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Здобувачі освіти (учні) мають право (згідно ст. 53 Закону України «Про
освіту») на:
 навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через
вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і
запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня
їх складності, методів і засобів навчання;
 якісні освітні послуги;
 справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 відзначення успіхів у своїй діяльності;
 свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької,
наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 повагу людської гідності;
 захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності,
будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування),
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що
завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка
постраждала від булінгу, стала його свідком або вчинила булінг
(цькування);
 користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою,
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою
закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку,
встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються
в освітньому процесі та науковій діяльності;
 участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з
особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств
населення.


Учні як здобувачі освіти зобов’язані:
 виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального
плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної
доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених
стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я
інших, довкілля;
 дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього
розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх
послуг (за його наявності);
 повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування)
стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних,
наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього
процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали
достовірну інформацію від інших осіб.


1. Здобувачі освіти (учні) повинні дотримуватися вимог законодавства,
моральних, етичних норм, поважати честь і гідність учасників
освітнього процесу.
2. Зовнішній вигляд здобувача освіти (учня/учениці) повинен бути
наближений до ділового стилю.
3. Булінг, насильство є неприпустимими формами поведінки.
4. Здобувачі освіти (учні) приходять до гімназії за 10 – 15 хвилин до
початку занять, чисті і охайні. При вході у заклад освіти дотримуються
правил ввічливості.
5. Забороняється перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.
6. Забороняється приносити до гімназії та на її територію з будь-якою
метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або
вогненебезпечні предмети і речовини, спиртні та «енергетичні» напої,
наркотики, сигарети, електронні сигарети, інші одурманюючі речовини
та отрути, газові балончики.
7. Здобувачам освіти (учням) категорично забороняється тютюнопаління.
8. Забороняється використання непристойних виразів і жестів.
9. Під час уроків, виховних годин чи позакласних заходів, перебування в
бібліотеці необхідно вимикати телефон або переводити його у режим
«без звуку».
10. Забороняється фотографування чи відеозйомка мобільним пристроями
учасників освітнього процесу без їхньої згоди.

11. Забороняється використовувати чужі мобільні телефони задля своєї
мети.
12. Не дозволяється без дозволу педагогів йти з гімназії та її території під
час навчання.
13. Здобувачі освіти (учні) не мають права пропускати заняття без
поважних причин. У разі пропуску занять вони повинні пред’явити
класному керівнику довідку від лікаря або заяву від батьків (або особи,
яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях.
14. Здобувачі освіти (учні) повинні мати необхідні навчальні приладдя,
книги, зошити, щоденник, дбайливо ставитися до державного,
громадського та особистого майна, майна інших учасників освітнього
процесу. Забороняється брати без дозволу чужі речі.
15. Здобувачі освіти (учні) мають бути ввічливими у спілкуванні з усіма
учасниками освітнього процесу, проявляти повагу до старших,
піклуватися про молодших. Учні й педагоги повинні звертатися один
до одного шанобливо.
16. Здобувачі освіти (учні) беруть участь у різних видах трудової
діяльності, у позашкільній та науковій діяльності, передбаченими
освітньою програмою.
17. Здобувачі освіти (учні) мають право вибору форми навчання,
факультативів, спецкурсів, позакласних занять.
18. Здобувачі освіти (учні) мають право брати участь у роботі органів
громадського самоврядування закладу освіти.
19. Здобувачі освіти (учні) мають право користуватися навчальновиробничою,
науковою,
матеріально-технічною,
культурноспортивною, корекційно-відновною, лікувально-оздоровчою базою
закладу освіти.
20. Здобувачі освіти (учні) повинні дотримуватися правил безпеки
життєдіяльності під час освітнього процесу та поза його межами.


