
варіативної частин.
5.3.9. Відзначення успіхів у своїй діяльності.
5.3.10. Участь у роботі органів громадського самоврядування ЛІЦЕЮ № 14.
5.3.11. Участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації 

освітнього процесу, дозвілля учнів.
5.3.12. Участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, 

клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.
5.3.13. Повагу до людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.
5.3.14. Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 
пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю.

5.3.15. Забезпечення стипендіями в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.

5.3.16. Трудову діяльність у позанавчальний час.
5.3.17. Інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
5.3.18. Участь у реалізації міжнародних проектів і програм.
5.3.19. Інші права, передбачені Конституцією та законами України.
5.4. Учень зобов'язаний:
5.4.1. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), правила для учнів, дотримуючись принципів академічної 
доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 
відповідного рівня освіти.

5.4.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

5.4.3. Дотримуватися правил особистої гігієни, відповідально та дбайливо 
ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля.

5.4.4. Дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку 
ЛІЦЕЮ № 14 , а також умов договору про надання освітніх послуг (за його 
наявності).

5.4.5. Підвищувати свій загальнокультурний рівень.
5.4.6. Брати участь у пошуковій, науковій та науково-дослідній діяльності, 

передбаченій навчальними програмами та освітньою програмою ЛІЦЕЮ № 14 , цим 
Статутом.

5.4.7. Виконувати законні вимоги педагогічних працівників ЛІЦЕЮ № 14 .
5.4.8. Дбайливо ставитись до державного, громадського й особистого майна, 

майна інших учасників освітнього процесу, відшкодовувати збитки, завдані 
пошкодженням або знищенням такого майна відповідно до чинного законодавства.

5.4.9. Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 
заборонені чинним законодавством.

5.4.10. Не запізнюватися на заняття, не пропускати їх без поважних причин, 
дотримуватися дисципліни під час занять, на перервах та під час проведення 
позакласних заходів.

5.4.11. Дотримуватися правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, 
типових правил охорони життя людей на водних об'єктах України, інших правил і 
норм.

5.4.12. Відвідувати ЛІЦЕЙ № 14 з дотриманням вимог до зовнішнього вигляду 
учнів, вимоги до якого визначені рішенням педагогічної ради, якщо іншої форми 
одягу не вимітають особливості організації освітнього процесу.
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5.4.13. Вести щоденник (електронний або паперовий).
5.4.14. Учень (вихованецьі має інші обов'язки, передбачені чинним 

законодавством.
5.5. Учні ЛІЦЕЮ № 14 залучаються до самообслуговування, різних видів 

суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей за згодою 
батьків.

5.6. Учням забороняється:
5.6.1. Допускати прояви грубості, вульгарності, жорстокості.
5.6.2. Палити в приміщеннях та на території закладу освіти.
5.6.3. Використовувати легкозаймисті та вибухові пристрої.
5.6.4. Вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини.
5.6.5. Псувати майно закладу освіти та інших громадян.
5.6.6. Користуватися мобільним телефоном під час уроку, якщо це не 

передбачено особливостями організації освітнього процесу на уроці.
5.7. Педагогічним працівником ЛІЦЕЮ № 14 може бути особа, яка має 

педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіє 
державною мовою (для громадян України) або володіє державною мовою в обсязі, 
достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні 
якості та фізичний і психічний стан здоров'я яких дозволяють виконувати професійні 
обов’язки.

5.8. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора, 
педагогічних та інших працівників ЛІЦЕЮ № 14 здійснюється його керівником 
відповідно до вимог чинного законодавства.

5.9. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників ЛІЦЕЮ № 
14 визначається відповідно до чинного законодавства та затверджується керівником 
закладу освіти.

5.10. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти 
обсягом менше норми, передбаченої Законом України «Про повну загальну середню 
освіту», встановлюється за його письмовою згодою.

5.11. Перерозподіл педагогічного навантаження здійснюється відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

5.12. Керівник ЛІЦЕЮ № 14 встановлює доплати педагогічним працівникам за 
окремі види педагогічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.

5.12.1. Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, 
підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та умови 
їх встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України.

5.13. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 
обов'язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без згоди 
педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від 
виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для 
його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

5.14. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до чинного 
законодавства.

5.15. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЛІЦЕЮ .N*9 14 
здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

5.16. Педагогічні працівники ЛІЦЕЮ № 14, та інші особи, які залучаються 
до освітнього процесу, мають право на:

5.16.1. Академічну свободу, включаючи свободу викладання, свобод} від 
втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання.
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що відповідають освітній програмі та не шкідливі для здоров'я учнів.
5.16.2. Педагогічну ініціативу.
5.16.3. Розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів.
5.16.4. Користування бібліотекою, медіатекою, навчальною, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти 
та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому 
законодавством.

5.16.5. Підвищення кваліфікації, перепідготовку.
5.16.6. Вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, 

установ і організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють 
підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

5.16.7. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 
використовуються в освітньому процесі.

