ШКІЛЬНИЙ СТАТУТ
1. Права та обов'язки школярів та їх законних представників, права та обов'язки
Учні мають право:
-

на навчання та участь у навчанні згідно з розкладом, на відпочинок та дозвілля

-

на відпочинок та дотримання елементарних психогігієнічних умов

-

висловлювати свою думку щодо всіх рішеннях, що стосуються істотних питань їхнього навчання
та виховання, при цьому в цих зауваженнях обов’язково враховувати особливості у відповідності
до їх віку та рівня розвитку. У випадку потреби звертатися до відповідного викладача, свого
класного керівника, провідного вихователя, заступника директора чи директора школи

-

на інформаційно-консультативну допомогу з питань, що стосуються навчання та виховання, а
також просити роз’яснення та доповнення стосовно навчальної програми

-

на безпечний доступ до інформації, на захист інформації, що шкодить їх позитивному розвитку
та неналежним чином впливає на їхній моральний стан

-

висловлювати свою думку, побажання, скаргу або коментар щодо питань, пов’язаних з вихованям
та навчанням, що їх стосуються, у відповідній формі, яка не суперечить засадам добропорядності
та доброго громадянського співіснування, а також можуть поділитися своїми думками з усім
педагогічним персоналом школи або викласти свої коментарі через скриньку довіри, при цьому
їхнім зверненням повинна бути приділена відповідна увага з урахуванням особливостей їхнього
віку та рівня розвитку

-

на захист від фізичного або психологічного насилля, недбалого ставлення, від соціальнопатологічних явищ, на вжиття та застосування профілактичних превентивних програм

-

на допомогу при вирішенні проблем, пов’язаних із стосунками з іншими учнями чи працівниками
школи, мають право вимагати вирішення проблем також безпосередньо від директора школи

-

просити допомоги вчителя, якщо не зрозуміли предмет або якщо потрібно поповнити чи
розширити свої знання

-

на особливе піклування у виключних випадках у разі будь-якої хвороби, фізичної вади, а також у
разі надзвичайних обдарувань, здібностей та талантів

-

учень, який став жертвою булінгу чи іншої насильницької, принизливої чи протиправнї поведінки
(вандалізму, расизму, брутальності, лихослів’я і т.п.), має право повідомити про такий факт будьякому працівникові школи, а на підставі цього повідомлення він має право на надання негайної
допомоги та захисту. Під час вирішення проблеми необхідно класифікувати та враховувати
ступінь важкості ситуації, в яку потрапив учень

-

створюватии в рамках школи органи шкільного та учнівського самоврядування, голосувати та
бути до них обраними, працювати в них та через них співпрацювати з директором школи або
шкільною радою, при цьому директор школи або шкільна рада зобов’язані розглядати думки та
заяви цих органів самоврядування та обгрунтовувати свою думку щодо них.

Учні мають обов’язки:
-

знати шкільний статут та дотримуватися його принципів (за невиконання його положень буде
вжито суворе покарання)

-

відповідно до своїх здібностей сумлінно готуватися до занять, приносити до школи
підручники, навчальне приладдя та посібники згідно з чинним розкладом та інструкціями

-

поводитися в школі порядно та чемно розмовляти з учителями, іншими працівниками школи
та учнями, якщо вони коментують діяльність і роботу школи та навчання, то роблять це
ввічливо, завжди поважаючи гідність критикованого та враховуючи право інших коментувати
їх критику

-

дотримуватися часів розпорядку навчання; до початку уроку учень повинен бути на своєму
місці, готовий до уроку, під час уроку не повинен залишати це місце без дозволу вчителя, в
кінці уроку мусить дочекатися вказівки вчителя про закінчення уроку

-

ходити до школи регулярно та вчасно, згідно з розкладом занять, а також брати участь у
заходах, організованих школою; для зарахованих учнів участь у навчанні з необов’язкових
предметів та відвідування позакласних уроків є обов’язковою (факти запізнення на уроки
вирішуватимуться та обговорюватимуться шляхом індивідуальних співбесід з батьками)

-

регулярно та сумлінно навчатися, як очно, так і за допомогою дистанційної освіти,
відповідно до обставин

