
--------- оідпишдни до педагогічних і санітарно-гігієнічних
я . : - : урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Де матні завдання учням 1-х класів не задаються.
1 11 У Школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється 

:-7 :з дно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, 
дгв-дченої Міністерством освіти і науки України.

«Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року 
зд ' счюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються 
V - стерством освіти і науки України.

1 15. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і 
віагчок учнів. За рішенням педагогічної ради Школи може надаватися 
. юзесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

> наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв 
: _ - ювання навчальних досягнень учнів.

1 1-. Оцінка за поведінку не виставляється.
1 15. Навчання у 4-х та випускних 9-х класах Школи завершується 

лгс кавною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної 
д д:; ’'нової атестації визначаються профільним міністерством України. В 

-7= ззч випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин 
- ВГ' 7г бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що 

астанозлюється профільним міністерством України та Міністерством охорони 
77: роз'я України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ

З документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 
дссхгчення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну 
дздтумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має 
■7- ї : ззернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі 
. здавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним 
керівником.

_ 17. Порядок переведення і випуск учнів Школи визначається 
-чстт. чдією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи 
иггдьної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 
Ухраши.

Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 
' :  з - 77ч пінь навчання, вимогам Державного стандарту початкової (базової)
-Д7_~-~; середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової 
- - -  - Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається
~7 з: 7ьним міністерством України.
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жш. і».. - -. лшпии Muicpicui, sex поданням педагогічної ради та згодою оатьків
#:с :. iv Lx замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної

:л; гсьчедико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної 
т такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах
_ - -тернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і

шсггх. ідми за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
1 1 Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші 

МЄ7232НИ за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до 
-х з а хльних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, 

заі _ г-. хтя повторного навчання у тому самому класі за рішенням 
■езхг; гічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

1 З 3 За результатами навчання учням (випускникам) видається 
* д х : е.хнхй документ:

- л : закінченні початкової школи -  табель;
- “ : закінченні Школи -  свідоцтво про базову загальну середню освіту.
Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються

У л : - гт: м Міністрів України.
2.31. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів нагороджуються 

(вільним листом «За високі досягнення в навчанні». Учням 9-х класів за
з х нні успіхи в навчанні видається свідоцтво про базову загальну середню 
:<:з -  з зідзнакою.

Л : рядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється 
. - .терством освіти і науки України.

За успіхи в навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії або 
"х : _ ; ва премія (за рішенням ради закладу і в межах коштів, передбачених на

2.32. Виховання учнів у Школі здійснюється під час проведення уроків, у 
хр: хесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.33. Цілі виховного процесу в Школі визначаються на основі принципів, 
закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових 
актах.

2.34. У Школі забороняється утворення та діяльність організаційних 
структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 
формувань.

2.35. Примусове залучення учнів Школи до вступу в будь-які об’єднання 
громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до 
діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних 
акціях забороняється.
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ррю--,;л.ь навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього 
г ■ : г ядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів 
явссоняється.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
З 1 Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому 

■иче-іьному закладі є:

- керівники;
- седагогічні працівники;
- т.нхологи, бібліотекарі;
- : спеціалісти;
- г етьки або особи, які їх замінюють.
З 1 Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу 

і - - - діться Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
|ілд_ мж актами законодавства України, цим Статутом, правилами 
ІІЬт — _ нього розпорядку Школи.

З 3 Учні мають право на:
- д окупність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
-з-Зір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, 

|§їьг хьтативів, спецкурсів, позакласних занять;
- : ез пенні і нешкідливі умови навчання та праці;
-користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

Івутьту тно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально- 
■шксезчою базою Школи;

- . -єсть у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, 
■серете:-: діях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-: тримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів 
ентної та варіативної частини;

- честь у роботі органів громадського самоврядування Школи;
- .-.єсть у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях,

к-г г _ -  піках, групах за інтересами тощо;
- т : - г- п до інформації з усіх галузей знань;
- “: заг> людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
- їєхнст від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного

ні:

. зід дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 
г.тоть честь і гідність.

1 - Учні зобов’язані:
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