
Додаток №1 до наказу від № 

ЄДИНІ  ВИМОГИ 

до учасників освітнього процесу в Рівненському навчально-
виховному комплексі №12 Рівненської міської ради 

І. Права дитини 

Права дитини у галузі освіти та виховання визначені 
Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, 
Законом України "Про освіту" та іншими активами законодавства 
України. 

Дитина має право на: 

-         безоплатну освіту; 

-         безпечні та нешкідливі для здоров'я умови виховання, 
розвитку і навчання; 

-         захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та 
психічного насильства, булінгу, приниження гідності; 

-         здоровий спосіб життя; 

  

-         постійну увагу і чуйне ставлення педагогічних 
працівників; 

-         користування матеріально-технічною, культурно-
спортивною базою школи. 

II. Батьки учнів та особи, які їх заміняють, мають право: 

-         вибирати форми отримання шкільної освіти та виховання 
для дітей шкільного віку; 

-         обирати і бути обраними до батьківських комітетів та 
органів громадського самоврядування; 

-         звертатися до органів управління освітою, керівника 
НВК№12 і органів громадського самоврядування з питань 
навчання, виховання дітей; 

-         приймати рішення про участь дитини в інноваційній 
діяльності закладу освіти; 

-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення 
організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-
технічної бази НВК№12; 



-         на захист законів інтересів своїх дітей в органах 
громадського самоврядування закладу та у відповідних 
державних, судових органах; 

-         подавати керівництву або засновнику закладу освіти 
заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або 
будь-якого іншого учасника освітнього процесу; 

-         вимагати повного та неупередженого розслідування 
випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого 
іншого учасника освітнього процесу. 

IІІ. Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за 
здобуття дитиною повної загальної середньої освіти і зобов'язані: 

-         забезпечувати умови для здобуття дитиною повної 
загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; 

-         постійно дбати про фізичне здоров'я, психологічний стан 
дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних 
здібностей; 

-         проводити в установлені терміни поглиблений медичний 
огляд своїх дітей в медичних установах; 

-         поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, 
почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до вітчизни, 
сім'ї, культури, цінностей інших народів; 

-         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних 
свобод людини; сприяти керівництву закладу освіти у 
проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування); 

-         виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду 
випадків булінгу (цькування) в закладі освіти. 

ІV. У разі невиконання батьками та особами, що їх заміняють, 
обов'язків, передбачених законодавством, НВК№12 може 
порушувати клопотання про відповідальність таких осіб. 

V. Учні НВК№12 мають право на: 

-    доступність і безоплатність повної загальної освіти; 

-         вибір форми навчання, предметів варіативної частини 
навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних 
занять; 

-         переатестацію з навчальних предметів; 

-         безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 



-         користування навчально-виробничою, науковою, 
матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-
відновною та лікувально-оздоровчою базою НВК№12; 

-         участь у різних видах навчальної, науково-практичної 
діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах 
тощо; 

-         участь у органах громадського самоврядування; 

-         вільне вираження поглядів, переконань; 

-         участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих 
студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; 

-         захист під час освітнього процесу від приниження честі та 
гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, 
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 
(цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування). 

VI. Учні Рівненського НВК№12 зобов'язані: 

-         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками 
в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом 
загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний 
рівень; 

-         спільно з батьками, або особами, які їх замінюють, 
проходити у встановлені терміни поглиблений медичний огляд; 

-         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

-         брати участь у різних видах трудової діяльності; 

-         дотримуватися вимог статуту,   правил поведінки 
учнів, правил  внутрішнього розпорядку; 

-         завзято і наполегливо оволодівати знаннями. Уважно 
слухати пояснення вчителів, старанно і самостійно виконувати 
усі завдання, поводитися гідно на уроці. Вчасно приходити на 
заняття, не пропускати уроків; 

-         брати участь у справах його класу, життя школи, у 
діяльності учнівського самоврядування; 

-         опановувати досягненнями сучасної техніки, розвивати 
свої здібності, готувати себе до свідомого вибору професії; 

-         більше читати, підвищувати свій інтелект; 



-         гідно поводитися вдома, у школі, на вулиці, 
дотримуватися правил поведінки; 

-         бути принциповим, чесним, уважним, стриманим, 
тактовним; 

-         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 

-         розумно планувати і використовувати свій час; 

-         дотримуватися режиму дня, займатися спортом; 

-         дотримуватися правил техніки безпеки, протипожежної 
безпеки, дорожнього руху; 

-         дорожити честю своєї школи. 

