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Права та обов’язки учнів гімназії
Учні гімназії мають право на:
1. 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.
2. Якісні освітні послуги.
3. Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання.
4. Відзначення успіхів у своїй діяльності.
5. Свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької,
наукової і науково-технічної діяльності тощо.
6. Безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці.
7. Повагу людської гідності.
8.
Користування бібліотекою, медіатекою, навчальною, науковою,
виробничою,
культурною,
спортивною,
побутовою,
оздоровчою
інфраструктурою гімназії.
9. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються
в освітньому процесі та науковій діяльності.
10. Трудову діяльність у позанавчальний час.
11. Особисто або через своїх законних представників участь у
громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти.
12. Інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з
особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
Учні гімназії зобов’язані:
1. Дбати про чистоту рідної мови, підтримувати гімназійні традиції.
2. З’являтися в гімназію за 10-15 хвилин до початку занять, зайняти своє
робоче місце, підготувати все необхідне навчальне приладдя до уроку.
3. Діяти в будь-якій ситуації на користь гімназії, турбуватись про її честь і
авторитет, підтримувати в чистоті й порядку приміщення і територію. Берегти
гімназійне майно.
4. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм. Насильство, булінг
(цькування) є неприпустимими формами поведінки в гімназії та за її межами.

5. Відвідувати гімназію необхідно в чистій і випрасуваній формі ділового
стилю, уроки фізичної культури – у спортивній формі та спортивному взутті.
6. Не приносити на територію гімназії і не використовувати будь-яким
способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої,
цигарки, інші засоби і отрути, а також токсичні речовини.
7. Використовувати мобільні телефони під час освітнього процесу лише з
дозволу вчителя.
8. Не покидати без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням
з батьками) територію гімназії під час освітнього процесу.
9. Бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних
поважними причинами.
10. У разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному
керівнику довідку з медичної установи або пояснювальну записку від батьків
(або осіб, що їх заміняють) про причину відсутності.
11. Під час перерви задля збереження життя та здоров’я та з метою
уникнення випадків травматизму учню категорично забороняється залишати
територію гімназії, бігати, штовхатися, кидатися предметами, застосовувати
фізичну силу, самовільно відкривати вікна, сидіти на підвіконнях.
12. Старанно вчитися, зразково поводитися, брати участь у громадському
житті й суспільно корисній праці, виконувати правила внутрішнього розпорядку.
13. Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не
меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти.
14. Брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій
навчальними програмами та навчальним планом гімназії, його статутом.
15. Використовувати в навчальній або дослідницькій діяльності лише
перевірені і достовірні джерела інформації та грамотне посилання на них.
16.Самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та
підсумкового контролю результатів навчання.
17. Подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є
запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами.
18. Не припускається пропонування хабаря за отримання будь-яких
переваг у навчальній або дослідницькій діяльності, у тому числі з метою зміни
отриманої академічної оцінки.
19. Учень звертається до класного керівника, практичного психолога та
адміністрації гімназії за допомогою, якщо проти нього здійснюються
протиправні дії.
20. Виконувати вимоги чергового по гімназії.
21. Виконувати вимоги педагогічних та інших працівників гімназії
відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку гімназії.
22. Дотримуватись правил особистої гігієни.
23. Підвищувати свій загальний культурний рівень.

