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Інформац я  про  Школу

Розд л  1

Статут  початкової  школи  №  33  у  Лодз Стор нка  3  з  92

журнал  урок в  -  у  цьому  Статут   п д  цим  формулюванням  сл д  розум ти  щоденник

OHS  -  охорона  прац

любов  до  батьк вщини  та  повага  до  польської  культурної  спадщини,  с

Навчання    виховання  учн в  полягає  у  розвитку  почуття  в дпов дальност ,

No  33  у  Лодз

Назва  школи

3.  Допускається  таке  скорочення:  Початкова  школа  №  33  у  Лодз .

Школа  –  у  цьому  Статут   це  формулювання  сл д  розум ти  як  Початкова  школа

  пол тичних    в  Конвенц ї  про  права  дитини.

Початкова  школа  №  Стефана  Копц нського  в  Лодз   керується  у  своїх  д ях

2.  На  печатках    штампах  вживаються  назва  та  адреса  Школи  повн стю.

2.  Школа  початкова  восьмикласна.

одночасна  в дкрит сть  до  ц нностей  європейської  та  св тової  культур.

Преамбула

1.  ЗОШ  No33  Стефана  Копц нського  в  Лодз   є  державна  школа.

§  2

§  1

Глосар й

в н  боровся  за  запровадження  в  нашому  м ст   загального  обов'язкового  навчання,  правилами

пов домлення  життя  мецената,  видатного  осв тнього  д яча,  сенатора    радника,  який

1.  Школа  використовує  назву:  ЗОШ  No33  Стефана  Копц нського  в  Лодз .

електронн

м ститься  в  Декларац ї  прав  людини,  М жнародному  пакт   про  громадянськ   права

правов   положення,  що  м стяться  в  Конституц ї  Республ ки  Польща,  а  також  вказ
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1.  Правила  набору  та  прийому  учн в  до  Школи  зазначаються  окремо

у  школах,  що  працюють  в  осв тн х  системах  нших  країн,  за  умови

1)  виконання  рекомендац й,  що  м стяться  в  р шенн   про  необх дн сть  спец ального  навчання;

та  навчальних    психоф зичних  можливостей  учн в;

в  окремих  постановах.

4.  В дпов дальним  органом  є  Ґм на  Лодзь  з  м сцем  розташування  в  Лодз ,  вул.  Piotrkowska  104.

8.  Школа  –  заклад  свята.  Обов’язков   виховн   заходи  орган зовує  в

рамковий  навчальний  план,  передбачений  окремими  положеннями.

2.  Тривал сть  циклу  навчання  становить  8  рок в    под ляється  на  два  етапи  навчання:

6.  Школа  є  бюджетною  одиницею  гм ни  Лодзь.

2)  другий  ступ нь  навчання  з  охопленням  в дд л в  IV-VIII.

§  3

5.  Особи,  як   не  є  громадянами  Польщ   та  громадяни  Польщ ,  як   здобули  осв ту

нтеграц я.

8.  Школа  забезпечує  цим  студентам:

в дпов дний  навчальний  план  для  ндив дуальних  потреб  розвитку

п д  час  обов’язкової  шк льної  осв ти  вони  користуються  осв тою  та  оп кою  на  визначених  умовах

3.  М сцезнаходження  Школи  знаходиться  в  будинку  за  адресою  вул.  Lermontowa  No  7  в  Лодз .

нормативн   акти.

2)  умови  навчання  та  ресурси,  що  в дпов дають  ндив дуальним  потребам  розвитку

6.  Школа  орган зовує  навчання,  виховання  та  догляд,  у  тому  числ   у  в дд леннях

1)  1  етап  навчання,  що  охоплює  розд ли  1-3;

5.  Педагог чний  нагляд  за  Школою  зд йснює  Начальник  осв ти  Лодз .

3)  спец альн   класи,  зазначен   в  окремих  положеннях;

3.  Школа  реал зує  встановлений  для  неї  основний  навчальний  план  з  загальної  осв ти

7.  Принципи  управл ння  ф нансами  та  матер алами  визначаються  окремими  положеннями.

7.  Учень  з  дов дкою  про  необх дн сть  спец ального  навчання  коригується

4.  Шк льна  осв та  безкоштовна.

п'ять  дн в  на  тиждень,  з  понед лка  по  п'ятницю.

осв тн   та  психоф зичн   можливост .
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Ц л   та  завдання  Школи

Статут  початкової  школи  №  33  у  Лодз Стор нка  5  з  92

1)  обов'язков   заняття,  до  яких  в дносяться  навчальн   години

психоф зичних  можливостей  студент в,  особливо  реаб л тац йних  занять;

консультування  педагог чної  ради  та  батьк вської  ради.  Ц   заняття  можуть  бути

11.  Додатков   заняття  орган зовуються  директором  школи,  за  погодженням  з  кер вним  органом,  п сля

9.  Основними  формами  навчально-виховної  д яльност   Школи  є:

1.  Школа  проводить  заходи,  спрямован   на  створення  оптимальних  умов  для  неї

6)  п дготовка  учн в  до  самост йност   в  дорослому  житт .

умови,  визначен   окремими  положеннями.

2)  реаб л тац йн   заняття  для  учн в  з  дов дкою  про  необх дн сть  навчання

12.  Школа  також  може  орган зовувати  заходи,  в дм нн   в д  зазначених  у  розд лах  10    11.

§  4

також  проводиться  за  участю  волонтер в.

у  сфер   загальної  осв ти;

статутної  д яльност   та  забезпечення  кожному  учнев   умов  для  розвитку

д яльн сть  у  сфер   навчання,  виховання,  догляду  та  проф лактики,  а  також  нш

та  п двищення  якост   вашої  роботи.

оздоровча  та  дол карська  допомога.

4)  нш   в дпов дн   з  урахуванням  ндив дуального  розвитку  та  осв тн х  потреб,  а  також

3)  заняття,  що  проводяться  в  рамках  психолого-педагог чної  допомоги.

1)  результати  в  план   навчання,  виховання,  догляду  та  проф лактики  та  нш

спец альн ;

13.  В  Школ   є  б бл отека  з  читальним  залом,  шк льний  клуб,  їдальня,  проф лактор й.

2.  Ця  д яльн сть  включає:

2)  орган зац я  осв тн х  процес в;

5)  нтеграц я  учн в  з  сп льнотою  однол тк в;

рел г ї,  етики  та  осв ти  для  с мейного  життя,  орган зован   в    дал

статутна  д яльн сть;

10.  Формами  навчально-виховної  д яльност   Школи  є  також  осв тня  д яльн сть:
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розвиток  учн в    навколишнє  середовище:

5)  формує  толерантн сть  до  нших  людей,  їхн х  переконань    установок;

10)  зд йснює  д яльн сть  на  благо  довк лля,  школи  та  нших  д тей,  нтегрує

11)  пробуджує  п знавальну  допитлив сть  учн в    мотивац ю  до  навчання;

чутлив сть  до  краси,  турбота  про  правильн сть  польської  мови;

4)  сп впраця  з  батьками  та  м сцевою  громадою;

соц альна  патолог я;

3)  п дтримує  студент в  у  розп знаванн   власних  схильностей    визначенн   подальшого  шляху

факти,  принципи,  теор я  та  практика,  головним  чином  щодо  тем  та  явищ

в  сучасному  св т ;

2)  дозволяє  учням  набути  вм ння  користуватися  наявними

6)  створення  умов  для  перебування  у  школ ,  що  забезпечують  безпеку  учн в,

3.  Школа  виконує  ц л   та  завдання,  що  випливають  з  правових  норм,  пристосованих  до  потреб

4)  готує  до  життя  в  родин ,  школ ,  середовищ   та  сусп льств ;

8)  розвиває  в дпов дальн сть,  почуття  нац ональної  приналежност   та  поваги

власна  майстерня;

Європа    св т;

6)  готує  до  активної  та  творчої  участ   в  культур ,  формує

3)  створення  умов  для  розвитку  та  активност   учн в;

1)  дає  можлив сть  учням  отримати  базов   знання  з  предмету

вчител ,  батьки  та  учн ;

7)  п клується  в дпов дно  до  потреб  учн в  та  можливостей  Школи;

5)  управл ння  школою;

близьк   переживання  учн в;

12)  формує  в  учн в  ставлення,  що  зумовлює  ефективну  та  в дпов дальну  д яльн сть

пов домлення  п д  час  виконання  завдань    вир шення  проблем;

захист  в д  насильства,  залежностей,  деморал зац ї  та  нших  прояв в

Польська  культурна  спадщина,  водночас  в дкрита  до  ц нностей  культур

осв та;

7)  виконання  завдань  щодо  зм цнення  та  охорони  здоров'я.

9)  формує  почуття  в дпов дальност   за  стан  шк льних  прим щень,  повагу
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навчання,  виховання  та  п клування  про  учня  незалежно  в д  форми    способу

обладнання,  б бл отеки,  спортивн   споруди  та  комп’ютерний  клас

§  6

визнання  та  задоволення  ндив дуальних  потреб  у  розвитку  та  осв ти

4)  орган зац я  позакласної  роботи,  в дпов дно  до  потреб  учн в;

при  використанн   ресурс в,  доступних  в  Інтернет ;

2)  забезпечує  студентам  доступ  до  п дручник в    матер ал в,  наск льки  це  можливо

психоф зичних  учн в  в  умовах  обов'язкової  навчальної  д яльност ;

§  5

з:

1)  повне  виконання  навчальних  план в  ндив дуальної  навчальної  д яльност ,

4.  Школа  безкоштовна:

5.  Школа  надає  батькам  доступ  до  нформац ї,  з браної  нею  на  м сцях

3)  забезпечення  використання  навчальних  каб нет в  з  необх дним

6)  надання  можливост   студентам  виконувати  ндив дуальну  програму  чи  курс  навчання

та  нш   шк льн   та  позашк льн   заходи.

7)  уможливлення  розвитку  нтерес в    обдарувань  учн в  шляхом  орган зац ї  занять

з  доступом  до  Інтернету;

збер гання  ц єї  нформац ї.

13)  готує  учн в  до  усв домленого  та  в дпов дального  вибору

1.  Школа  орган зовує  та  надає  психолого-педагог чну  допомогу  учням.  В н  складається  з

5)  надання  психолого-педагог чної  допомоги;

14)  створює  умови  для  роботи  учн в  методом  проект в.

Ц л   та  завдання  Школи  реал зуються  через:

учня  та  розп знавання  ндив дуальних  психоф зичних  можливостей,  що  виникають

адаптац я  зм сту,  метод в    орган зац ї  навчання  до  можливостей

1)  видає  учням  паперов   п дручники;

з  особливою  обдарован стю;

2)  орган зац я  вивчення  рел г ї  та  етики  в дпов дно  до  потреб;

в  електронному  вигляд .

додатков ,  орган зац я  змагань,  спортивних  змагань,  поход в,  табор в
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9)  кризов   та  травматичн   ситуац ї;

1)  батьки  учн в;

ефективн сть  психолого-педагог чної  допомоги  дитин .

  у  форм   занять  для  розвитку  зд бностей,  д яльност   для  розвитку  навчальних  навичок

3)  педагог чн   заклади;

2)  соц альна  дезадаптац я;

6)  специф чн   труднощ   навчання;

2.  Вчител   надають  психолого-педагог чну  допомогу  в  Школ   учням,

11)  еколог чна  недбал сть,  пов'язана  з  побутовим  становищем  учня  та  його  с м'ї,

з  вибором  осв ти  та  профес ї,  ндив дуальної  траєктор ї  навчання,

4)  повед нков   та  емоц йн   розлади;

12)  труднощ   адаптац ї,  пов'язан   з  культурними  в дм нностями  або  зм нами

8)  хрон чне  захворювання;

психолого-педагог чної  у  сп впрац   з:

5)  неурядов   орган зац ї  та  нш   установи,  для  яких  працюють

  батьк вськ   навички  та  розвиток  їхн х  батьк вських  навичок  для  зб льшення

3.  Школа  орган зовує  та  надає  психолог чну  допомогу  батькам  учн в  та  вчителям

2)  психолого-педагог чн   консультац йн   центри,  у  тому  числ   консультац йн   центри  спец ал ст в;

1)  нвал дн сть;

10)  навчальн   невдач ;

4.  У  ход   поточної  роботи  з   студентом  надається  психолого-педагог чна  допомога

4)  нш   школи,  дитяч   садки,  установи;

3)  загрози  соц альної  дезадаптац ї;

спос б  проведення  в льного  часу  та  контакти  з  середовищем;

заняття,  дидактичн   та  корекц йн   заняття,  заняття  спец ал ст в,  супутн   заходи

осв тнє  середовище,  в  тому  числ   пов'язане  з  навчанням  за  кордоном.

5)  особлива  обдарован сть;

с м'ї,  д ти  та  п дл тки.

п доп чн   виховател   та  спец ал сти,  як   виконують  завдання  допомоги

7)  в д  деф циту  компетентност   та  розлад в  мовних  навичок;

педагог чний,  що  полягає  в  п дтримц   їх  у  вир шенн   дидактичних  завдань
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спрямований  на  розп знавання  в  учн в:

9.  Психолого-педагог чну  допомогу  орган зовує  директор  школи,  який

педагог чної  та  к льк сть  годин,  у  яких  будуть  надаватися  р зн   форми  допомоги

Л кувальний  (ІПЕТ),  розроблений  для  студента  на  основ   окремих  нормативних  документ в;

1)  створює  групу  планування  та  координац ї  для  надання  ц єї  допомоги  студенту

  навчання.

с мейного  пом чника  або  оф цера  пробац ї,  неурядової  орган зац ї,  ншої  установи  або

галузь  осв ти  та  профес я  в  ход   поточної  роботи.

виникнення  специф чних  труднощ в  у  навчанн   та  деф циту  компетентност

навчання  або  висновок  психолого-педагог чної  консультац ї  (в  т.ч

учень,  його  батьки,  директор  школи,  вчитель,  вихователь,  спец ал ст

2)  особлива  обдарован сть.

