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голова шкільної ради

Студент має право:
Права учнів ґрунтуються на розділі 21 Закону про освіту.
 висловлювати свою думку, відстоювати свої дії
 Отримайте відповідь на своє запитання від кожного працівника школи
 інформація про хід і результати їх навчання протягом навчального року
 надавати своєчасні та ефективні консультації з різних освітніх питань
 оцінюватися індивідуально та об’єктивно, щоб він зрозумів свою оцінку, у
разі застережень щодо оцінювання з предмета необхідно спочатку
звернутися до вчителя даного предмета, потім до класного керівника,
потім до школи. Директора
 коментувати діяльність школи за умови дотримання всіх принципів гарної
поведінки
 має право голосу чи бути обраним до учнівської ради

Студент зобов'язаний:
Обов’язки учнів ґрунтуються на розділі 22 Закону про освіту
 Вчасно приходити до школи та переодягатися в роздягальні. Пізнім
прибуттям вихованця вважається прихід після дзвінка, тобто після 8 год.
 бути присутнім у класі на початку кожного уроку, бути належним чином
підготовленим до викладання та бути оснащеним необхідними
посібниками, у тому числі підручником
 брати участь в уроках за розкладом, включаючи аудиторні години та
лабораторні роботи
 не порушувати хід навчання, брати слово, піднявши руки, виконувати свої
обов’язки та обов’язки класної служби.
 поважати вказівки працівників школи
 поводитися гідно та з повагою до працівників школи та однокласників
 при вході до школи вимикайте мобільний телефон, зберігайте його та не
користуйтеся ним навіть на перервах
 не приносити до школи речі, які можуть загрожувати його власному
здоров’ю чи здоров’ю однокласників, завдати шкоди чи поставити під
загрозу його моральне виховання

 дотримуватись шкільних правил та виконувати свої шкільні обов’язки
Батьки (опікуни) мають право:
Права батьків (законних опікунів) ґрунтуються на статті 21 Закону про освіту
 для отримання інформації про хід і результати навчання дитини вони
отримують інформацію через класні та інформаційні зустрічі,
консультаційні години, учнівські книжки, збори, що проводяться
індивідуально поза школою, виховні комісії
 коментувати всі рішення, які стосуються нього чи його дітей у школі, і
його коментарям слід приділяти увагу
 голосувати та бути обраним до ради школи
Батько (опікун) учня зобов'язаний:
Обов’язки батьків (законних опікунів) ґрунтуються на статті 22 Закону про
освіту
 переконатися, що учень належним чином відвідує школу
 вибачитися за відсутність дитини в школі (телефоном, електронною
поштою, особисто чи письмово), не пізніше трьох днів з початку
відсутності; після повернення дитини до школи вибачити відсутність
негайно у письмовій формі до учнівської книжки, у разі повторних
частих короткочасних прогулів або підозри на прогули та за
погодженням з батьками - опікунами та вибаченням лікаря (після
узгодження список учнів передано своїм педіатрам)
 наочно інформувати школу про зміну стану здоров’я, проблеми зі
здоров’ям учня або інші серйозні факти, які можуть вплинути на хід
навчання
 у разі відомої відсутності дитини просити звільнити класного керівника,
якщо відсутність буде більше двох навчальних днів, письмово
звернутися до директора школи.
 на прохання директора школи або вчителя прийти до школи для
обговорення питання, що стосується його дитини
 вилучити або відшкодувати в повному обсязі шкоду майну школи,
умисно заподіяну його дитиною

 повідомляти до школи дані для ведення шкільної документації та інші
дані, які є суттєвими для ходу навчання або безпеки учня, та зміни цих
даних

