
 Десята сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  ______березня 2016 року         № 

м. Знам`янка 

 

 

Про реорганізацію Знам’янської 

ЗШ І-ІІІ ступенів №3 

Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області у 

НВК «Знам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3–гімназія» 

Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

 

 Керуючись Конституцією України, п.6 ст. 36, Закону України «Про освіту», Законом 

України «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженим Постановою КМУ від 27 серпня 2010 року № 778, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону  

України «Про місцеве  самоврядування в  Україні» та з метою  відкриття навчальних закладів, 

покликаних відродити і примножити інтелектуальний потенціал України, дати можливість 

учням здобути знання понад обов`язковий загальноосвітній рівень, розкрити та сприяти 

реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань Знам’янська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Змінити  з  15 червня 2016 року найменування комунального закладу Знам’янська 

загальноосвітня школа    І-ІІІ ступенів № 3 Знам’янської міської ради Кіровоградської 

області на навчально-виховний комплекс «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3 – гімназія» Знам’янської міської ради Кіровоградської області, 

запровадивши набір такої кількості гімназійних класів суспільно-гуманітарного та 

фізико-математичного профілів: 

 з 01.09.2016 – один 5-й клас (суспільно-гуманітарний профіль),  

 з 01.09.2016 - один 10-й клас (фізико-математичний профіль). 

2. Затвердити Статут навчально-виховного комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3-гімназія», що додається. 

3. Встановити з 01.09.2016 року  доплату директору навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - гімназія» Знам’янської міської 

ради Кіровоградської області, заступнику директора з навчально-виховної роботи, 

відповідального за роботу у гімназійних класах, у розмірі 10 % посадового окладу та 

вчителям, які викладають в гімназійних класах, у розмірі 10 % заробітної плати за 

години тижневого навантаження в гімназійних класах. 

4. Відділу освіти (начальник Л. Грекова) забезпечити виконання цього рішення та внести необхідні 

зміни до установчих документів навчального закладу та забезпечити його державну реєстрацію. 

        5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

освіти, культури, молоді та спорту (голова комісії – Ю. Сопільняк). 

 

 

Міський голова     С.Філіпенко 


