
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ  

МЕРЕЖІ СОЦІАЛЬНО-СПОРТИВНИХ ШКІЛ ФОНДУ РЕАЛ МАДРИД 
ТА ГО «ЕПІЦЕНТР ДІТЯМ» 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Правила внутрішнього розпорядку (далі по тексту – Правила) для осіб, які 
навчаються в Соціально-спортивній школі Фонду Реал Мадрид та ГО 
«Епіцентр дітям» (далі по тексту – ССШ)  базуються на законах України, 
постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого 
самоврядування. 
 
1.2.  Ці Правила розроблені з метою правильної організації освітньо-
тренувального процесу, раціонального використання часу для занять та 
тренувань, підвищення якості і ефективності освітньо-тренувального процесу, 
зміцнення дисципліни серед бенефіціарів. 
 
1.3.  При зарахуванні до ССШ кожен бенефіціар зобов’язаний ознайомитися з 
цими Правилами у соціальних педагогів, психолога, тренерів, волонтерів. 
 
1.4.  Правила є сукупністю правил, що регулюють поведінку бенефіціарів ССШ 
під час проведення освітньо - тренувального процесу, дозвілля. 
 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ, ТРЕНУВАНЬ 
 
2.1.  Навчання в ССШ включає в себе наступні компоненти: 
 - соціальний; 
 - психологічний; 
 - тренувальний. 
 
2.2.  Заняття та тренування у ССШ починаються та закінчуються відповідно 
розкладу.   
 
2.3.  Тривалість одного заняття 45 хв., тренування – для бенефіціарів груп А – 
60 хв., для бенефіціарів груп В і С – 90 хв. 
 
2.4.  В ССШ зараховуються діти віком від 6 до 17 років.   
 
2.5.  Прийом бенефіціарів здійснюється на підставі добровільного 
волевиявлення та наявності пільгової категорії.  Умовами прийому бенефіціара 
в ССШ є пред’явлення наступних документів та даних: 



- копія паспорта одного з батьків/законного представника; 
- копія ідентифікаційного коду одного з батьків/законного представника;  
- копія свідоцтва про народження, ІD – картка дитини (за наявності); 
- копія ідентифікаційного коду дитини; 
- закордонний паспорт дитини (за наявності); 
- документ, що підтверджує соціальний статус (посвідчення багатодітної 
родини, призначення опікунства, посвідчення УБД, рішення суду про 
розлучення батьків, довідка про смерть…) 
- медична довідка-дозвіл від спортивного лікаря; 
- копія табеля за останній навчальний рік; 
- дві фотокартки 3/4; 
- розміри одягу, взуття; 
- вага, зріст. 
 
2.6. Зарахування до ССШ відбувається після відвідування дитини вдома та 
складання характеристики соціально - побутових умов. 
 
2.7.  Комплектування груп проходить відповідно віку (групи: А – 6-8 років; В – 
9-12 років; С – 13-17 років) 
 
2.8.  Порядок відрахування бенефіціарів із ССШ здійснюється відповідно до 
цих Правил. 
  
3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БЕНЕФІЦІАРІВ І БАТЬКІВ 
(ЗАКОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ) 
 
3.1.  Бенефіціари мають право: 
 - отримувати соціально-спортивну підготовку відповідно до методології Фонду 
Реал Мадрид; 
 - безоплатно використовувати інвентар, обладнання, спортивну екіпіровку, 
спортивні споруди під час занять, тренувань, виступів на змаганнях, дозвіллі. 
 