Діяльність школи:
 Для входу до школи учні використовують центральний вхід, який
відкривається о 7.40.
 Якщо учню у виняткових випадках необхідно залишити школу під час
занять, він повинен заздалегідь подати письмове вибачення від
законного представника класному керівнику або керівництву школи.
Законний опікун забере дитину особисто в школі
 учні змінюють взуття на домашнє, не залишають гроші та інші цінності
в кишенях викинутого верху
 роздягальня замикається на визначену роздягальню
 Якщо вчитель не приходить на урок протягом 5 хвилин після дзвінка,
про це повідомляє шкільний офіс.
 Учні заходять до кабінету директора, актової зали, кабінету та
кабінетів після стуку та запрошення увійти
 для занять фізкультурою учні переодягаються у спортивний одяг та
взуття, що не залишає чорних слідів, під час занять на шкільному
майданчику використовують взуття, призначене для цього, зберігають
цінні речі у заздалегідь визначеному місці.
 До спеціалізованих класів і спортивних залів учні ходять тільки в
присутності вчителя, всередині дотримуються правил ведення класу.
 під час перерв учні залишаються тільки на поверсі, де знаходиться їх
клас, не залишаються на сходах чи в інших класах
 Учні не допускаються на перервах
 після закінчення уроку учні приведуть в порядок свої місця, приберуть
посібники та підручники з парти та під партою, разом із вчителем
підуть до роздягальні.

 учні забирають тапочки та інші збережені речі додому з роздягальні,
школа не дає гарантії на речі, які залишаються в роздягальні після
уроків
 Після закінчення уроку учень не залишається в приміщенні школи без
відома вчителя.

Заняття та перерви:
1 година 8.00 - 8.45
2 година 8.55 - 9.40
Закуска
3 година 9.55 - 10.40
4 година 10.50 - 11.35
5 год 11.45 - 12.30
обід
6 ранку 13.00 - 13.45
7 ранку 13.55 - 14.40

Умови забезпечення безпеки та охорони здоров’я вихованців та захисту
від соціального забезпечення патологічні явища та прояви дискримінації
ворожнечі та насильства
 Кожен має право на захист себе, особливо від расизму, ксенофобії та
знущань
 заборонено носіння, зберігання, розповсюдження та зловживання
речовинами, що викликають звикання, у тому числі алкоголем, сигарети,
електронні сигарети
 Забороняється входити до школи або брати участь у шкільних заходах у
стані алкогольного сп’яніння та інших речовин, що викликають звикання.
 кожен, хто виявить порушення цих прав або вважає, що його чи чиїсь інші
права загрожують, повідомить про це класного керівника, методики
профілактики, виховного радника, директора школи чи будь-якого
педагогічного працівника школи.

 На перервах учні поводяться дисципліновано, щоб своїми необдуманими
вчинками не завдати шкоди собі чи однокласникам.
 Учням забороняється маніпулювати вікнами та жалюзі
 Учні зобов’язані негайно повідомити свого класного керівника чи одного з
учителів про будь-який нещасний випадок, травму чи інцидент, що
сталися під час уроку, перерви чи на ігровому майданчику.
 для оцінки аварії приміщення школи починається зі сходів перед
парадним входом, шкільної їдальні та шкільного спортивного залу,
включаючи закриті шкільні приміщення (майстерні, земельна ділянка,
шкільний сад)
 у разі порушення вищезазначених правил учні будуть покарані згідно з
Правилами оцінювання навчальних результатів та поведінки учнів.
 Безбар’єрні платформи можуть використовуватися тільки підготовленим
персоналом школи Умови поводження з шкільним майном
 учні зобов'язані дбайливо ставитися до підручників, посібників та всього
шкільного обладнання, пошкоджені, знищені або втрачені підручники
відшкодовуються учнями.
 учні поводяться так, щоб не було пошкоджено обладнання будівлі школи,
в тому числі картини,
 Принципи обережного поводження також поширюються на відкриті
шкільні території, включаючи шкільний майданчик.
 у разі пошкодження цього майна з вини вихованця або учнів батьки або
опікуни зобов’язані його усунути або сплатити фінансово за ремонт.