5.16.8. ' Відзначення успіхів у своїй професійній діяльності.
5.16.9. Справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності.
5.16.10. Захист професійної честі та гідності.
5.16.11. Індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність 

за межами закладу освіти.
5.16.12. Творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 

років із зарахуванням до стажу роботи.
5.16.13. Безпечні й нешкідливі умови праці.
5.16.14. Участь у громадському самоврядуванні закладу освіти.
5.16.15. Участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
5.16.16. Участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших 

органів самоврядування закладу освіти, в заходах, пов'язаних з організацією 
освітнього процесу.

5.16.17. Проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної 
категорії.

5.16.18. Проходження сертифікації.
5.16.19. Внесення керівництву ЛІЦЕЮ № 14 пропозиції щодо поліпшення 

освітнього процесу.
5.16.20. Матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно 

до чинного законодавства.
5.16.21. Об’єднання в професійні спілки та право бути членами інших 

об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
5.16.22. Участь у реалізації міжнародних проектів і програм.
5.16.23. Педагогічні працівники мають інші права відповідно до чинного 

законодавства.
5.17.Педагогічні працівники ЛІЦЕЮ № 14 зобов'язані:
5.17.1. Дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства 

у стосунках з учнями та їхніми батьками.
5.17.2. Забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також 

дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, 
визначених Законом України «Про’освіту».

5.17.3. Використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до 
вимог Закону.

5.17.4. Володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям.
5.17.5. Постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та

із



педагогічну майстерність.
5.17.6. Виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених 

нею результатів навчання.
5.17.7. Сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне й психічне здоров’я.
5.17.8. Дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання учнями в освітньому процесі.
5.17.9. Дотримуватися педагогічної етики.
5.17.10. Здійснювати моніторинг та контроль рівня навчальних досягнень

учнів.
5.17.11. Забезпечити відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів 

критеріям оцінювання, встановлених чинним законодавством, доводити результати 
навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, 
директора.

5.17.12. Поважати гідність, права, свободи й законні інтереси всіх учасників 
освітнього процесу.

5.17.13. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.

5.17.14. Формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися 
Конституції, законів України, захищати суверенітет, територіальну цілісність 
України.

5.17.15. Виховувати в учнів повагу до державної мови, державних символів 
України, національних історичних, культурних цінностей України, дбайливе 
ставлення до історико-культурного надбання України, навколишнього природного 
середовища.

5.17.16. Формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між 
усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

5.17.17. Захищати учнів від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, 
приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди, 
агітації, що завдають шкоди здоров’ю учнів.

5.17.18. Запобігати вживанню будь-якими особами на території закладу освіти 
алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

•5.17.19. Повідомляти керівництво ЛІЦЕЮ № 14 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).

5.17.20. Додержуватися Статуту закладу освіти, правил внутрішнього 
трудового розпорядку ЛІЦЕЮ № 14 , виконувати свої посадові обов’язки.

5.17.21. Сприяти формуванню позитивного іміджу ЛІЦЕЮ № 14.
5.17.22. Брати участь у роботі педагогічної ради.
5.17.23. Виконувати накази й розпорядження керівника ЛІЦЕЮ 14 та 

відповідного органу управління .освітою -  департаменту освіти Житомирської 
міської ради.

5.17.24. Дотримуватися інших вимог чинного законодавства України.
5.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила 

внутрішнього трудового розпорядку ЛІЦЕЮ № 14, не виконують посадових 
обов'язків, умови колективного договору, трудового договору (контракту) або за
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результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи 
відповідно до чинного законодавства.

5.19. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу 
регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього трудового 
розпорядку та посадовими (робочими) інструкціями працівників ЛІЦЕЮ № 14.

5.20. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. 
Батьки мають рівні права та обов'язки щодо освіти і розвитку дитини. У разі 
невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених 
законодавством, ЛІЦЕЙ № 14 може порушувати в установленому порядку 
клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх 
батьківських прав.

5.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
5.21.1. Захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси своїх 

дітей (дітей, законними представниками яких вони є).
5.21.2. Звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань 

навчання виховання дітей.
5.21.3. Брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема 

обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти.
5.21.4. Завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в закладі освіти 

та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, 
обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини.

5.21.5. Брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 
та/або індивідуального навчального плану.

5.21.6. Приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, 
пошуковій та інноваційній діяльності ЛІЦЕЮ № 14.

5.21.7. Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 
освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти, спільних 
колективно-творчих справах.

5.21.8. Отримувати інформацію про діяльність ЛІЦЕЮ № 14, результати 
навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати 
оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

5.21.9. Подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки 
булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 
процесу та вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 
(цькування).

5.21.10. Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях 
своїх дітей за попереднім погодженням з керівником ЛІЦЕЮ № 14.

5.21.11. Мають інші права відповідно до чинного законодавства.
5.22. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за 

здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їхнє виховання і зобов’язані:
5.22.1. Забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання.
5.22.2. Виховувати в дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, 
здоров’я оточуючих і довкілля.

5.22.3. Сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню 
дитиною передбачених нею результатів навчання.

5.22.4. Поважати гідність, права, свободи й законні інтереси дитини та інших 
учасників освітнього процесу.
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