6.  Вчител ,  виховател   та  спец ал сти  в  Школ   проводять  педагог чне  спостереження

  безкоштовно.

2)  визначає  форми  ц єї  допомоги  учнев ,  охопленому  психолого-педагог чною  допомогою,

форми,  встановлен   директором  школи,  терм н  надання  психолог чної  та

реал зовано  та  письмово  нформує  батьк в  вихованця  про  форми  та  обсяг  допомоги;

особливо:

сем нари-практикуми,  поради  та  консультац ї  та  батьк в  у  форм   порад,  консультац й,  практикум в

1)  труднощ   в  навчанн ,  в  тому  числ   -  у  студент в  I-III  в дд лень  -  ризик

реал зован ,  мають  бути  включен   до  Індив дуальної  осв тньої  програми  -

з  дов дкою  про  необх дн сть  спец альної  осв ти;

5.  Надання  психолого-педагог чної  допомоги  в  Школ   в дбувається  за  н ц ативою

  порушення  мовних  навичок,  а  також  потенц алу  учня  та  його  нтерес в;

4)  щодо  учн в,  як   мають  ндив дуальну  потребу

7.  Викладач ,  виховател   та  спец ал сти  Школи  допомагають  учням  у  вибор

навчання  з  учнем,  шк льна  медсестра,  пол кл н ка,  соц альний  прац вник,

строк  її  надання  та  к льк сть  годин,  у  як   надаватимуться  окрем   форми  допомоги

фах вець)  врахован   рекомендац ї,  що  м стяться  в  ньому.

8.  Використання  психолого-педагог чної  допомоги  в  Школ   є  добров льним

суб'єкт,  що  д є  на  благо  с м'ї,  д тей  та  молод .

3)  при  наявност   учня  дов дки  про  необх дн сть  спец ального  навчання
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1)  учн ,  як   перебувають  у  Школ ,  залишаються  п д  наглядом  ус х  прац вник в

учень  самов льно  залишає  клас  або  школу;

п длаштовується  п д  поточну  ф зичну  п дготовлен сть    працездатн сть  тих,  хто  займається,  забезпечує

зд йснюється  за  допомогою  метод в    пристроїв  для  забезпечення  повноти

порушення  безпеки  учня  шляхом  застосування  прийнятих  у  Школ   процедур

нормативн   акти.

та  г г єни,  зокрема  догляду  за  учнями  п д  час  занять

3)  кожен  викладач  систематично  контролює  м сце,  де  проводить  заняття,

за  дотримання  правил  охорони  прац ,  а  класний  кер вник  складає  положення  про  студ ю,

2)  проведення  будь-яких  занять  у  Школ   без  нагляду  уповноваженої  особи

1.  Школа  виконує  завдання  з  догляду  в дпов дно  до  в ку  учн в  та  їхн х  потреб

знайомить  з  ними  учн в;

2.  З  метою  забезпечення  безпеки  учн в  Школа  проводить  так   заходи:

4)  кожен  учитель  систематично  перев ряє  присутн сть  учн в  на  своєму  уроц ,  реагує

в д  ф зичних  зд бностей  учн в,  а  також  в д  ступеня  складност   та  нтенсивност   вправ

техн чне  оснащення  та  спортивний  нвентар  перед  початком  занять  дбає  про  добре

5)  у  класах  з  п двищеним  ризиком  нещасних  випадк в  кожен  класний  кер вник  п клується

учн   п д  час  виконання  вправ  на  обладнанн .  Вс   вправи  повинн   бути

10.  Детальн   правила  надання  психолого-педагог чної  допомоги  м стяться  в  н й

Школи  зобов'язан   оперативно  реагувати  на  будь-як   прояви

  в  ньому  викладаються  правила  безпеки  та  на  початку  кожного  навчального  року

безпека;

§  7

безпека  для  учн в;

це  неприйнятно;

правила  охорони  навколишнього  середовища  та  безпеки  в  школ

6)  у  спортивному  зал   та  на  гровому  пол   вчитель,  який  проводить  заняття,  перев ряє  стан

про  пом чен   загрози  негайно  пов домляти  директора  школи;

обов'язкове,  додаткове  та  п д  час  перебування  учн в  у  загальн й  к мнат   школи.

орган зац ї  занять    дисципл ни  учн в,  коригує  вимоги    форми  занять
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перебування  в  шк льн й  їдальн   у  зв'язку  з  їх  використанням

зобов'язаний  привести  учн в  до  гардеробу;

  перед  кожним  виїздом  за  меж   Школи  та  поїздкою;

самопочуття,  в дпов дає  за  стан  медикамент в    перев'язувальних  матер ал в

11)  вчитель  може  прийняти  р шення  про  зм ну  м сця  чи  часу  занять,  або  їх  скасування  або

а  при  спортивних  грах  -  з  правилами  безпечної  участ   в  них;

9)  узгоджено  п клуються  та  проводять  заняття  вчител   з  числа  виховател в  денного  дня

загроза  правильному  розумовому  розвитку  учн в;

та  несуть  в дпов дальн сть  за  забезпечення  безпеки  п д  час  його  д ї,  до

18)  прац вники  адм н страц ї  та  служби  зобов'язан   негайно  реагувати

12)  кер вник  комп’ютерної  лаборатор ї  зобов’язаний  оновити

день  виконання  планових  вправ,  пов домляючи  медичну  сестру  про  нездужання

15)  виховател   I-III  в дд лень  в дпов дають  за  безпеку  учн в,  як

10)  призначен   вчител ,  виховател   денного  перебування  учн в

з  тижневим  розкладом  дидактичних  та  виховних  заход в)  вчитель

дидактичн   та  виховн   заходи,  р здвян   кан кули,  зимов   та  л тн   кан кули

16)  виховател   в дд лень  обговорюють  або  нагадують  правила  безпеки  в  Школ

14)  педагоги,  орган затори  шк льної  гри  несуть  в дпов дальн сть  за  її  правильний  х д

17)  шк льна  медсестра  в  Школ   п клується  про  учня,  який  сигнал зує  погано

з  їжею;

7)  щоразу  знайомить  учн в  з  принципами  безпечних  занять  спортом,

момент  її  завершення  та  залишення  Школи  учнями-учасниками;

припинення  у  раз   виявлення  загрози  безпец   учн в;

8)  учасник,  який  скаржиться  на  проблеми  з   здоров'ям,  зв льняється  в  даний  терм н

в  аптечках,  проводить  бес ди  з  питань  здоров’я  та  г г єни;

програмне  забезпечення,  яке  запоб гає  доступу  до  вм сту,  який  може  становити

школа  (в  її  робочий  час)  та  батьки  учня;

вони  знаходяться  на  майданчику  п д  їх  оп кою;

про  повед нку  учн в,  яка  може  становити  загрозу  їх  безпец

13)  п сля  завершення  останн х  у  певний  день  навчальних  заход в  (в дпов дно  до  п

з  правилами  охорони  прац   та  розпорядком  к мнати  в дпочинку;

  надал   -  в  день  початку  навчального  року,  перед  додатковими  вих дними  днями
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їх  п ском;

2)  необх дн   для  участ   в  подорож ,  позашк льному  чи  туристичному  заход

3)  чергування  проводяться  у  час,  що  передує  початку  д яльност   школи,  протягом

4)  п д  час  чергування  не  можна  виконувати  д ї,  що  заважають  його  виконанню

умови  навчання,  виховання  та  догляду.

Директор  школи;

коридори,  туалетн   сходи,  виконувати  роботи  з  прибирання  та  плямист

1)  будь-який  вчитель,  який  орган зовує  поїздку,  збирається  на  позаурочний  зах д

3)  забезпечення  догляду  та  безпеки  учн в  п д  час  екскурс й  школою

закриття  та  в дкриття  гардероб в  в дпов дно  до  ндив дуального  розкладу  навчальних  занять

Встановлюються  так   правила  догляду  за  учнями  п д  час  виїзних  заход в

§  9

20),  у  раз   сн гопаду  консерватор  розчищає  проходи  в д  сн гу  чи  льоду  та  посипає  їх.

тури»  в дпов дно  до  Положення  про  тур;

шк льний  майданчик  за  узгодженим  граф ком;

1)  чергування  вчител в  за  розкладом  на  в дпов дний  навчальний  р к;

є  згода  батьк в  учня;

перерви  м ж  заняттями  до  зак нчення  занять  у  Школ ;

  здоров’я  та  пов домити  вчителя,  палатного  вихователя  або

21)  територ я  школи  контролюється  камерами  в деоспостереження  для  забезпечення  безпеки

  заходи  в дбуваються  в  порядку,  визначеному  окремими  положеннями.

§  8

19)  обслуговуюч   прац вники  забезпечують  безпечн   та  г г єн чн   умови  навчання    прац   та  зд йснюють  нагляд

виконання;

Школи  та  п д  час  поїздок,  орган зованих  Школою:

г лки;  прибиральники  перев ряють  п сля  перерв

Правила  роботи  педагог чного  персоналу  так :

про  св й  в д'їзд  пов домляє  директора  школи    подає  заповнену  картку

про  недол ки  або  пошкодження  пов домляти  економ чного  директора  Школи;

2)  у  весняно-л тн   м сяц   вчител   чергують    в  ясн   дн

Machine Translated by Google



Стор нка  13  з  92Статут  початкової  школи  №  33  у  Лодз

8)  виховател   1-3  в дд лень  чергують  зг дно  з  узгодженим  граф ком,

2)  сприяє  формуванню  просоц альних  установок  учн в,  пост йної  готовност

4.  Д яльн сть  Шк льного  волонтерського  товариства  спрямована  на:

пов домляли  про  всеукраїнськ   благод йн   акц ї;

9)  у  I-III  в дд леннях  у  раз   зм ни  викладача  у  зв'язку

повед нка  в  коридорах,  сходах    туалетах  усуває  вс   ситуац ї

факт  директора  школи;

§  10

3)  дозволяє  задовольнити  потреби  студент в  з  малозабезпечених  с мей

3)  волонтери  шляхом  внутр шнього  навчання.

6)  учитель  зобов'язаний  з'явитися  на  призначене  м сце  чергування,  не  може

вчител   повинн   безпосередньо  делегувати  турботу  вчителю

,

Школи  призначають  чергового  вчителя;

1)  дає  можлив сть  учням  набути  нових  знань    нових  навичок;

шк льна  сп льнота  вживає  заход в  для  тих,  хто  цього  потребує.

Волонтерство.

допомога  ншим  у  р зних  життєвих  ситуац ях;

1)  тих,  хто  потребує  допомоги  в  шк льн й  громад ,  у  м сцев й  громад   та

5)  чергов   вчител   не  допускають  небезпечних    небезпечних  гор

а  в  решту  часу  пост йно  доглядають  за  учнями  своєї  палати;

де  є  потреба  в  п дтримц   та  допомоз .

з  викладанням  рел г ї,  етики,  ноземної  мови,  ф зичного  виховання  та  нформатики,

загрожуючи  здоров'ю  та  життю  учн в,  в ддавати  накази  та  домагатися  їх  виконання;

2)  шк льне  сп втовариство  шляхом  сприяння  просоц альним  ставленням;

учень.

самов льно  залишати  м сця  чергування  без  орган зац ї  зам ни  та  пов домлення  про  це

2.  У  школ   орган зовується  та  реал зується  волонтерська  д яльн сть  у  рамках  Шк льного  гуртка

5.  В дпов дальн   особи  за  роботу  Шк льного  волонтерського  товариства:

1.  Шк льне  волонтерство  п дтримує  дидактичну,  осв тню  та  п клуючу  функц ю  Школи:

7)  у  раз   в дсутност   вчителя  чергування  виконує  вчитель,  який  його  зам нює,  або  завуч

3.  Основна  мета  Шк льного  волонтерського  товариства  –  сенсиб л зац я  та  актив зац я
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1)  виховател   в дд лень  разом  з   своїми  класами;

Педагог чна.

вихователь  стежив  за  заданим  блоком  протягом  усього  навчального  етапу.

1)  припинення  трудових  в дносин  з  викладачем;

3)  батьки;

а)  призначає  оп куна  Шк льного  волонтерського  товариства,

волонтер;

§  11

Залежно  в д  наявних  ресурс в  Школа  орган зовує  пост йну  або  екстрену  матер альну  допомогу

2)  оп кун  Шк льного  волонтерського  товариства  -  вчитель,  який  добров льно  виконує  цю  функц ю;

7.  Детально  ц л ,  завдання  та  правила  функц онування  Шк льного  волонтерського  товариства

шк льн   об ди  та  л тн   табори.

6.  П дтримку  д яльност   Шк льного  волонтерського  товариства  можуть  зд йснювати:

Проф лактична  школа,  прийнята  Батьк вською  Радою  за  погодженням  з  Радою

2.  З  метою  забезпечення  безперервност   та  ефективност   виховної  роботи  доц льно

1.  Директор  школи  доручає  кожен  в дд л  одному  для  догляду

§  12

3.  Зм на  вихователя  може  в дбутися  у  раз :

1)  Директор  школи:

2)  викладач   та  нш   прац вники  Школи;

студенти  в  скрутному  матер альному  становищ .  В н  складається  з   стипенд й  та  п льг

4)  нш   люди  та  установи.

б)  контролює  та  дає  висновки  щодо  д яльност   Шк льного  волонтерського  товариства;

керуються  Положенням  про  волонтерство.

3)  голова  Шк льного  волонтерського  товариства  –  учень  Школи,  який  є

§  13

Виховн   ц л   Школи  та  методи  їх  реал зац ї  зазначен   в  Навч

4)  пост йн   волонтери  –  слухач   Школи,  як   координують  окрем   д ї.

в д  викладач в,  як   викладають  на  ц й  кафедр ,  надал   –  вихователь.
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Орган зац я  та  форми  сп впрац   Школи  з  батьками  в  педагог чн й  д яльност ,

  школа;

уроки  ф зичної  культури  або  зв льнення  в д  виконання  навчальних  занять

виконання  цих  вправ  учнем  або  думки  про  неможлив сть  участ

1.  У  школ   створюються  умови  для  сп впрац   батьк в  з  учителями  та  органами  школи.