-

виконувати вказівки педагогічного колективу та інших працівників школи, брати активну
участь в уроці, не зриваючи його самовільно, не слухаючись вчителя. Заборонено грубо
перемовлятися та брехати вчителю, відмовлятися від роботи на уроці. Це буде вважатися
особливо грубим правопорушенням проти Статуту школи

-

на всіх заходах, які проводяться школою і у школі,треба керуватися рекомендаціями та
вказівками педагогічного колективу та окремими працівниками школи, поводитися з усіма
ввічливо та чемно

-

утримувати всі шкільні приміщення в чистоті та порядку (не пишіть на шкільних лавах, на
столах, на стінах, на інших просторах школи і т.п.), зберігайте спокій та порядок;
забороняється приносити до школи речі, які загрожують здоров’ю (наприклад, алкоголь,
тютюнові вироби, цигарки, психотропні речовини і т.п.) або можуть завдати травми
(наприклад, ножі та інші гострі предмети, зброю та інше). Використання святкової та іншої
піротехніки суворо заборонено.

-

мобільний телефон або інший записуючий пристрій під час навчального процесу учень
зобов”язаний вимкнути та носити у шкільній сумці (у разі необхідності учневі буде
дозволено, за згодою вчителя, зв’язатися з законним представником по шкільному або
особистому мобільному телефону), у всіх приміщеннях школи забороняється фотозйомка,
відео- та аудіозаписи. Порушення, вказані в цьому положенні, є серйозними порушеннями
Шкільного статуту і будуть засуджени як такі.

-

у разі екстрених випадків треба вживати невідкладних заходів та бути оснащеними засобами
захисту органів дихання, а також використовувати їх у встановленому порядку

Законні представники учнів мають право:
-

на вільний вибір школи для своїх дітей

-

бути проінформованими про поведінку та самопочуття своїх дітей. Зазвичай інформацію
подають викладачі окремих предметів та класний керівник. В особливих випадках інформація
про поведінку та успішність учня може бути подана керівництвом школи. Вчителі зобов’язані

надавати інформацію під час зборів класу, у встановленні години консультацій або за
попередньою домовленістю у взаємно узгоджений час, при цьому не дозволяється зривати
навчальний процес у школі .
-

висловлювати зауваження, пропозиції, або скарги щодо роботи школи вчителям шляхом
переговорів на класних зборах, надалі – заступнику директора школи або безпосередньо
директору школи

-

просити про проведення переекзаменування або перездачі екзаменів перед комісією (заявою в
письмовій формі не пізніше трьох робочих днів після видачі довідки про результати
складених іспитів)

-

голосувати та бути обраним до шкільної ради та через цей орган звертатися з думками та
пропозиціями до директора школи, який зобов’язаний їх розглядати

Законні представники учнів мають обов’язки:
-

забезпечити регулярне відвідування учнем школи або шкільних закладів (шкільної дружини)

-

постійно співпрацювати з класним керівником та іншими працівниками школи та, коли його
викликають, з’явитися до школи для обговорення важливих випадків, що стосуються
поведінки учня

-

інформувати школу про стан здоров’я учня, наявність специфічних фізичних обмежень або
інших важливих фактів, які могли б мати вплив на навчальний процес, а особливо про всі
зміни, які відбулися або відбуваються протягом шкільного навчального року, і робити це
негайно після того, як дізналися про такі зміни

-

повідомляти школу про дані, важливі для процесу навчання або забезпечення безпеки учня, а
також дані, які школа вимагає на основі існуючих чинних правових норм (ім’я та прізвище,
дату народження дитини (родне число), громадянство та місце постійного проживання, дані
про стан здоров’я, про те, чи є учень людиною з особливими потребами (обмеженими
фізичними можливостями), включаючи дані про тяжкість фізичних обмежень (вид та ступінь
інвалідності); або інформацію про те, чи є учень соціально незахищеним; ім’я та прізвища
законних представників учня, місце постійного проживання та адресу для доставки поштової
кореспонденції, телефонні контакти).