VІІ. Правила поведінки учнів НВК№12 у школі. 

-         учні приходять до школи за 10 хвилин до початку занять, 
якщо клас черговий по школі - за 15 хвилин; 

-         учні повинні здати верхній одяг до гардеробу; 

-                  кожний учень повинен приходити до школи чистим 
та акуратно вдягненим; 

-   вид та стиль одягу повинен відповідати загальноприйнятим 
шкільним нормам; 

-         тільки на уроках з фізичної культури учні повинні бути у 
спортивній формі; 

-         заборонено проносити до школи предмети, які не потрібні 
для навчання; 

-         після початку уроку входити до класу можна з дозволу 
вчителя (на вимогу вчителя необхідно подати щоденник для 
зауваження); 

-         учень, що пропустив уроки з поважних причин, надає 
класному керівнику медичну довідку чи письмове пояснення 
батьків, або осіб, що їх замінюють; 

Гідно поводитись  на уроках. 

-         мобільними телефонами на уроці можна  користуватись з 
дозволу вчителя; 



-         учні уважно слухають  учителя, оволодівають знаннями, 
вміннями, практичними навичками; НЕ заважають іншим учням 
вчитися! 

-         учень повинен надати щоденник для виставлення оцінок 
чи запису зауваження на вимогу вчителя; 

-         залишатися в школі після уроків без необхідності 
заборонено. 

Гідно поводитись під час перерви. 

-         під час перерви ви можете користуватися своїми 
мобільними телефонами; 

-         під час перерви учні відпочивають, спілкуються, 
готуються до наступного уроку, переходять з кабінету до 
кабінету; вживають їжу в їдальні або класній кімнаті з дозволу 
класного керівника; 

-         сміття викидати в спеціально відведені урни!; 

-         під час перерви учням заборонено бігати, кричати, 
порушувати правила техніки безпеки (стрибки зі сходинок, 
сидіння на підвіконні, штовхання один одного, вживання 
ненормативної лексики тощо); 

-         під час перерви учням рекомендовано не виходити за 
територію школи; 

-         після першого дзвінка на урок учні заходять до кабінету з 
дозволу вчителя; 

-         учні нашої школи гідно поводяться один з одним; 

-         Булінг (цькування) тобто діяння учнів, які полягають у 
психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 
насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних 
комунікацій інших учасників освітнього процесу  не припустимі ні 
у школі, ні за її межами! 

Вимоги до збереження шкільного майна: 

-        всі учні повинні берегти шкільне майно, акуратно 
ставитися до своїх речей та речей однокласників; 

-        забороняється псувати дошку, бруднити стіни, двері, як в 
класах, так і в коридорах, рекреаціях, обмальовувати шкільні 
столи; 

-        учні повинні чуйно ставитися до зелених насаджень на 
шкільній території та біля неї; 



-        в разі псування шкільного майна батьки учня повинні 
відшкодувати матеріальні збитки; 

-        учні повинні берегти підручники, обертати їх, робити 
поточний ремонт книг. 

Учні  НВК№12 залучаються за їхньою згодою та згодою батьків 
або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів 
суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил 
внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних 
можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони 
здоров'я. 

VIІI. Педагогічні працівники НВК№12 мають право: 

-         самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної 
роботи, не шкідливі для здоров'я учнів; 

-         брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів 
та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов'язаних з 
організацією освітньої роботи; 

-         обирати форми підвищення своєї кваліфікації; 

-         проводити в установленому порядку дослідно- 
експериментальну роботу; 

-         вносити пропозиції керівництву НВК№12 і органам 
управління освітою щодо поліпшення освітньої роботи; 

-         на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до 
законодавства; 

-          захист під час освітнього процесу від будь-яких форм 
насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), 
дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, 
що завдають шкоди здоров’ю 

-         об'єднуватися у професійні спілки та бути членам інших 
об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена. 

