
Угода лiцейськоТ спiльноти
Курахiвського професiйного лiцею

Всryп

Середня ocBiTa вiдiграе ключову роль у формуваннi активноi громадськоi позицii,
адже кожен отримуе тут перший досвiд суспiльного житгя та взаемодii з iншими.
Вiдповiдно до вимог Ради €вропи, MiciT Органiзацii Мiжнародного Бакшlаврату та
мiжнародноi Британськоi школи у цьому документi ми декJIаруемо ocHoBHi положення
УГОДИ Курахiвського ПЛ, вiдповiдно до яких yci учасники освiтнього процесу повиннi
поважати один одного, а Bci важливi рiшення повиннi обговорюваtися i прийматися за

участi Bcix cTopiH, яких цi рiшення стосуються. KpiM того, ця Угода вимагае взаемодii ycix
зацiкавлених cTopiH - вiд здобувачiв освiти, викладачiв, майстрiв в/н, адмiнiстрацii лiцею
до мiсцевоТ влади та представникiв громади.

1. .Щемократичне навчальне середовпще

Важливу роль у формуваннi навичок взаемодii з громадою вiдiграе демократичне
навчztльне середовище та безпечний i комфортний клiмат у лiцеi. Ще уможливить створенЕя

,вiдповiдальних й рiвноправних cTocyHKiB та сприятиме розвитку демократиtших
компетентностей не лише Злобувачi оовiтиво але й викладачiв та батькiв.

1.1 ,Щане Положення вiдображае ocHoBHi принципи поваги до прав rподини i
передбачае демократичнi шляхи ix ухва_ltення.

Взаемини мiж викладачап{и, здобувачаrли освiти, батьками й адмiнiстрацiсю лiцею
булуються на ocHoBi поваги до прав людини.

У лiцеi забезпечено прозору комунiкацiю, яка забезпечуе вiдкритий простiр л-тlя

обговорення нttявних проблем та питань.
Адмiнiстрацiя лiцею заохочу€ учнiвськi iнiцiативи, сприяе усвiдомленiй та

поiнформованiй участi у життi зЕжладу Bcix учасникiв освiтнього процесу та надае
можливiсть реалiзовувати свободу слова кожного.

Yci учасники освiтнього процесу мають поводитися вiдповiдно до принципiв
демократii та повtги до прЕlв людини.

Публiчна iнформацiя доступна на сайтi лiцею у режимi зворотнього зв'язку.
Кульryра лiцею не толеруе виявiв дискримiнацii та булiнгу. У закладi iснують

проекти та програп{и з метою запобiгання дискримiнацii та булiнгу.
Правила поведiнки для Bcix учасникiв освiтнього процесу чiткi та зрозумiлi.

Адмiнiстрацiя закладу створюе piBHi можливостi; вiдносини у лiцеi вiдображають
толерантнiсть та поваry до прав людини.

2.2 .Щемократизацiя освiтнього процесу в лiцеi.
Можливiсть рiзних способiв демократичного прийняття рiшень (обговорення,

голосування тощо) за участi Bcix cTopiH освiтнього процесу.
Використання принципiв та положень XapTiT Ради Свропи дIя створення

демократичного освiтнього середовища.
Оновлювання вiдповiдно до вимог часу лiючу процедури реаryвання на випадки

дискримiнацii та булiнry; проведення вiдповiдних тренiнгiв та заходiв.
Формування лiдерських та командних якостей, як серед учнiвського, так i серед

педагогiчного колективу.
Заохочування дiяльностi учнiвського сilп,Iоврядування та створення вiльного та

сприятливого простору для саtuореалiзацii кожного учня.

2, ,Щемократичний освiтнiй процес

Ефективний розвиток громадянських компетентностей та мiжпредметних зв'язкiв у
ходi планування й реалiзацii освiтнього процесу потребуе комплоксного поеднання зусиль



усього педагогiчного колективу. Даний розлiл розроблено згiдно закону Украiни <про

ocBiry>. l :ч __т __лл_..

