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ПОЛОЖЕННЯ
про академiчну доброчеснiсть учасникiв осЁ' процесу

у KypaxiBcbKoMy професiйному лiцеi

1. Загальнi положення

1.1. Положення rтро академiчну лоброчеснiсть (далi  Положення) у KypaxiBcbKoMy
професiйному лiцеi закрiплюе норми та правила етичноi поведiнки, професiй"о.о .пiп* ування у
вiдносинах мiж уrасниками освiтнього процесу, а саме: учнями, педагогiчними працi"""* чr",
iншими працiвниками лiцею, батьками учнiв, асистентами дiтей (у разi ix допуску вiдповiдно до
вимоГ частинИ сьомоi статгi 26 Закону Украiни < Про ocBiTy> ).

1.2. L{ e Положення розроблено на пiдставi КонституцiТ УкраiЪи, Законiв УкраТни uПро
ocBiTy> , кПро повнУ загальнУ середню ocBiTy> , iнших aKTiB законодавства у сферi освiiи,
мiжнародних договорiв УкраiЪи, укладених в установленому законом порядку, Статуту лiцею,
правил внутрiшнього трудового розпорядку лiцею, Колективного договору та iнших
нормативних (локальних) aKTiB лiцею.

1.3. Мета Положення полягаё у дотриманнi високих професiйних стандартiв в ycix сферах
дiяльностi лiцею, cTBopeHHi сприятливого моральнопсихологiчного клiмату мiж учасн"пuщ
освiтнього процесу шляхом пiдтримки особливих взасмовiдносин мiж ними, Ъапобiганнi
порушенню академiчноi доброчесностi, пiдвищеннi довiри до результатiв навчання та зростаннi
авторитету лiцею.

1.4. Педагогiчнi працiвники та учнi, усвiдомлюючи свою вiдповiдапьнiсть за ненЕtлежне
виконання функцiональних обов'язкiв, формування сприятливого академiчного середовища для
забезпечення дiевот органiзацii освiтнього процесу, розвитку iнтелектуаJIьного, особистiсного
потенцiалу, пiдвищення престижу лiцею, зобов'язуються виконувати норми цього Положення.

1.5. Норми цього Положення закрiплюють правила поведiнки безпосередньо у трьох
основних сферах: освiтнiй (навчальнiй), науковометодичнiй та виховнiй (морально
психологiчний клiмат у колективi).

1.б. Щiя Положення поширюсться на Bcix учасникiв освiтнього процесу.
1.7, Кожен учасник освiтнього процесу зобов'язаний дотримуватися академiчноi

доброчесностi.
1.8. .Цотримання принципiв академiчноi доброчесностi забезпечують керiвник та iншi

педагогiчнi працiвники лiцею вiдповiдно до свосi компетенцii,

2. Поняття та принципи академiчноI  доброчесностi

2.| , Акаlемiчна dоброчеснiсmь  це сукупнiсть етичних принципiв та визначених законом
правил, якими мають керуватися учасники освiтнього процесу пiд час навчання, викJIадання та
провадження науковоI  (творчоi) дiяльностi з метою забезпечення довiри до результатiв навчання
таlабо наукових (творчих) досягнень.

2.2. Прuнцапu акаdелtiчноt dоброчесносmi:  демократизм; законнiсть; верховенство права;
соцiальна справедлИвiсть; прiоритет прав i свобод людини та громад""""u;  рiвноправнiсть;
гарантiя праВ i свобод; HayKoBocTi;  професiоналiзм та компетентнiсть; 

пuрrпЁр.ruо 
i

вза€модопомога; повага та взасмна довiра; вiдкритiсть i прозорiсть; вiдповiдальнiсть за
порушення академiчноi доброчесностi.



2.3. !иректор, педагогiчнi та iншi працiвники лiцею забезпечують дотримання принципiв
академiчноi доброчесностi вiдповiдно до своеi компетенцii.

3. Щотримання академiчноi доброчесностi учасниками освiтнього процесу
та його забезпечення

3.1. Щотримання академiчноiдоброчесностi пеlаzоziчнtu,tu працiвнак(ulru передбачае:
 посилання на джерела iнформацii у разi використtlння iдей, розробок, тверджень,

вiдомостей;
 дотримання норм законодавства про авторське право i сумiжнi права;
 надання достовiрноТ iнформацiТ про методики i результати дослiджень, джерела

використаноi iнформацii та власну педагогiчну (творчу) лiяльнiсть;
 об'€ктивне оцiнювання результатiв навчання;
 контроль за дотриманням академiчноТ доброчесностi учнями.

