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ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, 
які можуть надаватися школою

1. У сфері освітньої діяльності:
1.1 підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього 

незалежного оцінювання;
1.2 проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або 

без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів 
(зокрема, іноземних мов, комп’ютерної підготовки, гри на музичних 
інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії, 
машинопису, крою та шиття;

1.3 організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, 
святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, 
туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним 
напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду 
державного та місцевих бюджетів;

1.4 забезпечення харчуванням дітей з частковою оплатою відповідно до 
законодавства.

1.5 підготовка до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
2. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму,

фізичної культури та спорту:
2.1 проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та 

спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних 
закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до 
діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду 
державного та місцевих бюджетів;

2.2 організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у 
тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально- 
технічної бази, якщо це не передбачено навчальними планами та не 
належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального 
фонду державного та місцевих бюджетів;

2.3 організація, проведення концертно-видовищних заходів.
3. Інші послуги:

3.1 надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і 
площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що 
тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально- 
виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально- 
побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;

3.2 здійснення заходів, пов’язаних із провадженням виставково-ярмаркової 
діяльності згідно із законодавством.



ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 
з англійської мови

які надаються школою в 2017/2018н.р.

Клас
День

тижня
Урок

Час

проведення
Вартість Вчитель

Платні послуги з англійської мови

1а Вівторок 5 1220-1255 Кошмай С.М.

16 Четвер 5 1220- 1255 Кошмай С.М.

2а

2а

Вівторок

П’ятниця
5 1220-1300 Фесун С.Є.

26 Понеділок 6 ІЗ20-14 20 грн.

3
Щербатюк Л.А.

За П ’ятниця 5 1220-1300 ОДНОГО

учня

Єрохіна О.О. 

Щербатюк Л.А.

36 П ’ятниця 6 1320-1400
Єрохіна О.О. 

Щербатюк Л.А.

4а Вівторок 5 1 2 2 0 _ 1 3 00
Єрохіна О.О. 

Щербатюк Л.А.

46 Вівторок 6 1320-1400
Єрохіна О.О. 

Щербатюк Л.А.