оздоровлення;

п сля  розгляду  справи  приймає  р шення    письмово  пов домляє  про  це  батьк в

3)  знання  положень  щодо  оц нювання,  класиф кац ї  та  просування  студент в

6)  отримувати  консультац ї  з  питань  виховання  та  подальшого  навчання  своїх  д тей;

12)  подання  заяви  про  прийом  дитини,  яка  повертається  з-за  кордону;

в  особливих  ситуац ях;  заявка  повинна  бути  прийнята  п сля  отримання

1)  знання  Статуту  школи;

8)  заява  про  зд йснення  обов'язкового  навчання  поза  Школою;

§  14

4)  знання  завдань    дидактичних    виховних  нам р в  у  дан й  палат

11)  клопотання  про  зв льнення  в д  виконання  окремих  ф зичних  вправ  на

схема  до  в дд лу  школи;

5)  отримати  нформац ю  про  свою  дитину;

Ф зичн   та  комп'ютерн   науки  на  основ   думок  обмежених  можливостей

2)  наприклад,  довгострокова  в дпустка  через  хворобу,  в дпустка  по  догляду  за  дитиною,  в дпустка  для

виховання  та  проф лактика

7)  активна  участь  у  процес   навчання    виховання  своїх  д тей;

2.  Батьки  мають  право:

3)  за  письмовим  зверненням  батьк в  разом  з  обґрунтуванням  подається  директору  школи

на  цих  заняттях,  проведених  компетентним  л карем;

2)  знання  Просв тницько-проф лактичної  програми;

2/3  голос в  батьк в  учн в  даного  п дрозд лу;  Директор  школи  п сля  ґрунт

9)  подання  заяви  про  прийом  позашк льної  дитини  протягом  навчального  року

та  проведення  восьмикласної  контрольної  роботи;

14  дн в  з  дня  надходження  заяви.

10)  оформлення  ндив дуальної  програми  або  курсу  навчання  вашої  дитини;
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16)  брати  участь  у  розробленн   та  внесенн   зм н  до  Індив дуальної  програми

20)  висловлення  кер вному  складу  думки  щодо  роботи  Школи;

в дмова  в  прийом   дитини  до  першого  класу,  якщо  в  Школ   є  в льн   м сця

24)  оскаржити  р шення  приймальної  ком с ї  директору  Школи;

Р вень  усп шност   студента  (WOPFU);

психолого-педагог чної  допомоги  та  к льк сть  годин,  на  як

спец альн ;

посадова  особа:  вихователь  кафедри,  вихователь  школи,  директор  школи,  авторитет

класиф кац я  з  навчальної  д яльност   або  р чне  чи  п дсумкове  класиф кац йне  оц нювання

26)  доступ  до  перев рених  та  оц нених  письмових  контрольних  роб т  студента;

14)  участь  у  зас даннях  бригади  з  забезпечення  психолог чної  та

та  мультидисципл нарна  оц нка  р вня  функц онування  студент в  (WOPFU);

визначена  за  результатами  повторного  спиту,  визначена  всупереч  нормам  закону

зокрема  л каря,  психолога,  вихователя,  логопеда  чи  ншого  спец ал ста;

19)  висловлення  думки  щодо  роботи  орган в  Школи;

23)  звертатися  до  приймальної  ком с ї  з  проханням  п дготувати  обґрунтування

22)  надавати  директору  Школи  в домост   про  стан,  як   вважає  за  потр бне

21)  пов домляти  про  заперечення  директору  школи,  якщо  вони  розглядають  р чне  або  п дсумкове  оц нювання

м сця,  у  визначений  приймальною  ком с єю  терм н;

13)  отримання  письмової  нформац ї  про  форми  та  пер од,  передбачений  для  студента

Навчально-терапевтичне  (IPET)  та  проведення  мультидисципл нарної  оц нки

повед нка  або  оц нка,  визначена  в  результат   класиф кац йного  спиту  або  оц нка

17)  отримання  коп ї  Індив дуальної  навчально-терапевтичної  програми  (ІПЕТ)

будуть  запроваджен   ндив дуальн   форми  допомоги;

25)  отримання  в д  викладача  обґрунтування  оц нки  студента;

18)  скерування  та  висловлення  думок  про  роботу  вчителя,  поважаючи  шлях

свою  дитину,  яка  має  дов дку  про  необх дн сть  навчання

про  порядок  визначення  цих  рейтинг в;

зд йснення  педагог чного  контролю,  кер вний  орган;

15)  запит  згоди  на  участь  у  зборах  команди  нших  ос б,

здоров'я,  режим  харчування  та  психоф зичний  розвиток  дитини;
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2.  Школа  пропонує  так   форми  сп лкування  з  вчителями  для  батьк в  учн в:

в)  пов домлення  та  оц нки  в  щоденнику  уроку.

у  дипломатичному  представництв   ншої  країни  в  Польщ ;

Проф лактичний;

зустр ч;

o  перескладання  оц нки  учня  I-III  в дд л в;

1.  Батьки  та  вчител   сп впрацюють  м ж  собою  в  питаннях  навчання  та  виховання.

2)  непрямий  контакт  у  таких  формах:

Батьки  дитини  зобов'язан :

стосовно  особистих  справ  їхн х  д тей  за  запитом  або  в  письмов й  форм

дитина.

в)  в дкрит   заняття;

2)  забезпечити  систематичне  в дв дування  дитиною  школи;

навчально-дидактичний.

б)  листування  поштою;

в  окруз ,  де  проживає  дитина,  про  проходження  обов'язкової  осв ти  за  кордоном  або

школа;

§  16

5)  сп впраця  з   Школою  в  реал зац ї  Осв тньої  програми  –

27)  подання  запиту,  погодившись  з  вихователем  ф л ї,

1)  прямий  контакт  у  таких  формах:

1)  завершити  заходи  щодо  реєстрац ї  дитини  в  Школ ;

б)  ндив дуальн   консультац ї;

28)  брати  участь  як  спостер гач  п д  час  їх  класиф кац йного  спиту

6)  участь  у  загальних  та  в домчих  зборах  батьк в  та  у  зборах

г)  телефонн   розмови;

Параграф  15

3)  створити  дитин   умови  для  п дготовки  до  занять

а)  записи  в  предметному  зошит ;

Ця  сп впраця  базується  на  обм н   нформац єю  та  сп льн й  розробц   стратег ї

4)  нформувати  директора  Школи  до  30  вересня  кожного  навчального  року,
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4)  Студентська  рада.

в дпов дальн сть  за  його  правильне  використання;

в д  шк льних  обов'язк в;

2.  Кожен  з  орган в,  зазначених  у  пунктах  2-4  частини  1,  д є  за  окремим  положенням,

5)  виконує  завдання  державного  управл ння  в  обсяз ,  визначеному  Законом.

§  18

прийнят   цими  органами.  Ц   положення  не  можуть  суперечити  Статуту  школи.

6)  п клується  про  учн в  та  створює  умови  для  гармон йного  розвитку  психо-

§17

Директор  школи,  зокрема:

ф зична  через  активну  оздоровчу  д яльн сть;

7)  виконує  завдання  щодо  забезпечення  безпеки  учн в  та  педагог чних  прац вник в

1.  Органами  управл ння  Школи  є:

1)  керує  поточною  д яльн стю  Школи  та  представляє  її  за  межами;

п д  час  перебування  в  Школ ;

1)  Директор;

2)  зд йснює  педагог чний  контроль;

8)  в дпов дає  за  виконання  рекомендац й,  що  випливають  з  р шення  про  необх дн сть  навчання

3)  є  головою  педагог чної  ради;

спец альний  та  висновок  психолого-педагог чної  консультац ї;

вчител в,  д льничного  вихователя,  вихователя,  шк льного  психолога  та  завуча

2)  педагог чна  рада;

школи;

3)  батьк вська  рада;

4)  має  кошти,  визначен   ф нансовим  планом  Школи  та  розпоряджається  ними

7)  систематичний  контроль  за  усп шн стю  та  усп шн стю  навчання  дитини
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зас дання  в дпов дно  до  Регламенту  педагог чної  ради;

в н  д яв  з  початку  наступного  навчального  року;

22)  зупиняє  виконання  незаконних  постанов  педагог чної  ради

23)  зв льняє  учн в  в д  деяких  обов'язкових  навчальних  занять  на  основ

складов ;

над  учнями  Школи,  включаючи  м’я,  пр звище  та  номер  PESEL  учня,  з  ц єю  метою

школи;

школи;  до  31  серпня  кожного  навчального  року  результати  та  висновки  вправ

18)  створює  умови  для  д яльност   волонтер в,  об’єднань  та  орган зац й  у  Школ ,

24)  видає  дозв л  на  окремий  курс  або  програму  навчання  в дпов дно  до  окрем

10)  приймає  на  роботу  та  зв льняє  з  посад  педагог чних  та  нших  прац вник в  Школи;

15)  подавати  загальну  нформац ю  на  розгляд  педагог чної  ради  не  р дше  двох  раз в  на  р к

розширення  та  збагачення  форм  виховної  та  оп кунської  д яльност   в  Школ ;

несе  в дпов дальн сть  за  пов домлення  вс х  своїх  член в  про  дату    порядок

16)  оприлюднює  шк льний  комплект  п дручник в,  який  буде

21)  допускає  шк льн   навчальн   програми  для  використання  в  школах;

зд йснення  обов'язкової  осв ти  поза  школою;

17)  взаємод є  з  педагог чною  радою,  батьк вською  радою  та  органами  учн вського  самоврядування;

  пов домляє  орган  управл ння  та  орган  педагог чного  контролю;

9)  сп впрацює  з  медичною  сестрою  школи,  яка  зд йснює  сан тарно-проф лактичне  обслуговування

13)  виконує  р шення  педагог чної  ради,  прийнят   в  межах  її  компетенц ї

статутною  метою  якого  є  виховна  та  оп кунська  д яльн сть  або

14)  призначає  призову  ком с ю;

правильне  зд йснення  цього  догляду;

зазначен   в  окремих  нормативних  актах;

висновки  за  результатами  педагог чного  спостереження  та  в домост   про  д яльн сть

11)  нагороджує  та  накладає  порядков   стягнення  на  педагог чних  та  нших  прац вник в

19)  видає  за  бажанням  батьк в  пут вки  за  умови  дотримання  вимог  законодавства

нормативн   акти;

педагог чний  нагляд;

12)  головує  на  педагог чн й  рад ,  готує    проводить  її  зас дання,  є

20)  орган зовує  психолого-педагог чну  допомогу;
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§  19

§  двадцятий

запрошен   її  головою  за  згодою  або  на  вимогу  педагог чної  ради,

виховна  та  оп кунська  д яльн сть.

1)  готує  орган зац йний  лист  на  наступний  навчальний  р к;

дидактико-виховну  та  нформує  учн в  та  їх  батьк в;

28)  клопотає  про  нагородження  вчител в  орденами,  нагородами  та  ншими  в дзнаками

умови  перебування  учн в  у  буд вл   школи  та  на  шк льному  майданчику;

у  розм р ,  визначеному  кер вним  органом.

та  перев рка  на  умовах,  викладених  у  цьому  Статут ;

3)  забезпечує  належн   умови  для  якнайповн шого  виконання  завдань  Школи,

педагог чн   в  обсяз ,  визначеному  Законом.

29)  виконує  нш   завдання,  що  випливають  з  законодавства.

зг дно  з  окремими  положеннями.

3.  У  зас даннях  педагог чної  ради  можуть  брати  участь  особи  з  дорадчим  голосом

1.  Педагог чна  рада  є  колег альним  органом  Школи.

1.  Директор  школи  проводить  дидактичну,  виховну  або  доглядову  роботу

в  тому  числ   представники  об'єднань  та  нших  орган зац й,  статутною  метою  яких  є

25)  встановлює  дати  проведення  п дсумкових  спит в  до  зак нчення  р чних  занять

Директор  Школи  орган зовує  д яльн сть  Школи,  зокрема:

2.  Директор  школи  взаємод є  з  органом  управл ння  та  контролю

2)  визначає  та  визначає  методику  документування  дидактичної  та  виховної  роботи;

26)  призначає  ком с ї  для  проведення  перескладання  та  класиф кац йних  спит в

зокрема,  в  належному  г г єн чно-сан тарному  стан ,  безпечн

27)  взаємод є  з  ВНЗ  з  питань  орган зац ї  навчальної  практики;

§  21

4)  в дпов дає  за  ведення,  збер гання  та  арх вування  документац ї  Школи

та  службовц в;

2.  Педагог чна  рада  складається  з  ус х  педагог чних  прац вник в,  як   працюють  у  Школ .
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6)  визначає  орган зац ю  п двищення  квал ф кац ї  педагог чних  прац вник в;

у  склад   основної  зароб тної  плати  та  понаднормової  роботи;

та  оголошення  ун ф кованого  тексту  Статуту;

3)  оц нює  за  власною  н ц ативою  становище  та  стан  Школи  та  подає  заяви  до

зд йснюється  за  Школою  органом,  що  зд йснює  педагог чне  кер вництво;

Педагог чна  рада  в  частин   компетенц ї:

4)  приймає  постанови  про  нновац йно-педагог чний  експеримент;

1)  дає  висновки  щодо  загальноосв тн х  програм  перед  допуском  до  використання

в дзнаки;

2)  приймає  р шення  про  в драхування  та  просування  учн в;

§  23

статутною  метою  якого  є  навчальна,  виховна  та  оп кунська  д яльн сть;

висновок  студентського  самоврядування;

2)  дає  висновки  на  пропозиц ї  директора  щодо  закр плення  педагог чних  прац вник в  на  пост йн й  робот

1)  готує  проект  зм н  до  Статуту  та  уповноважує  Директора  на  його  розроблення

§  24

3)  дає  висновки  на  подання  директора  про  нагородження  вчител в  орденами,  в дзнаками  та  н

2)  бере  участь  у  вир шенн   внутр шн х  справ  Школи;

§  22

7)  визначає  спос б  використання  результат в  педагог чного  спостереження,  у  т.ч

4)  дає  висновки  щодо  зд йснення  д яльност   товариств,  волонтер в  та  нших  орган зац й,

8)  приймає  зм ни  до  Статуту  школи.