3.2. Щотримання академiчноТ доброче сно cTi у ч нмпи передбачас..
 самостiЙне виконання навчальних завдань, завдань поточного та пiдсумкового контролю

результатiв навчання (лля осiб з особливими освiтнiми потребами ця вимога застосовуеться з

уржуванням ixHix iндивiдуальних потреб i можливостей);
посилання на джерела iнформачii у разi використання iдей, розробок, тверджень,

вiдомостей;
 дотримання норм законодавства про авторське право i срлiжнi права;
 надання достовiрноТ iнформацii про результати власноi навч€lльноi (творчоi) дiяльностi,

використанi методики дослiджень i джерела iнформачiТ.

3.3. Щотримання академiчноi доброчесностi забезпечуються:

3.3. 1. П еd аzоziчн uм u пра цiв н uк(иrи шляхом.,
 дотримання Конвенцii ООН < Про права дитини), Конституцii УкраТни та законiв УкраiЪи;
 затвердження позитивного iмiджу лiцею, примноження його традицiй;
 дотримання етичних норм спiлкування на засадах партнерства, взаемоповаги,

толерантностi cTocyHKiB;
 запобiгання корупцii, хабарництву;
 збереження, полiпшення та рацiонального використання навччIльноматерiальноi бази

лiцею;
 посилання на джерела iнформацiТ у разi використання iдеЙ, розробок, тверджень,

вiдомостей;
 дотримання спецiальних законiв за порушення академiчноi доброчесностi та даного

Положення, зокрема, посилання на джерела iнформацiI  у разi використання iдей, тверджень,
вiдомостей;

 дотримання норм законодавства про авторське право i сумiжнi права;
 надання правдивоi iнформацii про результати власноi навчаJIьноТ (творчоi) дiяльностi;
 об'сктивне й неупереджене оцiнювання результатiв навчання здобувачiв освiти;
 надання якiсних ocBiTHix послуг з використанням у практичнiй професiйнiй дiяльностi

iнновацiйних здобугкiв в галузi освiти;
 обов'язковоi присутностi, активноi участi на засiданнях педагогiчноi ради та колегiальноТ

вiдповiдальностi за прийнятi управлiнськi рiшення;
 незалежностi професiйноi дiяльностi вiд полiтичних партiй, громадських i релiгiйних

органiзацiй;
 пiдвищення професiйного рiвня шляхом саморозвитку i самовдосконалення, проходження

вчасно курсовоi пiдготовки;
 дотримання правил внутрiшнього розпорядку, трудовоi дисциплiни, корпоративноТ етики;
 здiйснення контролю за дотриманням академiчноi лоброчесностi учнями;



 iнформування учасникiв освiтнього процесу про типовi порушення академiчноI
доброчесностi та види вiдповiдальностi за ii порушення.

 невiдворотностi вiдповiдапьностi з пiдстав та в порядку, визначених Законом Украiни
< Про ocBiTy>  та iншими спецiальними законами.

3.3.2. Здобувачами освiти шляхом..
 самостiйного виконання навчальних завдань поточного та пiдсрлкового контролю без

використання зовнiшнiх джерел iнформацiТ, KpiM дозволених (для осiб з особливими освiтнiми
потребамИ цЯ вимога застосовуетьсЯ з урахуванняМ ixHix потреб i можливостей) дJUI
використання, зокрема пiд час оцiнювання результатiв навчання (самостiйнi, контрольнi,
державна пiдсумкова атестацiя, зовнiшне незалежне оuiнювання);

 посилання на джерела iнформацii у разi використання iдей, розробок, тверджень,
вiдомостей;

 дотримання норм законодавства про авторське право i сумiжнi права;
 користування iнфраструктурою лiцею вiдповiдально, економно та за призначенням;
 сприяння збереженню та примноженню традицiй лiцею, пiдвищення його престижу

власними досягненнями у навчаннi, iнтелектуальних конкурсах, спортi, творчостi;
 особистою присутнiстю на Bcix заняттях, oKpiM випадкiв, викJIиканих поважними

причинами.