3.2.  Бенефіціари зобов’язані: 
 - дотримуватися цих Правил та інших локальних нормативних документів 
ССШ; 
 - розвивати і удосконалювати особистісне «Я», спортивну майстерність; 
 - виконувати намічені плани індивідуальних і групових занять, тренувань; 
 - дотримуватися режиму і гігієнічних вимог; 
 - систематично відвідувати заняття, тренування; 
 - дотримуватися дисципліни, в тому числі, строго дотримуватися графіка 
розкладу занять, тренувань і не допускати запізнень, своєчасно виконувати 
вказівки керівництва ССШ, соціальних працівників, психолога, тренерів і 
волонтерів; 
 - виступати на змаганнях за ССШ; 
 - поважати честь і гідність інших бенефіціарів, батьків, працівників ССШ, 
волонтерів; 
 - дбайливо ставитися до майна ССШ; 
 - у разі пропуску заняття, тренування доводити до відома соціальних 
працівників, психолога, тренерів, волонтерів; 



 - у разі пропуску заняття, тренування через хворобу надати медичну довідку, в 
разі пропуску заняття з поважної причини – письмове пояснення батьків / 
законних представників про причину відсутності; 
 - дотримуватися заходів безпеки під час занять, тренувань, змагань, дозвілля. 
 
3.3.  Бенефіціарам забороняється: 
 - приносити, вживати в ССШ тютюнові вироби, спиртні напої, токсичні, 
наркотичні речовини та інші предмети, використання яких може спричинити, 
заподіяти шкоду життю і здоров’ю людини; 
 - використовувати засоби і предмети, які можуть привести до спалахів і 
вибухів, інших небезпечних ситуацій; 
 - застосовувати фізичну силу по відношенню до інших бенефіціарів для 
з’ясування стосунків, залякування, вимагання; 
 - використовувати непристойні вирази, жести, ненормативну лексику; 
 - залишати територію ССШ тільки з дозволу соціальних педагогів, психолога, 
тренерів і волонтерів; 
- брати без дозволу чужі речі; 
- бігати сходами, коридорами та в приміщеннях кататися на перилах; 
- штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього; 
- пропускати заняття, тренування без поважних причин; 
- виносити без дозволу із ССШ інвентар та інше обладнання ССШ. 
 
3.4.  Батьки (законні представники) зобов’язані: 
 - під час проведення занять, тренувань перебувати в спеціально відведених для 
батьків місцях (за наявності); 
 - негайно повідомляти соціальним працівникам, психологу, тренерам про 
причини неявки бенефіціара на освітньо-тренувальні заняття. 
 
 3.5.  Батькам (законним представникам) забороняється: 
 - втручатися в освітньо-тренувальний процес; 
 - перебувати в спортивному залі, в аудиторії для проведення занять під час 
освітньо-тренувального процесу без дозволу соціальних працівників, 
психолога, тренерів, волонтерів. 
  
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЕНЕФІЦІАРІВ 
За порушення дисципліни, пропуски без поважної причини (5 пропусків) і 
невиконання цих Правил бенефіціари будуть відраховані із ССШ автоматично. 
Бенефіціари, які забезпечуються транспортуванням (автобусом) зобов’язуються 
бути вчасно на всіх зупинках і повідомляти про неможливість присутності на 
уроці за день до заняття. 
Дотримуватися культури спілкування онлайн та офлайн. 
  
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ 
За порушення дисципліни і невиконання цих Правил ССШ залишає за собою 
право не допускати або обмежити допуск батьків (законних представників) на 
соціально-спортивні об’єкти. 
 
Громадська організація надає обов’язкове страхування для кожного 
бенефіціара, батьки зобов’язуються в той самий день повідомляти про страхові 
випадки координатора і соціального працівника. 
 



Участь у супроводі навчально - виховного процесу. 
 
 
 
6. ВИДИ ЗАОХОЧЕННЯ БЕНЕФІЦІАРІВ 
За високі результати під час занять, змагань  громадська організація 
добровільно в якості подарунка, за рішенням керівництва, працівників ССШ, 
забезпечує  бенефіціарів різними види заохочення (подяки, екскурсії, поїздки, 
подарунки тощо). Вибір вихованців залишається за громадською організацією і 
оскарженню не підлягає. 
 
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1.  Дія цих Правил поширюється на всіх бенефіціарів ССШ і їх батьків 
(законних представників). 
7.2.  Термін дії цих Правил необмежений, внесення змін і доповнень до 
чинних Правил здійснюють на підставі локальних документів ССШ. 
 