1)  приймає  положення  про  свою  д яльн сть;

головний  орган;

Педагог чна  рада  в  рамках  експертної  компетенц ї:

3)  затверджує  план  роботи  Школи  на  кожний  навчальний  р к;

5)  дає  висновки  щодо  тижневого  розкладу  виховних  заход в.

школа;

5)  приймає  р шення  про  виключення  студента  з   списку  слухач в  п сля  консультац ї

Кр м  того,  педагог чна  рада:
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куратор,  батьк вська  рада  або  не  менше  1/3  її  складу.

5.  Протоколи  зас дань  педагог чної  ради  оформляються  у  паперов й  форм

батьк вськ   збори  в  кожному  навчальному  роц   таємним  голосуванням.

7.  Батьк вська  рада  приймає  регламент  своєї  д яльност ,  в  якому  детально  визначає:

простою  б льш стю  голос в  у  присутност   не  менше  половини  її  складу.

5)  обирає  представника  до  бригади,  що  розглядає  апеляц ю  вчителя,  з  оц нювання

1.  Зас дання  педради  орган зовуються  до  початку  навчального  року,  п сля

оприлюднення  питань,  винесених  на  зас дання  педагог чної  ради,  як   можуть  порушувати  права

Педагог чна.

6)  пропонує  та  дає  висновки  щодо  кандидат в  до  складу  дисципл нарної  ком с ї  вчител в.

з  режимом,  зазначеним  в  акт .

1.  У  школ   д є  Батьк вська  рада.

Зас дання  можуть  бути  орган зован   на  вимогу  кер вного  органу  чи  органу

школи.

5.  Вибори  представник в  батьк в  кожної  ф л ї  проводяться  на  першому

3.  Батьк вська  рада  представляє  вс х  батьк в  перед  ншими  органами  Школи.

та  електронн .  Порядок  документального  оформлення  д яльност   визначено  Регламентом  Ради

6.  На  виборах,  зазначених  у  абз.  5  одного  учня  представляє  один  з  батьк в.

4)  обирає  делегат в  до  Ради  школи,  якщо  така  буде  створена;

2.  Педагог чна  рада  приймає  р шення  у  форм   постанов.  Постанови  прийнят

§  26

робота;

3.  Директор  зупиняє  виконання  нев дпов дних  законодавству  р шень  в дпов дно  до  ст

4.  Зас дання  педагог чної  ради  протоколюються.  В д  учител в  вимагають  невдач

§  25

2.  Батьк вська  рада  є  колег альним  органом  Школи.

особисте  благополуччя  учн в  або  їхн х  батьк в,  а  також  викладач в  та  нших  прац вник в

к нець  першого  п вр ччя,  п сля  зак нчення  р чних  занять  або  за  потреби.

4.  До  складу  батьк вської  ради  входять  по  одному  представнику  в д  кожного  шк льного  осередку.
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Батьк вська  рада,  як  частину  повноважень:

отримання  пов домлення  про  оц нку  профес йних  досягнень.  н

педагог чний  нагляд  або  наглядовий  орган  з  висновками  та  висновками  в  ел

3)  делегувати  свого  представника  до  складу  групи  з  оц нки,  призначеної  органом

2)  приймає  за  погодженням  з  педагог чною  радою  Виховну  програму  -

2)  детальне  обрання  Батьк вської  ради;

9.  Батьк вська  рада  може  збирати  кошти  за  рахунок  добров льних  внеск в  батьк в  та  нших  ос б

1)  зд йснення  д яльност   орган зац ями  та  об'єднаннями;

3)  програма    граф к  п двищення  ефективност   виховання    осв ти

8.  Положення  про  батьк вську  раду  не  може  суперечити  положенням  цих

§  28

4)  проект  ф нансового  плану,  поданий  директором  школи;

Параграф  27

стажування.  Батьк вська  рада  надає  св й  висновок  у  письмов й  форм   протягом  14  дн в  з  дати

2)  звертатися  до  директора  Школи,  нших  орган в  Школи,  органу  управл ння

1)  звертатися  до  директора  школи  для  оц нювання  вчител в,  за  винятком

представлення  висновку  не  зупиняє  провадження  у  справ ;

вс   шк льн   справи;

1)  внутр шню  структуру  та  роботу  батьк вської  ради;

1)  приймає  положення  про  свою  д яльн сть;

якщо  Школ   доручено  розробити  таку  програму;

Проф лактичн   школи;

3)  правила  витрачання  кошт в  Батьк вської  ради.

кер внику  для  розгляду  апеляц ї  вчителя  на  оц нку  усп шност .

1.  Батьк вська  рада  дає  висновки  щодо:

Статуту.

2.  Батьк вська  рада  може:

2)  робота  вчителя  щодо  визначення  профес йних  досягнень  вчителя  за  пер од

джерела.  Правила  витрачання  кошт в  визначаються  Положенням  про  батьк вську  раду.

викладач-стажист;
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4.  До  завдань  студентського  самоврядування  належать,  зокрема:

в  середовищ   однол тк в    родин ;

2)  висловлення  думки  щодо:

б)  виховно-проф лактична  програма  школи,

2)  сп впраця  з  директором  школи  щодо  забезпечення  учн в  належними  умовами

1.  Студентська  рада  складається  з  ус х  студент в  Школи.  Кожен  студент  є  членом

в н  визначає,  зокрема,  внутр шню  структуру  орган в  самоврядування,  детальн   правила

4)  догляд  за  шк льним  обладнанням    приладами,  орган зац я  занять  ф зичними  вправами  учн в

7)  вир шення  конфл кт в  однол тк в.

г)  оц нювання  роботи  вчителя  –  за  поданням  директора  школи.

в домч   органи  самоврядування.

3)  сп вроб тництво  у  розвитку  наукових,  культурних,  туристичних    туристичних  нтерес в

регламент  його  д яльност ,  зазначений  у  п.  2.

3.  Зас дання  учн вського  самоврядування  протоколюються.

5)  орган зац я  допомоги  р вному  учням,  як   зазнають  труднощ в  у  Школ ,

основн   права  студент в;

1)  можлив сть  подання  заяв  директору  школи  та  ншим  органам  школи

6)  подання  учн в  до  в дзнак    нагород,  а  також  стягнень;

a)  учн   в  костюм   на  територ ї  школи,

§  29

1)  стимулювання  учн в  до  найкращого  виконання  шк льних  обов’язк в;

5.  У  межах  повноважень,  що  становлять  студентське  самоврядування,  необх дно  прийняти

вчити;

Студентське  самоврядування,  а  студенти  окремих  в дд лень  –  члени

в)  визначення  додаткових  дн в  в дпочинку  в д  навчально-виховної  роботи,

екскурс йний;

2.  Студентське  самоврядування  працює  на  п дстав   Положення  про  студентське  самоврядування,  яке

6.  До  повноважень  студентського  самоврядування  в дносяться:

необх дна  робота  для  кафедри  та  Школи;

обрання  представник в  студент в  до  орган в  м сцевого  самоврядування,  порядок  прийняття  р шень.

та  висновки  з  ус х  питань,  зокрема  щодо  реал зац ї
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обм н  думками  та  нформац єю.

1.  У  раз   виникнення  спору  м ж  педагог чною  радою  та  батьк вською  радою:

2.  У  раз   виникнення  спору  м ж  кер вництвом  Школи,  стороною  в  якому  є  Директор  Школи,

представника  кер вництва  школи,  але  директор  школи  призначає  його

окр м  особистих  постанов,  оприлюднюється.

8.  Д яльн сть  учн вського  самоврядування  повинна  в дпов дати  Статуту  школи  та

та  прийняття  р шень  кожним  органом  у  межах  своєї  компетенц ї.

зазначено  в  §  31  цього  Статуту.

директору  школи;

д тей  за  правилами,  визначеними  Статутом  школи.

§  тридцять

позиц ю  кожної  з   стор н,  збереження  неупередженост   в  оц нц   цих  позиц й;

3.  З  ц єю  метою  органи  школи  можуть  запрошувати  на  свої  зас дання  представник в  нших  орган в

§  31

за нтересованим  особам  протягом  14  дн в  з  дня  подання  нформац ї  про  сп р.

суперечка;

1)  мед ац я  у  сп рн й  справ   та  прийняття  остаточних  р шень

призначається  посередницька  група.  мед ац йна  команда  складається  з  одного

7.  Студентська  рада  має  право  вибору  викладача-наставника.

4.  Постанови  орган в  Школи,  прийнят   в  межах  їх  компетенц ї,  що  становлять,

2)  Перед  вир шенням  спору  Директор  Школи  зобов’язаний  прочитати

5.  Батьки  та  вчител   сп впрацюють  у  питаннях  виховання,  догляду  та  навчання

правила  внутр шнього  розпорядку,  що  д ють  у  Школ .

представник  по  командн й  робот .

6.  Ус   суперечки  вир шуються  всередин   Школи,  в дпов дно  до  правил

1.  Ус   органи  Школи  сп впрацюють  м ж  собою,  забезпечуючи  в льну  роботу

3)  Директор  д є  на  письмову  вимогу  будь-якого  з  орган в  парт ї

7.  Координатором  взаємод ї  м ж  органами  є  директор  Школи.

2.  Кожен  орган  школи  планує  свою  д яльн сть  на  навчальний  р к.

4)  Директор  школи  пов домляє  про  своє  р шення  письмово  разом  з  обґрунтуванням
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4.  Сторони  спору  зобов'язан   прийняти  р шення  мед ац йної  групи  як

5.  Про  додатков   в льн   в д  навчально-виховної  роботи  дн   Школ

остаточне  р шення.

в дпустки,  зимов   та  л тн   кан кули  визначаються  окремими  положеннями.  Директор  школи

орган зовує  виховн   та  доглядов   години.  Школа  нформує  батьк в  про  можлив сть

на  своєму  зас данн   з  детальним  календарем  орган зац ї  навчального  року.  Можливо  також

перед  початком  навчально-виховної  д яльност   знайомиться  з  педагог чною  радою.

участь  студент в  у  виховних  та  оп кових  заходах,  орган зованих  у  цих

§  32

встановлювати  додатков   дн   в дпочинку  в д  занять  у  навчальному  роц   -

дн в.

6.  В  особливо  обґрунтованих  випадках  незалежно  в д  додаткових  вих дних

1.  Детальна  орган зац я  навчання,  виховання  та  догляду  в  даному  навчальному  роц

з  навчальною  метою  до  8  дн в  за  погодженням  з  педагог чною  радою  та  радою

дидактична  та  виховна  д яльн сть  Директор  школи  за  погодженням  з  радою

вказано  в  орган зац йному  лист   Школи.

Батьки  та  студентське  самоврядування.

Педагог чна,  батьк вська  рада  та  учн вське  самоврядування  можуть  за  згодою  органу

4.  І  п вр ччя  зак нчується  15  с чня  в дпов дного  навчального  року,  а  друге  п вр ччя  триває

вчителю  встановлювати  нш   додатков   дн   в дпочинку  за  умови  в дпрацювання  занять

3.  Команда  мед ац ї  спочатку  проводить  процедуру  мед ац ї,

2.  Орган зац йний  лист  Школи  затверджується  кер вним  органом  п сля  попереднього  висловлювання

у  ц   дн   у  визначен   суботи.

а  в  раз   неможливост   вир шення  спору  приймає  р шення  шляхом  голосування.

висновок  органу,  що  зд йснює  педагог чне  кер вництво  Школою.

з  16  с чня  до  наступної  п'ятниц   п сля  20  червня.

3.  Терм ни  початку  та  зак нчення  дидактичних    виховних  заход в,  перерви
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§  34

р шення  проводити  заняття  в  ншому  вим р .

понад  25  студент в.  У  раз   допуску  за  посадою  в  пер од  в д  початку  до

у  шк льному  кол   директор  школи  п сля  нформування  ради  в дд лу  розпод ляє  надане

1)  І  етап:  в дд лення  І  -  ІІІ  -  рання  шк льна  осв та;

1.  Орган зац я  пост йних,  обов’язкових  та  додаткових  занять

2.  Терм н  виконання  навчального  плану  одн єї  кафедри  становить  один  р к

в  класно-урочн й  систем .  Тривал сть  одн єї  навчальної  години  –  45  хвилин.  Перерви

ндив дуальн   заняття,  детальний  розклад  дня  встановлюється  викладачем.

на  п дстав   затвердженого  орган зац йного  листа  Школи  на  в дпов дний  навчальний  р к

§  35

1.  Основним  орган зац йним  п дрозд лом  Школи  є  ф л я,  до  складу  якої  входять  студенти,  як

3.  Навчальний  р к  в дл чується  з  1  вересня  по  31  серпня  наступного  року.

об д,  який  триває  20  хв.  в  обґрунтованих  випадках  зобов'язується  директор  школи

2.  Навчальн   заняття  в  I-III  в дд леннях  проводяться  у  в дд леннях  не  б льше  одного

програми,  що  входять  до  Комплекту  шк льних  програм  для  даного  етапу

2.  Тижневий  розклад  для  І-ІІІ  клас в  визначає  загальний  розпод л  часу  на

завершення  р чних  занять  у  в дд леннях  I  -  III  студента-резидента

§  33

Шк льна  осв та  проходить  у  так   етапи:

§  36

2)  II  етап:  в дд ли  IV  -  VIII.

та  навчання  визначаються  тижневим  розкладом,  який  розробляє  директор  школи

1.  Основною  формою  роботи  Школи  є  проведення  дидактичних  та  виховних  заход в

врахування  принцип в  здоров’я  та  г г єни  прац   учня  та  вчителя.