4. Порушення академiчноТ доброчесностi

4.1. Порушенням академiчноi доброчесностi, згiдно частини четвертоi cTaTTi 43 Закону
УкраiЪи < Про повну заг€rльну середню ocBiTy>  та частини четвертоi cTaTTi 42 Закону Украiни
uПро ocBiTy> , вважаються:

академiчний плагiат  оприлюднення (частково або повнiстю) наукових (творчих)
результатiв, отриманих iншими особами, як результатiв власного дослiдження (творчостi) iЫаОо
вiдтворення опублiкованих TeKcTiB (оприлюднених TBopiB мистецтва) iнших aBTopiB без
зазначення авторства;

фабрикацiя  вигадування даних чи фактiв, що використов} ються в ocBiTHboMy процесi;
фальсифiкацiя  свiдома змiна чи модифiкацiя вже наJIвних даних, що стосуються

освiтнього процесу;
списування  виконання письмових робiт iз залученням зовнiшнiх джерел iнформацii, KpiM

дозволених для використання, зокрема пiд час оцiнювання результатiв навчання;
. обман  надання завiдомо неправдивоТ iнформацii щодо власноi ocBiTHboi (науковоТ,

творчоi) дiяльностi чи органiзацii освiтнього процесу;
хабарництво  надання (отримання) учасником освiтнього процесу чи пропозицiя щодо

надання (отримання) коштiв, майна, послуг, пiльг чи будьяких iнших благ матерiального або
нематерiального характеру з метою отримання неправомiрноI  переваги в ocBiT""ory процесi;

необ'сктивне оцiнюваннЯ  свiдоме завищення або заниження оцiнки результатiв
навчання учнiв;

надання педагогiчними працiвниками та iншими особами допомоги учням пiд час
проходження ними пiдсумкового оцiнювання (семестрового та рiчного), державноi
пiдсумковоi атестацii, зовнiшнього незалежного оцiнювання, не перелбаченоi умовами
таlабо процедурами ii проходження;

використання. учнем пiд час контрольних заходiв непередбачених допомiжних
матерiалiв таlабо технiчних засобiв;

проходження процедури оцiнювання результатiв навчання замiсть iнших осiб;
необ'ектИвне оцiнЮваннЯ компетеНтностеЙ педагогiчних працiвникiв пiд час атестацii

чи сертифiкацii'.

5. Заходи з попередження та виявлення порушень академiчнот
доброчесностi



5.1. Для попередження та виявлення порушень академiчноi доброчесностi в лiцеi
здiйснюстьсякомплекс заходiв, ocHoBHi з яких е:

5.1.1. Всmановлення за2альнообов'язковлtх правuJI  повеdiнкu загаJIылого характеру, якi
слiд сприймати як керiвництво до дii, що не пiдлягають обговоренню щодо доцiльностi та
поширюються на Bcix учасникiв освiтнього процесу.

гidнuлlп для Bcix уrасникiв освiтнього процесу с:

 шанобливе ставлення до державноТ символiки та символiки лiцею;
 дотримання Правил внутрiшнього трудового розпорядку;
 кУлЬтура зовнiшнього вигляду спiвробiтникiв та учасникiв освiтнього процесу;
 дотримання правил високих стандартiв дiловоТ етики у спiлкуваннi та веденнi переговорiв,

У ТоМУ числi телефонних. Спiлкування мае вестися у спокiйному, ввiчливому, доброзичливому
ToHi, що сприяс створенню позитивноi репутацii лiцею загалом.

Непрuйняmнuлt для учасникiв освiтнього процесу с:

 навмисне перешкоджання навчаJIьнiй чи труловiй дiяльностi;
 УчасТЬ у бульякiЙ дiяльностi, що пов'язана з обманом, нечеснiстю; пiдробка та

використання пiдроблених офiцiйних документiв;
 перевищення повноважень, що передбаченi функцiона_пьними обов'язками, посадовими

iнструкцiями, тощо;
 ведення в лiцеi полiтичноi, релiгiйноТ та iншоТ пропаганди;
 Використання мобiльних телефонiв пiд час навчальних занять, нарад або офiцiйних

заходiв;
 вживання аJIкогольних напоiЪ, наркотичних та токсичних речовин, па.гliння у закладi

освiти, у тому числi електронних сигарет; поява в лiцеi у cTaHi zlлкогольного, наркотичного
таlабо токсичного сп'янiння;

 Пронесення до лiцею зброi, використання гilзових балончикiв та iнших речей, що можуть
зашкодити здоров'ю та життю людини.

