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Схвалено педагогічною радою школи
( протокол №6 від 26.03.2021)

КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня
школа – інтернат ІІ – ІІІ ст. – Центр реабілітації»
Кодекс – зведення правил і принципів, які визначають етику взаємин як у
середині школи, так і взаємин шкіл з партнерами, органами управління освітою,
іншими закладами та установами. Дотримання Кодексу передбачає, що його
слід не лише знати, а й виконувати.
Школа – освітній заклад, місія якого – створити умови для формування
певного рівня знань, умінь, навичок і компетентності учнів та педагогів на
основі гуманістичних цінностей.
І. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Учень/учениця має право на:
 вільне коректне висловлення власних поглядів і думок; думкам учня
приділяється належна увага у відповідності до віку і зрілості;

вільний доступ до джерел інформації (бібліотека, медіацентр, ЗМІ,
знання й досвід учителя тощо);
 навчання в рамках державних освітніх стандартів за типовим навчальним
планом або за індивідуальними навчальними планами (у відповідності до
медичних показників);
 додаткову допомогу вчителя в отриманні знань на спеціальних заняттях;
 відпочинок на перервах;
 конфіденційність повідомлення оцінки за відповідь або письмову роботу;
 апеляцію з приводу оцінки у випадку незгоди з нею.
Учень /учениця:
 слідкує за своїм мовленням (вживає літературну лексику й уникає сленгу та
нецензурних виразів);
 із повагою ставитися до будь-кого з учасників освітнього процесу або
обслуговуючого персоналу, не допускаючи некоректного, грубого ставлення
або приниження їх честі й гідності;
 доброзичливо ставитися до інших учнів школи і не допускає виявів агресії
та застосування грубої сили при вирішенні конфліктів;
 підтримує чистоту й порядок у приміщеннях школи, бережливо ставитися до
майна, що належить іншим;
 виходить за територію школи лише з дозволу класного керівника.
Правила поведінки на уроках:

учень приходить до школи до початку уроків і готує все необхідне для
навчання приладдя;



















учень приносить на заняття всі необхідні підручники, зошити і письмове
приладдя;
на уроках учневі слід працювати організовано, зосереджено і
дотримуватися правил роботи, встановлених учителем;
на уроках не дозволяється жувати гумку, слухати музику, користуватися
мобільним телефоном та іншими речами, не пов’язаними з навчальним
процесом.
Рекомендації до зовнішнього виду учнів:
приходити до школи до початку занять у чистому та охайному одязі,
знімати в роздягальні верхній одяг;
спортивний одяг призначений для занять фізкультурою, на інших уроках
він недоречний;
не рекомендується вживати зайву косметику й прикраси. За коштовні речі
адміністрація школи відповідальності не несе.
ІІ. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ
Батьки мають право:
 на участь у суспільному житті школи (батьківські комітети класів,
батьківський клуб тощо);
 на ознайомлення з ходом і змістом освітнього процесу, навчальним планом,
за яким працює школа та оцінками успішності своїх дітей;
 на регулярні зустрічі з класним керівником дитини та іншими педагогічними
працівниками школи (батьківські збори), а також на додаткову зустріч з
учителем, якщо батьки вважають, що для цього є підстави;
 відвідування загальношкільних заходів;
 внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи школи.
Батькам:
дотримуватися розкладу роботи школи їх дитиною, не допускаючи
пропуску занять без поважних причин;
у випадку пропуску занять дитиною повідомити класного керівника про
причини відсутності й надати документи, що підтверджують ці причини
(письмову заяву на ім’я директора школи або довідку від лікаря);
забезпечити дитину всім необхідним для відвідування уроків;
регулярно відвідувати батьківські збори, відвідувати школу за викликом
класного керівника чи адміністрації;
дотримуватися правил внутрішнього розпорядку школи (забирати дитину
лише після закінчення уроків, не відволікати вчителя запитаннями під час
занять);
забезпечувати умови для позашкільної роботи дитини, підготовки до
наступного дня занять та контролювати виконання учнем домашніх завдань;
контролювати виконання дитиною обов’язків учнів;
нести відповідальність за пошкодження дитиною шкільного майна та
відшкодовувати матеріальні збитки у повному обсязі;
з повагою ставитися до будь-кого з учасників освітнього процесу або
обслуговуючого персоналу, не допускаючи некоректного, грубого ставлення
або приниження їх честі та гідності.

ІІІ. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ПЕДАГОГІВ






Педагог має право на:
участь у розробці і застосуванні методик виховання і навчання дітей у
відповідності до освітньої програми школи;
вільний вибір і використання методик навчання і виховання, навчальних
посібників і підручників;
підвищення кваліфікації;
 захист професійної честі й гідності;
 захист своїх інтересів самостійно або через посередника, в тому числі
адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного із
порушенням учителем норм професійної етики;
 конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за
винятком випадків, передбачених законом;
Педагог зобов’язаний:
діяти згідно з посадовою інструкцією вчителя, вихователя, класного
керівника;
 поважати право дитини на власну думку і переконання;
 оцінювати не особистість дитини, а її дії;
 не відпускати дітей з уроку раніше дзвоника без поважної причини;
 не відпускати дітей зі школи без спеціальних документів (медична
довідка, заява);
 своєчасно виставляти оцінки в щоденники (електронний щоденник) учнів
і класний журнал (електронний журнал);
 заздалегідь попереджати батьків про батьківські збори та загальношкільні
заходи (онлайн/офлайн).