протягом  навчального  року  вони  вивчають  ус   визначен   обов’язков   навчальн   д ї

М журочн   заняття  тривають  10  хвилин,  кр м  перерв,  призначених  для  споживання

школи,  яка  под ляється  на  два  п вр ччя,  що  зак нчуються  класиф кац єю  учн в.

  схвалений  для  використання  в  школ   директором  школи.
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5.  В дд лення,  на  якому  зб льшено  к льк сть  студент в  в дпов дно  до  абз.  3    4  можуть  працювати  з

учн   з  дов дкою  про  потребу  в  спец альному  навчанн ;

2.  До  додаткових  занять  у  Школ   належать,  зокрема:

2)  реаб л тац йн   заняття  для  учн в  з  дов дкою  про  необх дн сть  навчання

6.  К льк сть  учн в  у  IV  -  VIII  секц ях  не  може  перевищувати  30  ос б.

з  урахуванням  абзацу  4    5.

4.  Якщо  прийом  учня  протягом  навчального  року  потребує  зм н

про  необх дн сть  спец альної  осв ти,  виданий  психолого-психолог чним  консультац йним  центром

педагог чна  п дготовка  з  метою  сп ворган зац ї  навчання

к льк сть  25  (не  б льше  двох  студент в)  за  бажанням  ради  кафедри  та  п д  розписку.

8.  Орган зац я  нтеграц йних  в дд л в  зд йснюється  в дпов дно  до  чинних  нормативно-правових  акт в:

Параграф  37

зарахувати  студента  п сля  отримання  згоди  органу  управл ння.

2)  в  нтеграц йному  в дд ленн   к льк сть  студент в  повинна  бути  в д  15  до  20,  у  тому  числ   до  5

студент в.

1.  На  допомогу  учням  проводиться  позакласна  робота

3)  до  нтеграц йних  в дд лень  залучаються  додатков   вчител   з   спец

1)  заняття,  що  проводяться  в  рамках  психолого-педагог чної  допомоги;

в дд лення,  якщо  к льк сть  учн в  перевищує  к льк сть,  зазначену  в  розд л   2,

зб льшення  к лькост   студент в  протягом  усього  етапу  навчання.

нтегративний.

7.  У  Школ   працюють  нтеграц йн   в дд лення.

3.  Директор  школи  може  вийти  з   складу  в дд лення,  зб льшивши  к льк сть  учн в  до  б льш  н ж

спец альн ;

1)  навчання,  догляд    виховання  охоплюють  д тей  на  п дстав   р шення

згода  кер вного  органу.

Орган зац я  позакласної  роботи

педагог чний;

орган зац йної  роботи  Школи,  що  спричиняє  ф нансов   насл дки,  Директор  Школи  може

у  подоланн   труднощ в,  розвитку  талант в  чи  поглибленн   нтерес в
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§  39

батьки  дитини.

§  41

навчальний.  Залежно  в д  потреб  навчальна  група  може  бути  створена  з:

2.  Умови  та  порядок  проведення  педагог чного  експерименту  визначаються  окремими  положеннями.

та  нтереси.

2.  Призначення  вчителям  додаткових  занять  в дбувається  за  погодженням  з  радою

батьк в  або  умови,  пов'язан   з  поїздкою  додому,  Школа  орган зовує  дитячий  садок

1)  в домост   про  час  перебування  дитини  в  к мнат   денного  перебування;

1.  Погодинна  к льк сть  та  обсяги  позакласних  заход в  визначаються  директором  школи  за  погодженням

Загальна  к мната  школи

3)  як  зв’язатися  з  батьками,  наприклад,  у  раз   нещасного  випадку  чи  нещасного  випадку

аудиторна  та  позакласна  робота.

2.  Прийом  учн в  до  денного  в дд лення  в дбувається  на  п дстав   письмової  заяви

5.  Шк льний  садок  доступний  для  учн в  з  7:00  до  17:00.

4.  Шк льний  садок  призначений  для  вс х  учн в,  зокрема  для  учн в

3.  Анкети  до  шк льного  клубного  центру  м стять,  зокрема:

1.  Виховна  та  оп кунська  робота  в  к мнат   дня  проводиться  в  групах

3)  нш   заходи,  як   Школа  орган зовує  для  учн в  з  урахуванням  їх  потреб

1.  Школа  може  проводити  педагог чний  експеримент.

2)  зазначення  ос б,  уповноважених  забирати  дитину  з  к мнати  в дпочинку;

§  40

§  38

1.  Для  студент в,  як   через  робочий  час  повинн   залишатися  в  Школ   довше

з  педагог чною  радою.

не  забирати  дитину  з  к мнати  в дпочинку  п сля  занять.

школа.

Педагог чна  в  орган зац ї  роботи  Школи,  в  тому  числ   тижневого  розкладу

в дд лення  І-ІІІ  ст.
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контролюючи  його  дотримання.

в  груп   є  не  менше  трьох  студент в,  як   мають  дов дку  про  потребу

§  42

2.  Наповнюван сть  навчальної  групи  не  може  перевищувати  25  учн в.  Якщо

Параграф  43

спец альної  осв ти,  наповнюван сть  групи  не  може  перевищувати  20  учн в.

1.  Учн ,  як   в дв дують  ясла,  мають  право,  зокрема,  на:

1)  використання  допомоги  вихователя  п д  час  виконання  домашн х  завдань;

3.  К мната  в дпочинку  працює  60  хв.

2)  участь  у  вс х  заходах,  орган зованих  у  загальн й  к мнат .

1.  Директор  школи  визначає  детальний  порядок  функц онування  к мнати  в дпочинку  школи

в  Положенн   про  роботу  денного  прим щення.

4.  Загальна  к мната  забезпечує  безпеку  учн в  шляхом:

2.  Учн ,  як   в дв дують  ясла,  зокрема,  зобов'язан :

2.  Регламент,  зазначений  у  розд л   2,  визначає,  зокрема,  правила  орган зац ї  занять,

рамковий  розклад,  розклад,  режим  роботи  дитячого  садка  в  навчальному  роц .

1)  пост йна  присутн сть  вихователя  в  прим щенн ,  де  перебувають  вихованц ;

1)  п дтримання  правопорядку  в  к мнат   загального  користування;

§  44

1.  В  Школ   працює  шк льна  їдальня.

2)  виконувати  вказ вки  викладача-вихователя;

2.  Правила  орган зац ї  роботи  їдальн   визначаються  директором  школи  в  Положенн   про  їдальню.

1)  групи  студент в  одн єї  кафедри;

2)  оснащення  безпечними  для  учн в  меблями,  приладами  та  пос бниками;

2)  учн   двох  клас в  з  малим  в ковим  д апазоном;

3)  ознайомлення  учн в,  як   користуються  к мнатою  дня,  з  її  регламентом  та  систематичн стю

3)  не  залишати  денну  к мнату  без  пов домлення  вихователя.

3)  учн   трьох    б льше  клас в  р зного  в ку.

Machine Translated by Google



Статут  початкової  школи  №  33  у  Лодз Стор нка  31  з  92

4.  Б бл отека  дозволяє:

6.  Б бл отека  створює  умови  для  ефективного  використання  нформац йних  технолог й

Б бл отека  функц онує  на  основ   таких  принцип в:

за  з браний  урожай;

2)  користування  фондами  читального  залу  та  їх  запозичення,  у  тому  числ   п дручник в

шк льна  б бл отека

учн в,  а  також  розвивати  та  поглиблювати  їхню  звичку  читати  та  вчитися.

5.  Б бл отека  проводить  заходи:

вони  зак нчен .  Режим  роботи  б бл отеки  визначається  директором  школи.

2.  Б бл отека  служить  для  задоволення  дидактичних    виховних  потреб    вдосконалення

3)  проведення  занять  з  учнями;

у  читальному  зал ,  а  також  регламентовано  правила  в дшкодування  за  пошкоджен   та  втрачен   матер али

правила,  викладен   в  Положенн   про  шк льну  б бл отеку.

2)  розвиток  ндив дуальних  нтерес в    сприяння  читанню.

§  46

школи.

7.  Граф к  роботи  б бл отеки  дозволяє  отримати  доступ  до  її  фонд в  у  та  позаурочний  час

1)  б бл отекою  зав дує  вчитель-б бл отекар,  який  несе  матер альну  в дпов дальн сть

§  45

1)  збирання  та  розповсюдження  колекц й;

8.  Правила  випозичення  та  користування  книгами,  журналами  та  спецзб рками

1.  При  Школ   є  б бл отека.

школа;

4)  використання  мультимед йних  колекц й.

вчительська  майстерня,  пробудження  та  розвиток  ндив дуальних  нтерес в

Положення  про  б бл отеку,  складене  вчителем,  б бл отекарем    затверджене  директором

1)  розвиток  культурної  та  соц альної  чутливост ;

3.  Б бл отекою  можуть  користуватися  учн ,  вчител ,  нш   прац вники  школи  та  батьки

9.  Шк льна  б бл отека  сп впрацює  з  ншими  б бл отеками.
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§  48

1.  В  Школ   є  читальний  зал.

Параграф  47

Орган зац я  внутр шньошк льної  профконсультац йної  системи

3)  допомога  учням  у  в дбор   та  в дбор   нформац ї,  що  стосується  навчання

2.  Дов дники  та  комп’ютерн   програми  для  яких

1.  В  Училищ   д є  осв тньо-профор єнтац йна  система,  спрямована  на

зокрема  це:

читач  має  прямий  доступ.  Також  можливий  пост йний  доступ  до  мереж   Інтернет.

1)  потреба  в  профес йн й  допомоз ,  яка  знаходиться  поблизу  студента,  щоб  зробити  внесок

та  ринку  прац ,  в дпов дно  до  запланованого  напряму  п двищення  квал ф кац ї;

4)  консультування  щодо  вибору  осв тнього  та  профес йного  шляху  для  студент в  з  особливими  потребами

3.  Режим  роботи  читального  залу  узгоджується  з  розкладом  занять  на  даний  р к

п двищити  точн сть  прийнятих  навчальних    профес йних  р шень,  а  також

осв тн   потреби;

5)  зниження  соц альних  витрат  на  осв ту  завдяки  п двищенню  точност   вибор в

школа.

м н м зац я  псих чних  витрат  внасл док  неправильного  вибору;

наступн   етапи  навчання.

2.  В  училищ   в  плановому  порядку  зд йснюється  навчально-профор єнтац йна  робота.  Планування

2)  забезпечення  системного  впливу  на  учн в  у  запланованих  рамках

передбачає  розвиток  Внутр шньошк льної  системи  профес йної  консультац ї.

2)  безпосереднє  кер вництво  б бл отекою  зд йснює  директор  школи.  Надає  б бл отеку

4.  Детально  завдання  та  орган зац я  роботи  читального  залу  визначаються  Правилами  внутр шнього  розпорядку

належне  прим щення,  обладнання  та  ф нансов   ресурси,  необх дн   для  його  належного  функц онування

б бл отеки.

д яльност ;

функц онування,  збереження  та  ц л сн сть  майна.
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4)  оч куван   результати;

д агностика  потреб  учн в,  учител в  та  батьк в.

в дпов дн сть  даному  р вню  осв ти;

  зайняти  профес йну  роль;

6)  спос б  орган зац ї  взаємод ї  з  психолого-педагог чними  консультац ями,

1.  Внутр шньошк льна  система  профес йної  консультац ї  для  визначення  вжитих  заход в

1)  завдання  його  виконавц в  (у  план   роботи  на  в дпов дний  навчальний  р к);

7)  перел к  установ  для  взаємод ї  в  рамках  Внутр шньошк льної  системи  консультування

1.  За  орган зац ю  профор єнтац йної  роботи  в дпов дає  директор  школи.  Планування

осв ти.

консультац йна  та  фахова  допомога  учням    батькам  у  сфер   консультування

в  школ .

3)  методи    засоби  роботи  (адекватн   запланован й  тематиц   занять);

3.  До  розробки  Внутр шньошк льної  системи  профконсультац ї  зд йснюється

2)  зб р,  оновлення  та  обм н  осв тньою  та  профес йною  нформац єю

1)  системна  д агностика  потреб  учн в  у  навчальн й  нформац ї

§  50

3)  проведення  занять  з  п дготовки  студент в  до  св домого  планування  профес йної  д яльност

§  49

5)  методи  оц нювання;

та  координац ю  консультування  директор  школи  покладає  на  зайнятого  профор єнтатора

включаючи  спец ал зован   кл н ки  та  нш   постачальники

в  Школ   з  метою  п дготовки  учн в  до  вибору  профес ї,  р вня  та  напряму

4)  координац я  нформац йно-консультативної  д яльност ,  що  проводиться  Школою;

осв тньо-профес йно-техн чний;

2.  До  сфери  д яльност   системи  внутр шньошк льної  профконсультац ї  входять:

2.  Окр м  планування  та  координац ї,  кар’єрний  радник  в дпов дає  за:

профес йний.

2)  час    м сце  виконання  завдань  (у  розклад   заход в  на  в дпов дний  навчальний  р к);

та  профес йне  навчання,  а  також  допомога  в  плануванн   осв ти  та  профес йної  кар'єри;
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2.  Правила  прийому  на  роботу  педагог чних  та  нших  прац вник в,  зазначених  у  абз.  1,

в  школ .

осв ту  та  профес йну  кар'єру  також  зд йснюють  викладач   та  найман   спец ал сти

встановлюються  окремими  нормативними  актами.

6.  Детальний  коло  завдань  педагог чних  та  нших  прац вник в  визначає  директор

затверджений  орган зац йний  лист  на  навчальний  р к.

3.  Педагог чн   та  нш   прац вники  приймаються  на  роботу  за  потреби  на  основ

4.  Профконсультант  оформлює  свою  роботу  в дпов дно  до  форми  виконуваної  роботи

зг дно  з  окремими  положеннями.

4.  Завдання  непедагог чного  персоналу  —  забезпечити  здатн сть  до  цього

Школи  з  урахуванням:

1)  в дпов дальн сть  за  життя,  здоров'я  та  безпеку  учн в  п д  час  занять

функц онування  Школи,  утримання  в  порядку  та  чистот   прим щення  Школи  та  прилеглої  територ ї.