 здiйснення дiй, пов'язаних з корупцiйними правопорушеннями.
5.1.2. Iнфорrпvвання учасникiв освiтнього процесу про необхiднiсть дотримання правил

академiчноi доброчесностi шляхом ii ознайомлення з цим Положенням;
5.1.3. Реалiзацiя zpotпadcbKozo самовряdvвання на принципах прiоритету прав i свобод

людини i громадянина; верховенства права; взаемноi поваги та партнерства; репрезентативностi
Органiв громадського самоврядування, громадських об'еднань та iнших iнстиryтiв
гроМаДянського суспiльства i правоможностi iх представникiв;  обов'язковостi розгляду
пРОпОзицiЙ cTopiH; прiоритету узгоджуваJIьних процедур; прозоростi, вiдкритостi та гласностi;
обов'язковостi дотримання досягнутих домовленостей; взаемноi вiдповiдальностi cTopiH;

5.1.4. ГРОМаdськuй наzляd (контроль) у системi освiти суб'сктами громадського нагляду
(контролю) (згiдно наданих Тм законних прав);

5.1.5. Чiтке ва3начення порушень академiчноТ доброчесностi учасникilми освiтнього
процесу;

5.1.б. Встановлеlпня BudiB акаdе.uiчноi вidповidальносmi педагогiчних працiвникiв та
учнiв i ii реалiзацiя;

5.2. Заступник директора, що вiдповiдае за органiзацiю методичноi роботи в лiцеi:
 Забезпечуе шляхом практикумiв, консультацiй та iнших iндивiдуальних та колективних

фОрм навчання з педагогiчними працiвниками створення, оформлення ними методичних
РОЗрОбок (робiт) для публiкацiй, на конкурси рiзного рiвня з метою попередження порушень
академiчноi доброче"сностi ;

 забезпечус рецензування робiт на конкурси, на присвоення педагогiчного звання та
рекомендуе викладачами сервiси безкоштовноi перевiрки робiт на антиплагiат.

5.3. Педагогiчнi працiвники в процесi свосi ocBiTHboT дiяльностi повиннi дотримуватися
етикИ та академiчноi добрОчесностi, умов данОго Положення, тIроводити роз'яснювiIльну роботу
iЗ ЗдОбУвачаrпlи освiти щодо етичноi поведiнки та неприпустимостi порушення академiчноТ
доброчесностi.



5.4. Висвiтлення у буль який спосiб дiяльностi лiцею та напрямiв його розвитку здiйснюс
директор лiцею або уповноваженi ним особи.

5.5. Порядок виявлення та встановлення фактiв порушення академiчноТ доброчесностi
ВиЗначаеться Комiсiею з питань академiчноi доброчесностi, яка е уповноваженим колегiапьним
органом лiцею, з урахуванням вимог Законiв УкраiЪи uПро ocBiTy> , кПро повну середню
загi} льну ocBiTy> .

б. Академiчна вiдповiдальнiсть, Гi наслiдки, суб'скти прийняття рiшень.
Права особи.

б.1. За порушення академiчноi доброчесностi педагогiчнi працiвники лiцею можуть бути
притягненi до такоi академiчноi вiдповiдальностi :

 вiдмова в присвоеннi або позбавлення присвосного педагогiчного звання, ква_пiфiкацiйноТ
категорiТ;

 позбавлення права брати участь у роботi визначених законом органiв чи займати
визначенi законом посади.

6.2. За порушення академiчноi доброчесностi dо зdобувача освimu може бути застосовано
Taki види академiчноi вiдповiдальностi:

1) зауваження;

. 2) повторне проходження пiдсlмкового оцiнювання;
3) повторне проходження державноI  пiдсумковоi атестацiТ;
4) повторне проходження вiдповiдного освiтнього компонента ocBiTHboi програми;
5) позбавлення отриманих iз порушеннями академiчноi доброчесностi академiчноi

СтипендiТ, призових мiсць на уrнiвських змаганнях, TypHipax, олiмпiадах, конкурсах.
б.3 За дii (бездiяльнiсть), що визнанi порушенням академiчноТ доброчесностi, особа може

бУти притягнута до iнших видiв вiдповiдальностi з пiдстав та в порядку, визначених законом.
6.4. Педагогiчнi працiвники, стосовно яких встановлено факт порушення академiчноi

доброчесностi:
1) не можУть бути залученi до проведення процедур та заходiв забезпечення i пiдвищення

якостi освiти, учнiвських олiмпiад та iнших змагань;
2) не можуть бути допущенi до позачерговоi атестацii, що ма€ на MeTi пiдвищення

квалiфiкацiйноi категорii або присво€ння педагогiчного звання;
3) не можуть отримувати будьякi види заохочення (премiТ, iншi заохочувальнi виплати,

нагороди тощо) протягом одного року;
. 4) можуть бути позбавленi педагогiчного звання.