1.1 викладачi, майстри в/н мають право на захист професiйноi честi та гiдностi,

Педагогiчний колектив повинен додержуватися педагогiчноi етики, моралi та

поважати права та гiднiсть Здобувачi освiтив;Ъдобувачi освiти повиннi поважати права й

гiднiсть педагогiв.
викладачi м.lють право на вiльний вибiр фор,, методiв та засобiв навчання дJuI

планування освiтнього процесу
викладачi колегiально оцiнюють придатнiсть навчальних видань; використовують

навчальну лiтературу, рекомендовану моН УкраЪи,
заходи, 

"rrрйо"u"i 
на розвиток демократii, виховання поваги до прав людини, та

нацiоналЬно-патрiоТичне вихОвання реалiaуоi"a" спiльною iнiцiативою педагогiчного та

учнiвського колективiв.
викладачi надають переваry активним та iнтерактивним методам навчання,

викладачi мtlють доступ до рiзноманiтних kypciB, тренiнгiв та навчtlльних прогрtlм,

ДдмiнiстРацiя лiцеЮ пiдтримуе та заохочуе iнiцiативу педагогiв щодо пiдвищення iх

професiйноi майстерностi шляхом використання HoBiTHix методiв та методики викJIадttння

навчальних дисциплiн.
Yci учасники освiтнього процесу особистим прикJIадом повиннl виховувати повагу

до принц"rri" ,op*i, ryманiзму, толерантностi, дотримуватися пр€lвил демократичного

устрою та прав людини.
2.2 Активне впровадження

освiтнього процесу.

поваги до iнших.
3.1 Правила, якi регулюють вiдносини мiж

принципЕIХ демократii та поваги до прав людини,

У лiцеi проводяться заходи за спiльною

органами мiсцевого самоврядування,

та творче використання мiжпредметного планування

Призначення координатора з освiти для систематизацii роботи лiцею з формування

культури демократiТ та поваги до пptlB людини,

забезпечення вiльного доступу вчителiв до тренiнгiв, додаткових kypciB та вивчення

HoBiTHix педагогiчних методик викJIадання,

Iнформування батькiв та Здобувачi освiтив про критерii оцiнювання навчальних

досягнень.

3. Партнерськi вiдносинп MirK лiцесм i громадою

Iмплементацiя демократичних принципiв та формування громадянських

компетентностей не здiйсrrюеться лише у пл.*u* лiцеi. TicHa взаемодiя з органаN,Iи мiсцевого

сztп{оврядУв€lння, змI, участь у соцiальних проектах та конкурсах сприятимуть

поглибленню громадянськоi свiдомостi Здобувачi освiтив, розвитку iх навичок спiвпрачi та

партнерап,rи та лiцеем, rрунтуються на

iнiцiативою з мiсцевою громадою та

участi у заходах рiзних piBHiB. : _ ___ л__*' 
з.2 Органiъачiя ярмаркiв громадських органiзацiй у школi; запрошувати волонтерlв

з громадських органiзацiй для урiзноманiтнення освiтнього процесу,
^ 

Iнiцiацiя Ъпiльних заходiв з участi в громадському життi (проекти, свята, ярмарки,

благоустрiй)' 
r, пплгпqllяY ,гя 2яттfrптттчRати пп исмств, ЗВо та

БратиУчастьУпрограмахтаЗапрошУВаТипреДстаВникlВпlДпр

громадських органiзацiй з метою профорiентацir випускникiв.

3.З Загальнi правила поведiнки
правила ,rо"йir*" Здобувачi освiтив базуються на законах Украiни, постановах

MiHicTepcTBa освiти та науки Украiни та органiв мiсцевого самоврядув€Iння, CTaTyTi лiцеi,

не можна приносити на територiю закладу зброю, ножi, вибуховi, вогненебезпечнi

речовини; спиртнi напоi, сигарети, наркотики, отруйнi та хiмiчнi речовини,

Адмiнiстрацiя лiцею та партнери запрошують один одного з метою органiзацii та

l



Забороняеться вживання непристойних виразiв i жестiв.
Не Morrcra без дозвоrry покидати територiю лiцеi в урочний час.

У разi прогryску занять до 3-х днiв Здобувач освiти зобов'язаний пред'явити кJIасному

керiвнику ловiлку або записку вiд батькiв (осiб, що ix замiняють) про причину вiдсутностi
на заняттж.