орган зований  Школою;

2)  в дпов дальн сть  за  вв рене  майно;

3)  сп впраця  з  батьками;

5.  Ус   прац вники  школи  зобов’язан   забезпечити  безпеку  учн в

4)  удосконалення  майстерн ;

п д  час  занять,  орган зованих  Школою,  з  урахуванням  чинних  нормативних  документ в

5)  виконання  завдань,  що  випливають  з  чинних  нормативно-правових  акт в.

5)  сп впраця  з  ншими  вчителями  у  створенн   та  забезпеченн   наступност   д яльност

§  51

у  сфер   осв тнього  та  профес йного  консультування.

1.  У  Школ   працюють  викладач ,  а  також  адм н страц я  та  обслуговуючий  персонал.

положення  Статуту,  правил  внутр шнього  розпорядку  та  порядку,  прийнятого  в  Школ .

3.  Заняття,  пов'язан   з  вибором  осв ти  та  профес ї,  а  також  планування
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2)  готує  проекти  документ в:

та  шк льний  психолог;

виховання  та  догляд;

4.  Детал зуйте  коло  повноважень  заступника  директора  школи

б)  календар  шк льних  под й;

Коло  завдань  заступника  директора  школи

орган  управл ння  школою  та  педагог чна  рада.

6)  контролює  орган зац ю  та  х д  шк льних  екскурс й;

9)  готує  проекти  оц нювання  роботи  вчител в,  за  як   несе  безпосередню  в дпов дальн сть

пров дний  авторитет  в  орган зац йному  лист   школи  на  певний  навчальний  р к.

4)  орган зовує  зам ну  в дсутн х  учител в,  веде  їх  обл к;

10)  запитує  директора  школи  щодо  нагород    в дзнак,  а  також  стягнень  щодо

1)  зам щає  директора  школи  у  раз   його  в дсутност ;

виховател   I-VIII  в дд лень,  денної  к мнати,  шк льної  б бл отеки  та  вчитель

12)  готує  анал тичн   матер али  та  оц нювання  досягнутих  результат в  навчання,

11)  зд йснює  контроль  за  веденням  обл ку  учн в  та  перев рку  виконання  ними  обов’язк в

8)  п дтримує  зв’язок  з  батьками  учн в  І-VІІІ  в дд лень;

13)  виконує  нш   заходи  та  доручення  за  розпорядженням  директора  школи.

§  52

а)  тижневий  розклад  навчальних  заход в,

педагог чний  нагляд;

1.  У  Школ   створюється  посада  заступника  директора  Школи.  В н  визначає  к льк сть  цих  посад

3)  встановлює  граф к  чергувань  учител в  та  контролює  х д  їх  виконання;

та  обов’язки  визначає  директор  школи.

5)  веде  документац ю  та  розраховується  надурочн   години;

2.  Посаду  заступника  директора  школи  затверджує  директор  школи  за  погодженням.

вчителям,  якими  в н/вона  безпосередньо  керує;

7)  орган зовує  та  координує  поточну  д яльн сть  у  сфер   навчання  та  виховання  для

3.  Визначаються  так   повноваження  заступника  директора  школи:

школа;
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зазначен   в  Індив дуальн й  навчально-л кувальн й  програм   (ІПЕТ);

р шення  про  необх дн сть  спец альної  осв ти;

та  орган зован   виходи;

чергувати  зг дно  з  д ючими  положеннями  та  граф ком  закр плення

з  учнем,  який  має  сертиф кат  про  спец альну  осв ту;

Коло  завдань  педагога-сп ворган затора  нклюзивного  навчання

зокрема:

4)  надає  допомогу  вчителю,  який  проводить  виховну  д яльн сть,  та  вчителям

р шення  про  необх дн сть  спец альної  осв ти.

вчител в  та  в  комплексних  заходах    заходах,  викладених  у  програм ,

нтегративний.

Обсяг  завдань  учителя

реал зує  нтегрован   заходи  та  заходи  з  ншими  педагогами  та  спец ал стами

зазначених  у  пункт   1,  при  вибор   форм    метод в  роботи  з  учнем  з  а

2)  догляд  за  учнями  п д  час  проведення  заход в  поза  територ єю  Школи  п д  час  екскурс й

1)  безпосереднє  обслуговування  учн в,  як   перебувають  на  територ ї  Школи  п д  час

5)  дає  висновки  про  п дсумков   та  р чн   класиф кац йн   оц нки  студентам,  як   мають

3)  догляд  за  учнями  на  перервах  м ж  заняттями.  В н  зобов'язаний  виконувати

§  53

2)  проводить  виховну  роботу  разом  з  ншими  викладачами  та  спец ал стами

§  54

3)  за  потреби  брати  участь  у  виховних  заходах,  як   проводить

1.  В  нтеграц йному  п дрозд л   працює  вчитель,  який  є  сп ворган затором  навчання

порядок,  час    дати  чергування.

зазначених  у  пункт   1,  зд йснюють  викладач   та  спец ал сти;

2.  Допом жний  вчитель  виконує  завдання,  доручен   директором  школи,

1.  Учитель  виконує:

та  фах вц в,  як   зд йснюють  комплексн   заходи  та  заходи,  визначен   програмою,

1)  проводить  виховну  д яльн сть  сп льно  з  ншими  педагогами  та  разом

обов'язкове  навчання  та  позакласна  д яльн сть;
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науково-спортивн   змагання;

1)  виб р  навчальної  програми  та  її  виконання  з  використанням  п дручника,

2)  як сть    результати  дидактичної  та  виховної  роботи;

Виховно-проф лактична  школа;

8)  визнає  ндив дуальний  розвиток  та  осв тн   потреби,  в дпов дно,  

1)  п дтримує  психоф зичний  розвиток  учн в,  їх  зд бностей  та  нтерес в;

5)  систематично  розвиває  та  вдосконалює  власн   педагог чн   та  виховн   навички

9)  бере  активну  участь  у  вс х  зас даннях  та  колективах  педагог чної  ради,

використання  дов дника  або  вищезгаданого  матер али;

студенти;

3)  застосовувати  правила,  умови  та  методику  оц нювання  учн в,  прийнят   Школою;

одразу  надає  студенту  психолого-педагог чну  допомогу  п д  час  навчання

3)  виконання  сформульованих  ними  осв тн х  вимог;

6)  готує  учн в  до  предметних  конкурс в  та  ол мп ад  та  нших  форм

3.  Учитель,  зокрема,  має  право:

виховн   та  використання  в  них  в дпов дних  прийом в  роботи;

4.  Учитель,  зокрема,  в дпов дає  за:

навчальний  матер ал  для  даної  навчальної  д яльност   або  її  виконання  без

3)  долучення  до  навчально-виховного  процесу  Школи  в дпов дно  до  її  характеру,  Програми

2.  Викладач  у  склад   покладених  на  нього  обов'язк в:

7)  надає  ндив дуальну  допомогу  учням  у  подоланн   проблем  навчання;

2)  визначення  форм    метод в  роботи  в  навчально-виховному  процес ;

психоф зичн   зд бност   учн в,  у  тому  числ   нтереси  та  таланти,  та

2)  доглядає  за  дов реними  йому  засобами  навчання  та  шк льним  обладнанням;

4)  врахування  ндив дуальних  потреб    можливостей  у  навчальному  процес

поточна  робота  з  ним;

4)  неупереджено  й  об’єктивно  оц нювати  учн в    справедливо  ставитися  до  них;

4)  подання  педагог чних  нновац йних  проект в;

в  якому  його  було  призначено.

та  п двищує  р вень  предметних  знань;

1)  правильний  х д  занять,  як   вони  проводять  -
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зокрема:

особливо  обдарован   та  учн   з  обмеженими  можливостями  та  невдач

4)  сп впрацює  з  педагогом,  психологом,  логопедом  та  ншими  спец ал стами

3.  Класний  кер вник  зобов’язаний  ознайомити  учн в  з:

2)  п дготовка  учня  до  життя  в  родин   та  сусп льств ;

проводяться  в  Школ   та  поза  нею;

§  55

2)  взаємод є  з  викладачами,  як   викладають  на  його  кафедр ,  погоджується  з  ними

3)  п дтримує  систематичний  зв’язок  з  батьками  учн в  з  метою:

2)  сигнали  тривоги  при  виникненн   надзвичайної  ситуац ї;

2.  Вихователь  для  виконання  завдань,  зазначених  у  розд л   1:

7)  Вв рене  йому  шк льне  майно.

б)  допомога  їм  у  навчальн й  взаємод ї,

1.  Завдання  вихователя  –  зд йснювати  виховну  оп ку  над  вихованцями,

студенти,  яким  потр бен  ндив дуальний  нагляд  (це  стосується  обох

недостатньо  30  дн в  до  класиф кац йного  зас дання  педагог чної  ради;

г)  нформування  про  усп хи  в  навчанн   та  повед нку  учня,

школа);

розп знавати  р зноман тн   потреби  учн в.

5)  життя,  здоров'я  та  безпеку  дов рених  йому  учн в  п д  час  занять

1)  створення  умов,  що  сприяють  розвитку  учня;

а)  д знаватися  та  визначати  дидактичн   та  осв тн   потреби  своїх  д тей,

3)  розвиток  вм ння  учня  розв'язувати  життєв   проблеми.

6)  дотримання  внутр шньошк льних  правил,  умов    метод в  оц нювання;

1)  правила  повед нки  у  раз   виявлення  пожеж ;

1)  зд йснює  ндив дуальний  догляд  за  кожним  своїм  вихованцем;

5.  Робота  вчителя  оц нюється  зг дно  з  окремими  положеннями.

в)  залучення  їх  до  життя  кафедри  та  Школи,

  шляхом  координац ї  осв тньої  д яльност   для  вс х  студент в,  а  також  для  них

Коло  завдань  палатного  вихователя

e)  пов домлення  про  оч куване  пром жне/р чне  оц нювання  студента
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та  осв тн   та  науков   заклади.

Виховно-проф лактичний  план  на  навчальний  р к;

1)  досягнення  поставлених  осв тн х  ц лей  дов реної  йому  ф л ї;

соц альн ;

зм ст    форми  проведення  тематичних  занять  на  годинах,  в дведених  на  вибуття

4)  правила  повед нки  та  обов'язки,  що  випливають  з  цього,  п д  час  небезпеки.

2.  Вихователь  має  право  користуватися  у  своїй  робот   предметною  допомогою

§  57

студенти  та  кафедра;

поїздки,  зустр ч .

1.  Класний  кер вник  зобов’язаний  вести  обл к  кафедри:  журнал

4.  Класний  кер вник  визначає  оц нку  повед нки  учня  на  основ   прикладної  шк льної  повед нки

з  викладачем  координац я  завдань  у  сфер   профор єнтац йної  роботи  в  Школ ;

Педагог чної,  а  також  з  боку  спец ал зованих  заклад в  у  ц й  галуз

1)  програмування  та  орган зац я  навчального  процесу  на  кафедр ,  включаючи  реал зац ю

2.  Класний  кер вник  в дпов дає  за:

5)  п дтримання  контакт в  з  батьками  учн в;

2)  п клування  про  систематичне  в дв дування  учнями  Школи,  анал з  в дв дуваност

2)  догляд    допомога  учням,  як   опинилися  у  складн й  шк льн й  ситуац ї  або

3)  з  планами  евакуац ї,  позначенням  шлях в  евакуац ї;

3.  Класний  кер вник  створює  школу  в дпов дно  до  Виховно-проф лактичної  програми

3)  надання  консультац й  щодо  можливост   подальшого  навчання  у  сп впрац

виховател .

§  56

3)  безпека  учн в  п д  час  орган зованих  шк льних  заход в,

Принципи  внутр шньошк льного  оц нювання.

класна,  оц ночна  в дом сть  та  нша  шк льна  документац я,  що  заводиться  в  Школ .

4)  нформування  учн в  та  батьк в  про  критер ї  оц нювання  повед нки;

1.  Детальн   форми  виконання  завдань  вихователя  складаються  з:

та  методику  з  боку  педагога  та  психолога  школи,  директора  та  ради  школи

6)  орган зац я  кафедральних  збор в  та  консультац й  з  батьками.
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функц онування  учня  та  його  участь  у  житт   Школи;

повед нки  та  н ц ювання  р зних  форм  допомоги  в  шк льному  середовищ

схильност ,  нтереси  та  таланти  учн в  та  причини  неусп шност

перешкоджання  життєд яльност   учня  та  його  участ   в  житт   Школи,

навчальн ,  як   становлять  перешкоду    обмежують  активну    повну

Коло  завдань  педагога,  шк льного  психолога,  логопеда  та  педагога-терапевта

психоф зичних  студент в  з  метою  визначення  сильних  стор н,  схильностей,

4)  зд йснення  заход в  у  сфер   проф лактики  залежностей  та  нших  проблем  д тей

6)  н ц ювання  та  проведення  заход в  посередництва  та  втручання  в  ситуац ї

2.  Для  виконання  поставлених  завдань  педагог    психолог  повинн :

1)  проведення  науково-д агностичної  д яльност   студент в,  у  тому  числ   д агностики,

3)  надання  студентам  у  в дпов дних  формах  психолого-педагог чної  допомоги

7)  допомога  батькам    вчителям  у  виявленн   та  розвитку  особистост

труднощ   у  функц онуванн   учн в,  включаючи  перешкоди  та  обмеження

5)  м н м зац я  насл дк в  в дхилень  у  розвитку,  попередження  порушень

психоф зичних  зд бностей  учн в  для  визначення  сильних  стор н,

8)  п дтримка  вчител в  та  нших  спец ал ст в  у:

та  учн   позашк льних  заклад в;

труднощ   з  навчанням  або  труднощ   з  усп шн стю  учн в,  включаючи  бар'єри  та  обмеження

§  58

2)  д агностування  навчальних  ситуац й  у  Школ   з  метою  вир шення  проблем

криза;

участь  студент в  у  житт   Школи;

1.  До  завдань  шк льного  педагога    психолога  входить:

б)  надання  психолого-педагог чної  допомоги.

