
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Педагогічний Клуб "Статус КВО (Компетентність, Вибір, Освіта)", (далі за текстом - "Клуб", 

здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України, є добровільним 

некомерійним об’ъєднанням громадян та організацій. 

1.2.  Клуб створюється без обмеження терміну діяльності, за потребою може набувати права 

юридичної особи, має своє найменування, емблему, бланк, печатку. 

1.3.  Діяльність Клубу здійснюється відповідно до діючого законодавства України та цим 

Статутом. Діяльність Клубу будується на принципах добровільного членства, самоврядування та 

прозорості. Клуб має повну самостійність у питаннях  визначення форм управліния, прийняття 

рішень та інших дій, що не вступають у протиріччя з діючим законодавством  та цим Статутом. 

1.4. Клуб має право відкривати свої філії та представництва у будь-яких містах  України та за її 

межами. Філії та представництва діють  на підставі Статуту Клубу. 

1.5. Місцезнахождення  органів управління Клубу: 69035, Украина, м.Запоріжжя, вул.. 40 років 

Радянської України 57-а, КЗ «ЗОАППО» ЗОР. 

1.6. Клуб має  свій интернет-ресурс www.virtkafedra.ucoz.ua  з метою висвітлення своєї діяльності. 

 

2. МЕТА  ТА  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  КЛУБУ 

2.1.  Метою діяльності Клубу є популяризація провідних педагогічних та управлінських ідей серед 

освітян; науково-методичне забезпечення підвищення рівня управлінської культури керівників 

закладів освіти та психологічного супроводу діяльності закладів освіти Запорізької області.  

2.2.  Завдання діяльності Клубу: 

- вивчення, узагальнення і наукове обґрунтування перспективного досвіду керівників закладів 

освіти; 

- пропаганда передового досвіду підвищення кваліфікації управлінських кадрів у системі 

післядипломної педагогічної освіти; 

- формування управлінської культури керівних кадрів освіти; 

- сприяння інноваційному розвитку освіти; 

- формування інформаційного освітнього простору; 

- надання питанням освіти статусу пріоритетних на всіх рівнях. 

2.3.  Для досягнення своєї мети Клуб здійснює такі види діяльності: 

- організує збір та аналіз інформації про передовий педагогічний та управлінський досвід у 

сфері освіти; 

- проводить засідання, семінари, зустрічі та консультування для членів Клубу та запрошених 

осіб; 

- організує та проводить заходи наукового, освітнього, культурного характеру для членів Клубу 

та зацікавлених осіб; 

- створює та/або підтримує структури, які сприяють досягненню мети  Клубу та поширенню 

його ідей; 

- консолідує зусилля некомерційних організацій, бизнесу, медіа, політиків та  представників  

органів влади у вирішенні  проблем освіти; 

- розширює міжнародні ділові зв’язки, розвиває партнерські стосунки серед  членів Клубу та 

компаній-партнерів Клубу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ  КЛУБУ 
3.1. Членом Клубу може стати будь-яка особа або організація, яка визнає цей Статут та має 

намір своєю діяльністю надавати допомогу у здійсненні мети та завдань Клубу. 

3.2. У Клубі діють таки види членства: 

 постійний член Клубу; 

 почесний член Клубу; 

 колективний член Клубу. 

3.3. Постійний член Клубу – особа готова приймати участь у заходах Клубу. Постійний член 

Клубу має  право голосу на Загальних зборах Клубу. 

3.4. Почесний член Клубу – особа яка внесла зназний вклад у діяльність Клубу. Має  право 

голосу на Загальних зборах Клубу. 

3.5. Колективний член Клубу - комерційна або некомерційна організація, асоціація, 

об’єднання, фонд, клуб або інша структура, яка зацікавлена в реалізації мети Клубу. Отримує статус 

http://www.virtkafedra.ucoz.ua/


компанії-партнера. Представник організації отримує статус Постійного члена Клубу, має право 

голосу на Загальних зборах Клубу. 