б.5. Факт порушення академiчноi доброчесностi враховуеться пiд час:
1) вирiшеннЯ питаннЯ прО притягненнЯ педагогiчногО працiвниКа до дисчиплiнарноi

вiдповiдальностi;
2) конкурсного вiдбору на посаду керiвника закладу освiти.
б.б. Рiшення про встановлення факту порушення педагогiчним працiвником академiчноi

доброчесностi та визначення виду академiчнот вiдповiдальностi приймае педагогiчна рада за

участю прачiвника таlабо його законного представника.
б.7. КОжна особа, стосовно якоi порушено питання про порушення нею академiчноi

доброчесностi, мае TaKi права:
 ОЗнаЙомлюватися з yciMa матерiалами перевiрки щодо встановлення факту порушення

академiчноi доброчесностi, подавати до них зауваження;
 ОСобисто або через представника надавати ycHi та письмовi пояснення або вiдмовитися вiд

надання будьяких пояснень, брати участь у дослiдженнi доказiв порушення академiчноi
доброчесностi;

 ЗНаТИ ПРО ДаТУ, час i мiсце та бути присутньою пiд час розгляду питання про встановлення

факту порушення академiчнот доброчесностi та притягнення iT до академiчноI  вiдповiдальностi;
 ОСКаРЖиТи рiшення про притягнення до академiчноi вiдповiдальностi до органу,

уповноваженого розглядати апеляцii, або до суду.



6.8. Рiшення про академiчну вiдповiдальнiсть злобувачiв освiти приймае педагогiчний
працiвник, який виявив порушення академiчноТ доброчесностi, або педагогiчна рада лiцею
вiдповiдно до положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти.

Рiшення про позбавлення здобувача освiти , призових мiсць на учнiвських змаганнях,
TypHipax, олiмпiадах, конкурсах, отриманих iз порушеннями академiчноi доброчесностi, приймас
орган (посадова особа), якиЙ iх надав (присвоiЪ) у порядку, визначеному законодавством.

6.9. Види академiчноi вiдповiдальностi, що можуть бути застосованi до здобувачiв освiти та
педагогiчних працiвникiв, повиннi бути спiвмiрними iз вчиненими порушеннями. За одне
порушення застосову€ться лише один iз видiв академiчноi вiдповiдальностi.

Рiшення про притягнення до академiчноТ вiдповiдальностi може бути оскаржене у порядку,
визначеному положенням про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти лiцею.

б.10. За дii (бездiяльнiсть), що цим Положенням визнанi як порушення
доброчесностi, особа може бути притягнута до iнших видiв вiдповiдальностi з

порядку, визначених законом

академlчно1
пiдстав та в

та ччнlвського

7. Органiзацiя роботи KoMicii з питань академiчноТ доброчесностi

7.1. З метою виконання норм цього Положення в лiцеi створю€ться Комiсiя з питань
академiчноi доброчесностi та корпоративноi етики (далi  Комiсiя).

7.2. У своiй дiяльностi Комiсiя керу€ться Конституцiею УкраТни, Законами УкраiЪи < Про
ocBiTy> , < Про повну загальну середню ocBiTy> , iншими актами законодавства у сферi освiти,
Статугом лiцею, Правилами внутрiшнього трудового розпорядку лiцею, цим Положенням та
iншими нормативними (локальними) актами лiцею.

7.3. Склад KoMicii затверджуеться наказом директора на ухвалу педагогiчноi рали лiцею.

!о складу KoMicii за посадами входять: заступники директора з навчальновиховноi роботи,
голова профспiлки

Пред.rа"""п" iнiцiативних груп, батькiвськоТ громадськостi
сilмоврядування входять до складу KoMicii за персональною згодою.

7.4. Строк повноважень KoMicii становить 1 piK.

7.5. Комiсiя зi свого складу обирае Голову та секретаря.
Голова KoMicii веде засiдання, пiдписуе протоколи, рiшення тощо. За вiдсутностi голови

KoМlcll иого ооов язки виконус секретар .