на  визначен   потреби;

ндив дуальний  розвиток  та  осв тн   потреби  та  можливост

можливост ,  схильност   та  таланти  учн в;

та  молодь;

нтереси  й  обдарован сть  учн в  та  причини  навчальної  неусп шност   або

a)  визначення  ндив дуального  розвитку  та  осв тн х  потреб  
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визначення  стану  мовлення  та  р вня  мовного  розвитку  учн в;

схильност ,  нтереси  та  таланти  учн в  та  причини  неусп шност

в  житт   Школи;

терапевтичний;

та  вчител в  стимулювати  розвиток  мовлення  учн в  та  усувати  його

вчител ;

3)  подавати  пер одичну  нформац ю  на  розгляд  педагог чної  ради.

4)  п дтримка  вчител в  та  нших  спец ал ст в  у:

перешкоджання  життєд яльност   учня  та  його  участ   в  житт   Школи,

виховання  учн в,  у  сп впрац   з  батьками  учн в;

с м'ї  та  для  неповнол тн х  та  нш   заклади,  що  п дтримують  д яльн сть

3)  проведення  проф лактичних  заход в  щодо  запоб гання  виникненню  розлад в

4.  До  завдань  педагога-терапевта  належать,  зокрема:

1)  логопедична  д агностика,  включаючи  скрин нг  на

психоф зичних  зд бностей  учн в  для  визначення  сильних  стор н,

2)  виявлення  причин,  як   ускладнюють  активну  та  повноц нну  участь  учн в

порушення  розвитку  або  специф чн   вади  навчання  для  визнання

труднощ   з  навчанням  або  труднощ   з  усп шн стю  учн в,  включаючи  бар'єри  та  обмеження

3)  проведення  корекц йно-компенсуючих  занять  та  нших  заход в  характеру

1)  на  пост йн й  основ   сп впрацювати  з  директором  школи,  вихователями  та  н

2)  проведення  логопедичних  занять  для  учн в,  а  також  порад    консультац й  для  батьк в

б)  надання  психолого-педагог чної  допомоги.

розлади;

2)  сп впрацювати  з  психолого-педагог чним  консультац йним  центром,  соцзахистом,  судами

4)  вжиття  проф лактичних  заход в  щодо  запоб гання  збоїв

мовне  сп лкування  у  сп впрац   з  батьками  учн в;

дидактична  д яльн сть  Школи;

1)  проведення  д агностичного  обстеження  учн в  з  порушеннями  та  в дхиленнями

5)  п дтримка  вчител в  та  нших  спец ал ст в  у:

a)  визначення  ндив дуального  розвитку  та  осв тн х  потреб  

3.  До  завдань  логопеда  Школи  входить  зокрема:

труднощ   та  мон торинг  ефект в  терапевтичних  взаємод й;
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1)  орган зац я  навчальної  допомоги,  створення  умов  для  самост йної  п дготовки  та  виконання  домашн х  завдань

5)  поширення  основ  культури  здоров'я,  формування  г г єн чних  звичок

в дв дування  д тьми  занять;

Загальна  к мната;

2)  орган зац я  гор    рухової  активност ,  а  також  нших  форм  ф зичної  культури

психоф зичних  зд бностей  учн в  для  визначення  сильних  стор н,

б)  надання  психолого-педагог чної  допомоги.

асортимент;

6)  розвиток  самост йност ,  самоврядування  та  соц альної  активност ;

в  загальн й  к мнат   та  на  вулиц );

труднощ   з  навчанням  або  труднощ   з  усп шн стю  учн в,  включаючи  бар'єри  та  обмеження

ф зична  дитина;

та  шк льний  психолог.

До  завдань  вихователя  денного  номера  входить:

та  формування  звичок  повсякденного  життя;

2)  регулярний,  узгоджений    погоджений  з  батьками  розклад  дня,

Вихователь  –  вихователь  ДНЗ  в дпов дає  за:

  чистота    увага  до  здоров'я;

3)  п дтримання  належного  естетичного,  г г єн чного  та  сан тарного  стану  прим щень

a)  визначення  ндив дуального  розвитку  та  осв тн х  потреб  

домашнє  завдання  в  загальн й  к мнат ;

7)  сп впраця  з  батьками,  вихователями,  вчителями  та  педагогом

у  загальн й  к мнат   та  на  св жому  пов тр ,  спрямован   на  правильний  розвиток

схильност ,  нтереси  та  таланти  учн в  та  причини  неусп шност

4)  здоров'я  та  безпека  дов рених  йому  д тей  (п д  час  занять

3)  виявлення,  розвиток  нтерес в    талант в  та  орган зац я  занять,  у  т.ч

перешкоджання  життєд яльност   учня  та  його  участ   в  шк льному  житт ,

§  60

4)  створення  умов  для  участ   в  культур ,  орган зац ї  культурно-розважальних  заход в

§  59

1)  належна  орган зац я  виховної  та  доглядової  д яльност ;
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3)  проведення  занять  у  взаємод ї  з  вихователями  та  вчителями

нформативний;

6)  ведення  б бл отечної  документац ї.

Сфера  д яльност   л дера  п дготовки  вчител в  школи

4)  сприяння  вчителям    вихователям  у  виконанн   дидактичних  завдань

6)  п дтримання  пост йного  зв'язку  з  вихователями  та  батьками;

2.  Вчитель-б бл отекар  у  рамках  педагог чної  роботи  зобов’язаний:

6)  проведення  р зноман тних  форм  популяризац ї  читання;

3.  Учитель-б бл отекар  в  рамках  орган зац йної  роботи  зобов’язаний:

п двищення  квал ф кац ї  вчител в.

5)  надання  нформац ї  на  основ   ведення  статистики  оренди

§  61

2)  забезпечення  фонд в  в д  знищення,  їх  зам на,  нвентаризац я  та

2)  надання  порад  при  вибор   читання;

з  р зних  джерел    умов  для  ефективного  використання  техн ки

5)  проведення  та  розширення  нформац йної  майстерн   б бл отеки;

3)  складання  плану  роботи,  а  також  пер одичних    р чних  зв т в  про  роботу;

8)  проведення  заход в,  що  розвивають  культурну  та  соц альну  чутлив сть.

§  62

5)  застосування  до  д тей  заохочень    стягнень,  передбачених  положенням  про  к мнату  денного  перебування;

окрем   предмети;

1)  зб р  та  обробка  колекц й  в дпов дно  до  чинних  нормативних  документ в;

-  навчальн ,  книжков   та  нш   джерела  нформац ї;

7)  ведення  журналу  обл ку  роботи  к мнати  дня.

1.  Л дер  сп впрацює  з  директором  школи  щодо  планування  та  орган зац ї

та  педагог чне  спостереження  за  р внем  читання  в  окремих  класах;

1.  До  завдань  вчителя  б бл отекаря  входить  навчальна  та  орган зац йна  робота.

списання  втрат  у  цих  матер алах;

7)  створення  умов  для  пошуку,  упорядкування  та  використання  нформац ї

1)  обм н  колекц ями  та  надання  нформац ї  про  те,  як  ними  користуватися;

4)  ведення  статистики  видач   та  журналу  роботи  б бл отеки;
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5)  п дготовка  пропозиц ї  щодо  навчання  в  рамках  п дтримки  вчител в;

1.  Педагоги,  як   проводять  заняття  в  дан й  палат ,  формують  команду,  завданням  якої  є

6)  колектив  викладач в,  як   викладають  на  одн й  кафедр ;

8)  команда  популяризац ї  Школи;

Педагог чна  рада  щодо  створення  ц єї  орган зац ї.

1)  п дтримка  вчител в  у  розвитку  їхн х  осв тн х    педагог чних  компетенц й,

2)  д агностика  потреб  педагог в  у  сфер   п двищення  квал ф кац ї;

у  дан й  палат ,  навчальному  чи  ншому  проблемно-ц льовому  колектив .

зм нюючи  за  потреби.

10)  бригада  зм цнення  здоров'я;

учня  та  розвиток  ум нь  розв'язувати  актуальн   проблеми

Педагог чн   колективи

1)  вчител -гуман тар ї;

4)  сп впраця  з  педагог чними  закладами;

§  64

5)  вчител   початкової  осв ти;

3)  колектив  викладач в  ноземної  мови;

зокрема,  встановлення  набору  навчальних  план в  для  даного  факультету  та  його

7)  бригада  психолого-педагог чної  допомоги;

2.  До  завдань  кер вника  входять,  зокрема:

6)  п дготовка  проекту  орган зац ї  п дготовки  вчител в,  у  тому  числ   проекту  постанови

2.  У  Школ   працюють  команди:

§  63

у  тому  числ   вдосконалення  форм    метод в  роботи  вчителя,  його  в дпов дальност   за  розвиток

9)  колектив  Статуту  школи;

1.  Директор  школи  призначає  педагог чн   колективи  з  числа  вчител в

школа;

2)  вчител   природничих  наук;

2.  Роботою  колективу  керує  голова,  якого  призначає  директор  школи.

3)  координац я  д яльност   школи  в  мереж   сп вроб тництва  та  самоосв ти;

4)  команда  для  ефективного  виховання;
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1)  пов домлення  батьк в  про  терм ни  та  обсяг  надання  послуг  з  догляду

Непедагог чний  персонал

документи,  якими  волод є  Школа,  якщо  це  не  заборонено  законом;

4)  збереження  вв чливост   та  доброзичливост ;

2)  пов домлення  про  можливост   контакту  у  зв'язку  з  наданим  доглядом

12)  виховний  колектив;

§  65

4)  опов щення  батьк в  у  надзвичайних  ситуац ях,  як   можуть  становити  загрозу  здоров'ю  та  життю

2  Прац вники  на  адм н стративних  та  обслуговуючих  посадах  зобов’язан

14)  шк льна  атестац йна  група;

3)  ведення  медичної  документац ї  студент в  на  умовах,  визначених  окрем

Шк л  до  займаної  посади.

До  завдань  шк льної  медсестри  входить:

§  66

2)  надання  нформац ї  органам,  установам    ф зичним  особам    надання  до  неї  доступу

особливо:

1  В  школ   працює  адм н страц я  та  обслуговуючий  персонал.

3)  збереження  охоронюваної  законом  таємниц ;

11)  команда  Проф лактично-просв тницької  програми;

оздоровчо-проф лактичне  обслуговування  учн в;

виконання  роботи  в дпов дно  до  техн чного  завдання,  складеного  директором

здоров'я  над  учнями;

13)  план  уроку  колектив;

5)  поводитися  г дно  на  робочому  м сц   та  поза  ним;

нормативн   акти;

15)  Команда  внутр шньошк льного  розвитку  вчител в  (WDN).

3  До  основних  обов'язк в  адм н страц ї  та  службовц в  належать

студент.

Коло  завдань  медичної  сестри  школи

1)  сумл нно,  як сно  та  неупереджено  виконувати  завдання;

Machine Translated by Google



частина  6

Учн   школи

Статут  початкової  школи  №  33  у  Лодз Стор нка  46  з  92

4)  право  на  таємницю  особистого    с мейного  життя    кореспонденц ї

§  67

а  також  деолог чн   та  рел г йн ,  якщо  це  не  зач пає  благополуччя  нших  людей;

розум ється  як  заборона  оприлюднення  будь-якої  нформац ї  прац вниками  Школи

1.  Основними  правами  студента  Школи  є:

3)  право  на  доброзичливе    суб'єктивне  ставлення  в  осв тн й  

виховна  та  заборона  застосування  ф зичного  та  псих чного  насильства

1)  право  на  нформац ю,  що  розум ється  як  наявн сть  знань  про  права  та  права,

як  гарант я  т лесної  недоторканност   та  наказ  поважати  г дн сть  учня  через

пов'язана  нформац я;

5)  право  на  г г єн чн   умови  навчання,  дозв лля,  розваги  та  веселощ

можлив сть  отримання  нформац ї  з  р зних  джерел  у  процес   навчання,  знайомства

серед  нших  заборона  ображати,  принижувати,  висм ювати,  застосовувати  психолог чний  тиск,

орган зована  в дпов дно  до  принцип в  г г єни  розумової  прац ;  догляд

осв та  та  умови,  що  забезпечують  безпеку;

навчальн   програми,  правила  оц нювання,  в дкрит сть  оц нок,  отримання  нформац ї

однакова  оц нка  та  ставлення  незалежно  в д  зовн шнього  вигляду,  статусу

6)  право  на  в дпочинок  на  перервах,  п д  час  шк льних  перерв    перерв

с мейний,  соц альний  або  студентський  статус    р вне  ставлення  в  ситуац ї

свято;

6)  пост йне  п двищення  квал ф кац ї  та  профес йної  квал ф кац ї;

про  прийнят   р шення  у  справ   студента,  доступ  до

7)  сумл нне  та  ретельне  виконання  наказ в  директора  школи.

нформац я  про  шк льне  життя;

конфл кт  «учитель  –  учень»,  у  тому  числ   право  довести  свою  точку  зору;

2)  право  висловлювати  думки,  переконання,  зокрема  щодо  життя  Школи,
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11)  право  висувати  заперечення  директору  школи,  якщо  вона  вважається  р чною

зд йснення  педагог чного  контролю  з  тим,  що  скарга  має  ознаки  подання

ставлення  та  повед нка,  як   не  суперечать    не  суперечать  завданням

2.  До  основних  обов’язк в  студента  Школи  входить,  зокрема:

не  в дпов дало  положенню  про  порядок  визначення  ц єї  оц нки;

ндив дуальн   п вр чн   та  р чн   класиф кац ї

9)  право  на  пост йне  отримання  нформац ї  про  оц нки;

недостатн   середньор чн   та  р чн .