3.6. Члени Клубу мають право:  

 приймати участь у засіданнях Клубу;  

 пропонувати кандидатів до керівних органів Клубу;  

 обирати та бути обраними до керівних органів Клубу; 

 обговорювати питання на Загальних зборах Клубу питання практичної діяльності, вносити 

пропозиції щодо покращення практичної діяльності  Клубу;  

 отримувати від керівних органів інформацію про діяльність Клубу.  

Будь-який член Клубу має право добровільно вийти із складу Клубу. У цьому випадку він подає 

відповідне повідомлення Координатору Клубу. Членство припиняється у момент одержання  

Координатором данного повідомлення. 

3.7. Члени Клубу зобов’язані:  

 дотримуватися Статуту Клубу;  

 виконувати рішення Загальних зборів Клубу; 

 виконувати свої обов’язки перед Клубом, які пов’язані з участю в його діяльності; 

 повсякчасно сприяти  реалізації мети і завдань Клубу. 

Член Клубу може бути виключений з Клубу, якщо його професійна або суспільна діяльність 

спричиняє шкоду репутації та авторитету Клубу, або йде всупереч з статутними цілями Клубу. 

Рішенння про виключення з членів Клубу приймається Загальними  зборами Клубу. 

 

4. ОРГАНИ   УПРАВЛІННЯ   КЛУБУ 
4.1. Органами управліния Клубу є: Загальні збори Клубу; Президент Клубу та/або Правління 

Клубу; Координатор Клубу. 

4.2. Найвищим органом управління Клубу є Загальні збори членів Клубу. 

4.3. Загальні збори членів Клубу проводяться не рідше  одного разу в два роки. 

4.4. Виключно до компетенції  Загальних зборів Клубу відносяться: 

а) визначення головних напрямів діяльності Клубу, затвердження його планів та звітів про їх 

виконання;  

б) затвердження Статуту Клубу та внесення до нього змін та доповнень;  

в) обрання Президента та Правління Клубу;  

д) виключення членів Клубу з Клубу;  

е) прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності Клубу. Рішення про 

внесенння змін до Статуту приймається кваліфікованою більшістю  голосів Загальних зборів Клубу. 

4.5. У термін між Загальними зборами Клубу керує Президент Клубу або  Правління Клубу. 

Загальні збори визначають кількість членів Правліния та порядок їх роботи. Президент Клубу 

вірішує  усі питання діяльності Клубу, окрім тих, які входять виключно до компетенції Загальних 

зборів. Президент Клубу призначає Координатора Клубу. 

4.6. Виконавчим органом Клубу є Секретаріат (може складатися з одного-двох Секретарів), 

який формує Координатор Клубу для вирішения поточних організаційнних завдань та оперативного 

управліния діяльністью Клубу. Він діє від імені Клубу та представляє його інтереси. Координатор 

Клубу звітує про свою діяльність на Загальних зборах Клубу.  

 

5. КОНТРОЛЮЮЧИ  ОРГАНИ 
5.1. Контролюючим органом Клубу є Ревізійна комісія, яка обирається у кількості  трьох осіб, 

які  не є членами Правління Клубу, терміном на два роки. Керує  роботою Ревізійної комісії голова. 

Комісія діє на підставі Статуту Клубу. Ревізійна комісія щорічно звітує про свою  роботу Президенту 

Клубу. 

6. КОШТИ  КЛУБУ 

6.1. Кошти Клубу формуються за рахунок:  

 добровільних внесків, пожертв, дарунків та інших надходжень від установ, організацій, 

приватних осіб, у тому числі у зв’язку з проведенням  заходів Клубу;  

 інших надходжень, що не суперечать діючому законодавству  України. 

6.2. Кощти  Клубу не підлягають перерозподілу між його членами або  іншими  особами та 

використовуються виключно для організації діяльності Клубу. 



6.3. Відповідальність  за  використання  коштів  Клубу покладається на Координатора Клубу. 

 

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ  І  ЛІКВІДАЦІЯ  КЛУБУ 
7.1. Припинення діяльності Клубу може бути проведено шляхом реорганізації (злиття, 

приєднання, поділення, зміни) або  ліквідації. 

7.2. Реорганізація або ліквідація Клубу здійснюється за рішенням Загальних зборів членів 

Клубу. 

 

 