Повноваження вiдносно ведення протоколу засiдання, технiчноТ пiдготовки матерiалiв до
розгляду Iх на засiданнi здiйснюс секретар.

7.6. Комiсiя здiйснюе свою роботу шляхом проведення засiдань.
Засiдання можуть бути черговi, що проводяться у строки, визначенi планом роботи KoMicii,

та позачерговi, що скликаються при необхiдностi вирiшення оперативних та нагаJIьних питань.
Засiдання вважасться повноважним за умови, що кiлькiсть присутнiх на засiданнi членiв

KoMicii, складае не менше нiж двi третини ii складу.
7.7. Рiшення KoMicii приймаються шляхом вiдкритого голосування та вважаеться

приЙнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини присутнiх на засiданнi членiв KoMicii.
У разi рiвного розподiлry голосiв, голос голови KoMicii е вирiшапьним.

Прийнятi рiшення оформлювати протоколами, якi пiдписус Голова та секретар.
7.8. Комiсiя мас право:
 одержувати та розглядати заrIви щодо порушення норм цього Положення;
 Залучати до свосi роботи фахiвцiв (за ix згодою) з Tici чи iншоi галузi, а також

використовувати технiчнi та програмнi засоби, що не забороненi чинним законодавством
УкраТни, для достовiрного встановлення фактiв порушення норм академiчноТ доброчесностi за
поданою заявою;

 надавати пропозицiТ суб'ектам прийняття рiшень про академiчну вiдповiдальнiсть щодо
накладання вiдповiдних санкцiй.

 проводити iнформацiйну роботу щодо популяризачii
доброчесностi серед учасникiв освiтнього процесу;

принципiв академiчноi



 iнiцiювати, проводити та пiдтримувати дослiдження з академiчнот доброчесностi, якостi
освiти та науковоi дiяльностi;

 готувати пропозицii щодо пiдвищення ефективностi впровадження принципiв академiчноi
доброчесностi в освiтню дiяльнiсть;

 надавати рекомендацii та консультацii щодо способiв i шляхiв бiльш ефективного
дотримання норм цього Положення.

 iншi повноваження вiдповiдно до вимог чинного законодавства Укратни та нормативних
(локальних) aKTiB лiцею.

7.9. Комiсiя зобов'язана:
 завчасно (у межах розумного часу) запрошувати зЕUIвника та особу, вiдносно якоi

розглядаеться питання щодо порушення академiчнот доброчесностi (далi  особа), про день, час
та мiсце проведення засiдання;

 за вимогою особи ознайомлювати if з yciMa матерiалами перевiрки щодо встановлення
факту порушення нею академiчноi доброчесностi;

 отримувати вiд особи або через iT представника ycHi та письмовi пояснення, якщо ocTaHHi
не вiдмовилися вiд ix надання;

 бРаТи Участь у дослiлженнi доказiв порушення академiчноТ доброчесностi;
 за результатами розгляду готувати вмотивований висновок щодо встановлення (не

встановлення) факту порушення академiчноi доброчесностi, що подаеться директору лiцею з

рекомендацiями про вжиття вiдповiдних заходiв;
' не рiдше одного рrву на pik звiтувати про свою роботу перед педагогiчною радою лiцею.
7.10. Бульхто, не заJIежно вiд своеI  належностi до освiтнього процесу, може звернутися до

KoMiciT iз заявою, зауваженням та пропозицiсю, що входять до компетентностi KoMiciT
У заявi обов'язково зазначаються особистi данi заr{ вника (п.I .Б., KoHTaKTHi данi:  адреса,

телефон, мiсце роботи, посада, група, особистий пiдпис). AHoHiMHi заяви чи з€tяви, викладенi в
некоректнiй формi, Комiсiею не розглядаються.

8. Заключнi положення

8.1. I ] e Положення затверджу€ться рiшенням педагогiчноi ради та вводиться в дiю наказом
директора лiцею.

8.2. Змiни та доповнення до Положення вносяться за рiшенням педагогiчноТ рали та
вводяться в дiю наказом директора лiцею.

8.3. Положення доводиться в обов'язковому порядку до:
 педагогiчних та iнших працiвникiв, здобувачiв освiти лiцею, що засвiдчуеться особистим

пiдписом;
 батькiв здобувачiв освiти шляхом оприлюднення на офiцiйному вебсайтi лiцею.
8.4. Незнання або нерозумiння норм цього Положення не е виправданням неетичнот

поведiнки учасникiв освiтнього процесу.
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