Злобувач освiти повцнен проявляти пошану до старших.
Злобувачi освiти бережуть майно школи, {lкypaTнo охайно стЕlвляться як до свого, так

i до чужого майна, дотримуються чистоти i порядку на,територii лiцею.
Здобувачашr освiти або викладачап{, якi знайшли заryбленi або забутi речi, нulлежить

вiдrести комiрнику або черговому вчителю.
Фiзи.пrе насилля, зrlJIякування i знущання над людиною або твариною е

непрЕIryстимими формами поведiнки здобувачiв освiти у лiцеi та за ii межtlп.{и.

Здобувач освiти зобов'язаний виконувати домalшнi завдання у термiни, встановленi
освiтньою програlvrою.

Здобувачi освiти та викJIадачi зобов'язанi дотримуватись дисциплiни на ocHoBi
взаемоповаги до iнших, а тЕжож до освiтнього процесу та прчlвил внутрiшнього розпорядку
лiцеТ.

Кожен викJIадач повинен виконувати вимоги посадовоТ iнструкцii та правил

.внутрiшнього розпорядку лiцею,
Кожен злобувач освiти та викJIадач мае вчасно приходити на занят'гя.

Пiд час заIIJIть здобувачам освiти забороняеться вживати i'жу i займатися iншими
справаI\dи, якi не стосуються навчання.

3.4 Поведiнка на уроцi
Пiд час уроку не можна ходити по кJIасу без дозвоrry викJIадача, голосно розмовJuIти,

кричати, вiдволiкатися ctlп,loмy i вiдволiкати iнших вiд процесу навчання.
Якщо пiд час занять необхiдно вийтио то потрiбно попросити дозвоJrу.
Якщо здобувач освiти хоче поставити питЕlння або вiдповiсти, то BiH пiднiмае руку.
На уроцi фiзичноi культури здобувачi освiти приходять у спортивнiй формi та

спортивному взутгi. Без дозволу викJIадача в спортивний заrr учням входити забороняеться.
Здобувачi освiти, звiльненi вiд з€lнять фiзкультурою, обов'язково присутнi в залi,
переодягненi в спортивне взуття.

Пiсля дзвiнка викJIадач оголошуе про закiнчення уроку i здобувачi освiти м.lють
право покинути кJIас.

Здобувач освiти мае право в коректнiй формi вiдстоювати свiй погляд i переконання
при обговореннi питань.

Здобувачi освiти зобов'язанi знати i дотримуватися правил технiки безпеки.

4. Санкцii за порушення умов Угоди

4.1 Щля Здобувачiв освiти

-вилучення IТ-пристроiЪ з поверненням ix батькам здобувачiв освiти-порушникiв;

-анулювання атестацiйноi роботи за спробу списування;

-складання пояснювальноi записки та запрошення батькiв до адмiнiстрачii лiцеi;

-складання подання до ювена,IIьноi полiцii або до служби у справах дiтей;

-обговорення проблемноi поведiнки учня-порушника на засiданнях ради
профiлактики, Ради лiцеi та педагогiчних рад закладу з запрошенням батькiв;

4,2. Щля педагогiв:

-обговорення проблемноi поведiнки вчителя на засiданнях рад лiцею на предмет

вiдсторонення педагога вiд роботи з учнем/учнями певного класу;

-винесення догани, звiльнення з посади у визначеному законодавством порядку на

пiдставi порушення ст. 42 кАкадемiчна доброчеснiсть> закону <Про ocBiTy> чи iнших
законiв Украiни.



4.3. ,Щля батькiв:

-вiдшколування батьками/законними представниками особи учня-порушника

завданоi матерiальноI шкоди ;

-складання подання до ювенаJIьноi полiцii або до служби у справах дiтей з приводу

ненаJIежного виконання батькiвських обов'язкiв;

-у разi iгнорування та ухиляння батьками запрошення до адмiнiстрацii чи рад лiцею,

складаетьс" .rодu""" до служби у справах дiтей та до полiцiТ,

.Щиректор Курахiвського ПЛ

голова Ппо

giЦЩ 0.I. Чорна

Uфrа л.в, рулакова

Голова студентського самоврядування Ф Стародуб В,П
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