Функціонування школи
Вхід до школи відбувається з 7:40 ранку через вестибюль (новий корпус справа). Діти залишають
школу після занять таким же шляхом. У вітальні (роздягальні) у кожної дитини є шафа, куди вони
складають свій одяг та взуття. В цій шафці також зберігаються речі для спортзалу. До шафки
необхідно купити навісний замок з 3 (трьома) ключами – один буде знаходитись у дитини під час
навчання, другий – з табличкою з ім’ям та прізвищем дитини віддається класному керівникові, третій
– залишається вдома у дитини як запасний.
Якщо дитина приходить до школи в інший час, то вона входить до школи через головний вхід старої
будівлі (вліво від нового корпусу школи) та дзвонить на канцелярію у дзвоник біля дверей.
Дітям дозволяється залишати приміщення школи тільки після уроків або під час обідньої перерви.
Дітей, зареєстрованих та включених до шкільної дружини, після закінчення навчальних занять
(уроків) забирають вчителі зі шкільної дружини.

Пояснення відсутності учнів у школі
Передбачувана відсутність: якщо учень попередньо знає, що може бути відсутній у школі на
заняттях, законні представники учня (батьки) мусять повідомити про таку відсутність в
електронному вигляді заздалегідь: про відсутність до двох днів – класного керівника, якщо на більше
днів – директора школи. Ця заява мусить бути представлена заздалегідь тільки через e-mail.
Непередбачувана відсутність: мусить бути заявлена школі законними представниками (батьками)
учня електронним повідомленням в системі Bakalari до 8:00 ранку того ж дня, коли така відсутність
виникне. Законні представники (батьки) учня також повинні не пізніше ніж до 48 годин в
електронному вигляді повідомити класному керівникові причину та термін відсутності (через
систему Bakalari, в іншому випадку – телефоном або особисто). Відсутність учня в школі мусить
бути обґрунтована та пояснена законними представниками (батьками) учня після повернення його до
школи в електронній системі Bakalari у розділі “Пояснення”. В таких випадках школа може вимагати
лікарське підтвердження хвороби учня чи довідку з іншого державного органу, яка підтверджує
відсутність учня в школі. Якщо учень не надасть вчасно та в достатньому обсязі пояснень своєї
відсутності в школі, то години цієї відсутності будуть вважатися як неоправдані.
Раптові проблеми зі здоров’ям дитини в процесі навчання вирішуються наступним чином: про
факт раптового знедуження чи захворювання учня в школі працівники школи негайно повідомлюють
законних представників (батьків) учня, після чого законні представники(батьки) повинні особисто чи
через уповноваженого представника (повнолітню особу) забрати учня зі школи. Заборонено раптово
захворілого учня відпускати зі школи самостійно, без супроводу дорослих, але тільки під
супроводом уповноважених на це осіб. При цьому до приходу законних представників (батьків) учня
або уповноважених на це повнолітніх осіб захворілий учень буде ізольований від інших учнів та за
ним буде установлено нагляд.
- Необхідно надавати обгрунтування та підстави відсутності учня в школі не пізніше ніж до 3-х
календарних днів від початку дня відсутності учня, як очної так і дистанційної форми навчання.
Законні представники (батьки) учня зобов’язані надавати обґрунтування та підстави відсутності учня
у школі (як очної так і дистанційної форми навчання) не пізніше ніж до 3-х (трьох) календарних днів
від початку дня відсутності учня.
Звільнення від занять фізичною культурою учень може отримати тільки на підставі лікарського
висновку та письмової заяви законних предствників (батьків) учня.
Суворо заборонено звільняти учня від регулярного шкільного навчання з причин будь-якої
позашкільної діяльності, в тому числі й різних форм додаткової освіти, тому що учень має ходити на
навчання до основної школи регулярно і щоденно.
Учень може бути тимчасово звільнений від навчання в школі з приводу санаторно-курортного
лікування. В цьому випадку рішення про таке звільнення приймає директор школи на підставі
обґрунтованої заяви від законних представників (батьків) учня. Заява про звільнення від навчання з
приводу проведення санаторно-курортного лікування дитини мусить бути подана законними
представниками(батьками) в установленій формі не пізніше ніж за 14 днів перед відбуттям на
санаторно-курортне лікування.

