки або особи, які їх замінюють, представники установ,
організацій, які беруть участь у здійсненні навчально-виховного процесу.
4.2.Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу в клубі
визначені Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно
правовими актами.
4.3.Управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної
державної адміністрації надає перевагу навчанню і вихованню в клубі
неповнолітніх дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітейінвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування згідно із
законодавством України.
4.4.Управлінням освіти, молоді та спорту Березнівської районної
державної адміністрації встановлюються різні види морального
стимулювання та матеріального заохочення для переможців конкурсів,
турнірів, виставок, змагань.
4.5.Директором клубу повинна бути особа, яка має вищу педагогічну або
іншу фахову освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або
спеціаліста, належний рівень професійної підготовки.
4.6.Директору клубу надається щорічна основна відпустка тривалістю не
менше 42 календарних днів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
4.7.Педагогічне навантаження директора клубу становить 40 годин
протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку. Розміри та
порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються
Кабінетом Міністрів України.
4.8. Трудові відносини в клубі регулюються Кодексом законів про працю
України, Законами України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про
освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно – правовими
актами.
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4.9. Підвищення кваліфікації директора клубу здійснюється не рідше
одного разу у п’ять років за рахунок бюджетних коштів.
4.10.Атестація директора клубу здійснюється 1 раз у 5 років відповідно
до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та наказу
управлінням освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.
5. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1.Фінансово-господарська діяльність клубу здійснюється за рахунок
бюджетних асигнувань та залучених коштів.
5.2.Джерелами формування коштів клубу можуть бути:
-кошти державного та місцевого бюджетів, що надходять в розмірі, не
нижчому від передбачуваного нормативами фінансування;
-кошти, одержані за виконання робіт на замовлення підприємств,
організацій і установ;
-інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
5.3.Встановлення планових завдань клубу на розвиток платних послуг у
будь- якій формі забороняється.
5.4.Клуб при здійсненні господарсько-фінансової діяльності має право:
-користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством;
-отримувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо від
органів державної влади, підприємств, установ, організацій, окремих
громадян;
-розвивати власну матеріальну базу;
-здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та
даному Положенню.
5.5.Порядок ведення бухгалтерського обліку по звітності у клубі
здійснює централізована бухгалтерія управління освіти молоді та спорту
районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.
5.6.Майно підліткового клубу складають основні фонди та інші
матеріальні цінності, що знаходяться на обліку у централізованій
бухгалтерії та укладених угод між районною державною дміністрацією та
фізичними особами.
5.7.Збитки, заподіяні клубу в результаті порушення його майнових прав
іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно
до чинного законодавства.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ліквідація чи реорганізація підліткового клубу здійснюється відповідно
до чинного законодавства.

Начальник управління

Г. Ковальчук
5

6