1. До початку заняття здобувач освіти (учень/учениця) повинен залишити
верхній одяг у гардеробі і прибути до кабінету до дзвінка.
2. Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин, виходити з
класу без дозволу вчителя.
3. При вході педагога в клас здобувачі освіти (учні) встають на знак
вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання. Так само
учні вітають дорослого, що увійшов до класу під час занять.
4. Протягом уроку:
 не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших
сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, які не
стосуються уроку;
 не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку;

5. Користуватись мобільними телефонами, планшетами, ноутбуками та
іншими мобільними пристроями під час проведення навчальних занять
дозволено лише із погодженням класних керівників та вчителівпредметників.
6. Урочний час повинен використовуватися здобувачами освіти (учнями)
тільки для навчальних цілей.
7. Здобувачі освіти (учні) зобов’язані знати і дотримуватися правил
техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.
8. У разі поганого самопочуття здобувач освіти (учень/учениця) повинен
повідомити вчителя.
9. Якщо здобувач освіти (учень/учениця) хоче поставити запитання
вчителю або відповісти на запитання вчителя, піднімає руку.
10. Здобувач освіти (учень/учениця) має право в коректній формі
обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних
суперечливих і неоднозначних питань.
11. Здобувач освіти (учень/учениця) має право покинути клас тільки тоді,
коли вчитель оголосить про закінчення заняття.
12. При виході вчителя або іншого дорослого з класу здобувачі освіти
(учні) встають.
13. Після закінчення усіх занять за розкладом здобувачі освіти (учні)
повинні прибрати своє робоче місце, одягнутися і покинути гімназію,
дотримуючись правил ввічливості.



Перерва - особистий час кожного здобувача освіти (учня), який він може
проводити на свій розсуд, але, не заважаючи іншим учасникам освітнього
процесу.
1. Під час перерви здобувачі освіти (учні) зобов’язані:
 навести чистоту та порядок на своєму робочому місці;
 рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони;
 дотримуватися правил безпеки;
 допомагати готувати клас на прохання вчителя до наступного уроку.
2. Під час перерви здобувачі освіти (учні) можуть вільно переміщатися по
гімназії.
3. Під час перерв здобувачам освіти (учням) забороняється:
 самовільно виходити за межі закладу освіти;
 бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на
перилах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;
 штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну
силу для вирішення будь-якої проблеми, грати в м’яча у приміщеннях,
не пристосованих для цього;

 конфліктувати між собою та з іншими учасниками освітнього процесу,
з’ясовувати стосунки деструктивним методом;
 уживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти,
заважати відпочивати іншим.
4. Категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на
підвіконнях чи виглядати у відчинені вікна.
5. На перервах здобувач освіти (учень) може звернутися до класного
керівника, чергового учителя, дирекції гімназії, медпрацівника за
допомогою, якщо проти нього здійснюються протиправні дії, або в нього
погане самопочуття.
6. На перервах здобувач освіти (учень) може перебувати за сприятливих
погодних умов у внутрішньому дворі гімназії, дотримуючись правил
безпеки та вимог чергового вчителя.


1. Здобувачі освіти (учні) приходять у їдальню після закінчення уроку у
визначений час.
2. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.
3. Під час обіду в їдальні здобувачі освіти (учні) поводяться пристойно,
дотримуються правил особистої гігієни.
4. Здобувачі освіти (учні) прибирають столи після вживання їжі,
шанобливо ставляться до працівників їдальні.
5. Здобувачі освіти (учні) дбають про збереження майна їдальні.


1. Під час слідування до місця перебування та назад здобувачі освіти (учні)
зобов’язані:
 дотримуватися громадського порядку, виконувати правила дорожнього
руху, протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності;
 своєчасно виконувати розпорядження керівника групи;
 без дозволу керівника групи не залишати місця перебування;
 у разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи;
 дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати
розпорядження керівника групи;
 дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення
вогнища;
 не торкатися і не зрушувати з місця зброю, вибухонебезпечні та
незнайомі предмети;
 паління, вживання алкогольних напоїв та купання у річках та водоймах
суворо заборонені;
 не порушувати права та законні інтереси інших осіб;

 з повагою ставитися до місцевих жителів, їх звичаїв і традицій;
 дбайливо ставитися до об’єктів природи, пам’яток історії, культури;
 не смітити та бережливо ставитися до довкілля.
2. Учасники екскурсії (подорожі) мають право на:
 особисту безпеку, захист життя, здоров’я;
 брати участь у виборі теми та маршруту екскурсії, подорожі;
 при погіршенні стану здоров’я чи травмі припинити участь в екскурсії
(подорожі) та звернутися за медичною допомогою.