ІX. Педагогічні працівники НВК№12 зобов'язані: 

-         забезпечувати належний рівень викладання навчальних 
дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуватися 
вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; 

-         сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а 
також збереження їхнього здоров'я; 

-         утверджувати особистим прикладом і настановами повагу 
до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; 



-         виконувати статут НВК№12, правила внутрішнього 
розпорядку, умови контракту (трудового договору); 

-         брати участь у роботі засідань педагогічної ради; 

-         виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за 
віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних 
надбань народу України; 

-         готувати учнів до самостійного життя в дусі 
взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 
національними, релігійними групами; 

-         дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати 
гідність учнів; 

-          повідомляти керівництво закладу освіти про факти 
булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, 
науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які 
залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були 
особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, 
вживати невідкладних заходів для припинення булінгу 
(цькування) 

-         постійно підвищувати свій професійний рівень, 
педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; 
виконувати накази і розпорядження директора НВК№12, органів 
управління освітою. 

X. Класний керівник НВК№12 має право на: 

-         відвідування уроків та позакласних занять у своєму 
колективі, присутність на заходах, що проводять для учнів 
навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або 
фізичні особи, 

-         внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального 
закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне 
заохочення учнів; 

-         ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу 
позаурочних заходів у порядку, визнаним законодавством; 

-         відвідування учнів за місцем їх проживання (за згодою 
батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та 
виховання; 

-         вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з 
проблем виховання; 



-         вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, 
методів, засобів роботи з учнями; 

-         захист професійної честі, гідності відповідно до чинного 
законодавства; 

-         матеріальне заохочення за досягнення вагомих 
результатів у вихованні покладених на нього завдань. 

XI. Класний керівник НВК№12 зобов'язаний: 

-         вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, 
виховання і розвитку учнів; 

-         здійснювати педагогічний контроль за дотриманням 
учнями Правил внутрішнього трудового розпорядку НВК№12, 
інших документів, що регламентують організацію навчально-
трудового процесу; 

-         інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень 
успішності учнів Педагогічну раду, адміністрацію закладу, 
батьків; 

-         дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, 
захищати його від будь-яких форм фізичного, психологічного 
насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів 
загальнолюдської моралі; 

-         пропагувати здоровий спосіб життя; 

-         постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 
майстерність, загальну культуру; 

-         вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень 
класного керівника (класні журнали, особові справи, плани 
робот тощо); 

-         складає план роботи з класним колективом у формі, 
визначеній адміністрацією школи; 

-         підзвітній у своїй роботі директорові НВК№12, а у 
вирішенні питань організації освітнього процесу безпосередньо 
підпорядкований заступникам директора з навчально-виховної, 
виховної роботи; 

-         може бути заохочений (відзначений) за досягнення 
високих результатів у виховній роботі з учнями. Форми і види 
заохочення регулюються законодавством України; 

-         обов'язки класного керівника покладаються на 
педагогічного працівника НВК№12, який має педагогічну освіту, 



здійснює педагогічну діяльність, фізичний стан здоров'я дозволяє 
виконувати ці обов'язки; 

-         обов'язки класного керівника покладаються директором 
НВК№12 на педагогічного працівника за його згодою і не можуть 
бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових 
випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів зміна 
класного керівника може бути здійснена протягом навчального 
року; 

-         на класного керівника покладається керівництво одним 
класом. У початкових класах класне керівництво здійснює 
вчитель початкових класів, функціональні обов'язки класного 
керівника розробляються з урахуванням типу закладу та завдань 
освітнього процесу і затверджується директором Навчально-
виховного комплексу №12. 

XII. Класний керівник як організатор класного колективу: 

- сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями рівня та 
обсягу освіти, а також розвитком її здібностей; 

-         створює умови для організації змістовного дозвілля, 
профілактики бездоглядності правопорушень, планує та 
проводить відповідні заходи; 

-         сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі 
взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, 
національними, релігійними групами; 

-         проводить виховну роботу з урахуванням вікових та 
індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх нахилів, 
інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а 
також рівня сформованості учнівського колективу; 

 