3.  Скарга  щодо  власних  нтерес в  стосується  лише  студента,  прав  якого  вона  стосується

у  веденн   Школи;

8)  право  на  справедливу,  об’єктивну,  в дкриту  та  обґрунтовану  оц нку  та  встановлено

Педагог чна  нформац я  про  передбачуване  середньор чне  та  р чне  оц нювання  та

були  п дроблен .

класиф кац я  в  навчальн й  д яльност   та  р чна  класиф кац йна  оц нка  повед нки;

подати  скаргу  директору  школи,  кер вному  органу  чи  органу

1.  Першочерговий  обов’язок  учня  –  дотримуватися  правил  сп в снування,  отримувати

адм н стративне  провадження.

в  нтересах  сусп льства.

школи.

7)  право  знати  осв тн   вимоги,  необх дн   для  отримання

встановлена  оц нка  за  навчальну  д яльн сть  або  р чна  оц нка  за  повед нку

порушення,  або  його  батьки  та  нш   особи  за  згодою  учня,  права  якого

12)  право  на  отримання  нформац ї  за  7  дн в  до  класиф кац йного  зас дання  Ради

навчальн ,  що  випливають  з  навчальної  програми,  що  реал зується  вчителями;

1)  регулярна  та  активна  участь  у  навчальному  процес

в дпов дно  -  за  30  дн в  до  зак нчення  шести  м сяц в  оч куваних  оц нок

способи  контролю  усп шност   навчання;

4.  Порядок  подання  та  розгляду  скарг,  у  тому  числ   строки  їх  розгляду  визначаються  регламентом.

2.  Кожен  має  право  д знатися  про  порушення  прав  учня  Школи

10)  право  подати  заяву  на  вищу  р чну  оц нку,  н ж  оч кувалося

§  68
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8)  дотримання  принцип в  соц ального  сп в снування,  у  тому  числ :

  вс   нтоксиканти;

учн   Школи;

безпека,  визначена  правилами  охорони  прац   та  техн ки  безпеки

б)  протид ю  проявам  брутальност   та  вульгарност ,

та  навички;

5)  г дна    культурна  повед нка  в  Школ   та  поза  нею;

шкоду  кожного  разу  визначає  директор  школи  або  в дпов дальний  вчитель

та  знищення  майна  Школи  та  п клування  про  правопорядок;

16)  нформування  директора  Школи  та  прац вник в  Школи  про  погрози

4)  дотримання  випливаючих  з  цього  прав  учн в  Школи,  орган в  управл ння  та  прац вник в  Школи

d)  повага  до  г дност   та  особистої  свободи  ншої  людини,

12)  зм нне  взуття  (у  школ   забороняється  носити  взуття  на  висок й  п дошв

7)  виконання  вказ вок  директора  Школи,  педагог чних  прац вник в  та  прац вник в  Школи;

9)  дотримання  повної  заборони  на  кур ння  та  вживання  алкоголю

14)  дотримання  правил  особистої  г г єни,  естетичного  вигляду  та  правил  одягання.

13)  залишати  верхн й  одяг  у  гардероб   (не  можна  залишати  ключ ,

10)  протид я  вс м  проявам  безв дпов дальност   та  марнотратства

15)  дотримання  правил  г г єни  та  сан тар ї  в  прим щеннях  Школи  та  правил

2)  систематична  п дготовка  до  занять,  розширення  своїх  знань

а)  повага  до  дорослих    колег,

11)  дбати  про  чистоту  р дної  мови;

в)  поважати  погляди  та  переконання  нших  людей,

3)  повагу  та  належне  та  належне  використання  майна  Школи;

вогонь;

д)  усунення  навмисно  запод яної  ними  шкоди  (спос б  усунення

з  положень  закону  або  положень  цього  Статуту;

або  висок   п дбори);

щодо  здоров'я  та  життя;

пошкоджене  обладнання);

6)  прояв  поваги  до  вчител в  та  нших  прац вник в  Школи;

документи,  грош ,  моб льн   телефони  та  нш   ц нност );
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телефони;

нш   люди.  На  уроках  ф зкультури  забороняється  носити  прикраси.

7.  П д  час  перебування  в  Школ   заборонено  надягати  капюшон  на  голову.

сорочка    довг   темн   штани.  Обов'язковий  для  студент в  п д  час  урочистих  заход в  та  змагань

самов льно  залишати  територ ю  школи.

18)  дотримання  заборони  користування  моб льними  та  ншими  телефонами  на  територ ї  Школи

викладач,  викладач  кафедри  або  директор  школи.  Специф чний

брюки  не  коротше  середини  стегна.  Заборонено  носити  великий  одяг

4.  Одяг  учня  повинен  бути  адаптований  до  м сця  перебування  (наприклад,  п д  час  уроку,  на  дискотец ,

Дозволяється  користуватися  моб льним  телефоном  п сля  урок в  або  п д  час  проведення  спец альних  заход в

1.  Учень  зобов’язаний  дбати  про  естетичний  вигляд.  Д вчата  протягом  навчального  року

орган затор  може  додатково  вказати  в дпов дний  одяг,  зокрема  через

телефон в  на  територ ї  Школи  внесено  до  Порядку  користування  телефонами

2.  Забороняється  носити  прикраси,  як   можуть  становити  загрозу  для  власного  здоров’я  та  безпеки  та

маскування  видимих  недол к в  шк ри.

5.  Одяг  не  повинен  м стити  провокац йних    образливих  принт в.

3.  Заборонено  показувати  татуювання.

8.  Святкове  вбрання  для  д вчат  –  темна  сп дниця    б ла  блузка,  а  для  хлопчик в  –  б ла.

19)  учень  не  має  права  самов льно  залишити  навчальн   заклади  п д  час  їх  тривалост   та

17)  регулярне  в дв дування  занять  зг дно  з  чинним  розкладом;

у  подорож ,  в  театр   тощо)  у  заходах,  що  в дбуваються  поза  буд влею  школи

§  69

електронн   пристрої,  що  записують  або  в дтворюють  звук    зображення.

та  спити.

носити  сп дниц   або  брюки  довжиною  не  менше  середини  стегна.  Хлопчики  носять

ситуац ї,  пов'язан   з   здоров'ям  або  життям  учня  за  згодою  вчителя

безпека    характер  торжества.

декольте  та/або  в дкриття  живота.

правила  повед нки  у  раз   недотримання  заборони  користування  телефоном

6.  Мак яж  обличчя  заборонений.  У  виняткових  випадках  це  допускається  в  порядку
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на  п дстав   письмової  заяви  батьк в  або  за  їх  особистим  бажанням

має  18  рок в.  Виключення  в дбувається  на  п дстав   ухвали  педагог чної  ради

шк льне  середовище.

1)  похвалу,  занесену  до  журналу  уроку;

5.  Орган зований  виїзд  студент в  кожного  разу  п д  час  занять

1.  В дсутн сть  учня  по  виправданих  причинах  може  бути  викликана  хворобою  або  важливою  причиною

3.  Жодн   обґрунтування,  отриман   п сля  к нцевого  терм ну,  зазначеного  в  розд л   2,  не  надаються

7.  Директор  школи  може  пов домити  С мейний  суд,  якщо  учень  систематично  програє

§  71

3)  похвала  Директора  Школи  в  присутност   всього  шк льного  колективу;

2.  Обґрунтування  неявки  має  бути  надано  не  п зн ше  3  дн в  п сля  повернення

6.  Класний  кер вник  збирає  заявки  батьк в  про  виправдання  в дсутност

1)  видатн   досягнення  в  науц ;

4.  Класний  кер вник  має  право  зв льнити  учня  в д  окремих  занять  у  визначений  день  о

8.  Директор  Школи  може  своїм  р шенням  виключити  учня  з   списку  учн в  Школи,  якщо  в н

5)  досягнення  в  д яльност   для  нших  людей,  особливо  у  форм   волонтерства  або

3)  виконання  громадських  роб т;

за  погодженням  з  студентським  самоврядуванням.

2.  Призи,  зазначен   в  розд.  1  є:

Параграф  70

безпосередньо  на  територ ї  Школи.

1.  Учень  Школи  може  бути  нагороджений  за:

вимагає  затвердження  директора  школи.

випадкова  причина.

2)  усна  похвала  на  форум   кафедри  з  записом  у  журнал   урок в;

студент в.  Заяви  збер гаються  протягом  одного  навчального  року.

учня  до  Шк.

2)  зразкове  виконання  обов'язк в  учня;

бере  участь  у  шк льних  заходах,  не  в дв дуючи  школу  в  обов’язковому  порядку.

враховувати.

4)  досягнення  в  галуз   культури    спорту;
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6.  Включено  правила  отримання  нагрудних  знак в  «Ср бний  щит»    «Золотий  щит».

Параграф  72

3.  Стягнення  в  письмов й  форм   накладається  з  зазначенням  права  на  його  зд йснення

студент  має  право  на  апеляц ю.

7.  Учень  або  його  батьки  мають  право  подати  апеляц ю  в  письмов й  форм

5)  стипенд я  за  усп шн сть;

4.  Прем ї  присуджує  Директор  школи  за  поданням  вчителя  ф л ї,  Самовряд.

учень  або  його  один  з  батьк в,  якщо  в н  вважає  звернення  обґрунтованим,  -  протягом  трьох  дн в,

1)  догану  або  усну  догану  п доп чного  вихователя;

вмотивована  заява  про  стягнення,  накладене  на  директора  школи  або  на  нього

3.  Директор  школи  п сля  консультац ї  з  педагог чною  радою  може  прийняти  р шення

трьох  дн в  з  дня  його  отримання.

класн   екскурс ї,  поїздки  на  визначений  учителем  час;

5.  Ф нансування  прем й  зд йснюється  Батьк вською  радою.

9.  Апеляц я  подається  до  канцеляр ї  школи.

накласти  на  учня  стягнення.

4)  догана  директора  школи.

1.  За  невиконання  Статуту  школи  учень  може  бути  п дданий  покаранню:

звернення,  дата  його  подання  та  детальне  зазначення  орган в,  до  яких

4)  матер альна  прем я;

у  Положенн   про  їх  нагородження.

2)  позбавлення  студентських  прив леїв,  наприклад,  можливост   брати  участь  у  заходах

вмотивоване  прохання  в д  нагородженого  до  директора  школи  -  своєчасно

6)  нагрудн   знаки  «Ср бний  щит»    «Золотий  щит».

4.  Учень  або  батьки  мають  право  подати  апеляц ю  в  письмов й  форм

8.  Директор  школи  п сля  розгляду  заяви  може  зм нити  вид  прем ї,  що  присуджується

про  надання  прем ї  в  нш й  форм .

3)  письмова  догана  вихователя;

рахується  з  дня  надходження  заяви.  Р шення  директора  школи  є  остаточним.

Учн вська,  батьк вська  рада  та  за  погодженням  з  педагог чною  радою.

2.  За  поданням  педагог чної  ради  та  учн вського  самоврядування  директор  школи  може
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обов'язки,  зокрема,  коли:

розгляду  заявниками  з  в дпов дним  застосуванням  положень

скасувати  накладене  стягнення,  призупинити  його  або  передати  на  нше

1)  його  перебування  в  Школ   загрожує  здоров'ю  та  безпец   оточуючих;

7)  неодноразово  порушує  нш   положення,  що  м стяться  в  Статут   Школи  та  н

пункт  2    3.

2)  поводиться  зневажливо  або  вульгарно  по  в дношенню  до  вчител в  чи  нших  учн в;

3)  навмисно  завдасть  шкоди  здоров'ю  ншого  учня  або  пошириться  на  нших

6.  Застосовуване  покарання  має  бути  адекватним  вчиненому  правопорушенню.  Штрафи  не  можуть

ф зичне  насильство;

нормативн   акти;

10.  До  кер вника  навчального  закладу  може  бути  подано  клопотання  про  переведення  учня  до  ншої  школи

використовуватись  у  спос б,  що  порушує  недоторканн сть  та  особисту  г дн сть  учня.

4)  якщо  вживає  алкогольн   напої,  курить,  вживає  чи  розповсюджує  наркотичн   засоби.

Директор  школи.

2)  пром жне,  р чне  та  п дсумкове  класиф кац йне  оц нювання.

7.  Про  стягнення  пов домляються  батьки  учня.

на  територ ї  Школи  або  поза  нею;

Параграф  73

5)  п дробив  або  знищив  шк льну  документац ю;

1.  Оц нювання  в  Школ   складається  з:

через  -  до  кер вного  органу  чи  органу  педагог чного  контролю

8.  У  раз   грубого  порушення  повед нки  з  боку  учня  пов домляються  в дпов дн   служби.

1)  поточне  шк льне  оц нювання;

-  протягом  трьох  дн в  з  дня  її  накладення.

9.  За  особливо  грубе  порушення  учень  може  бути  покараний  переведенням  до  ншої  школи

6)  вчинила  крад жку  чи  нш   правопорушення;

5.  Директор  школи  на  будь-як й  стад ї  розгляду  апеляц ї  має  повноваження
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викладач в    студент в  даної  кафедри,  ступ нь  дотримання  студентом  правил

3)  надання  порад  щодо  самост йного  планування  власного  розвитку;

з  обов'язкових  навчальних  занять;

3)  визначення  поточної,  середньор чної  та  р чної  класиф кац йних  оц нок

школи.

1)  навчальн   досягнення  учня;

вимогам,  визначеним  базовим  навчальним  планом  загальної  осв ти  та  вимогам

про  прогрес  у  цьому  в дношенн ;

5)  надання  батькам    вчителям  нформац ї  про  усп шн сть    труднощ   в  навчанн

класиф кац йна  повед нка;

3.  Оц нювання  навчальних  досягнень  учня  зд йснюється  на  основ   визнання  вчителями

внутр шньошк льний,  який  має  на  мет :

6)  надання  можливост   педагогам  удосконалювати  орган зац ю  та  методику  дидактичної  роботи

4.  Оц нювання  повед нки  учня  полягає  у  визнанн   кафедри  класним  кер вником,

про  те,  що  в н  зробив  добре    як  йому  сл д  продовжувати  вчитися;

студентом  ндив дуальних  середньор чних    р чних  оц нок

6.  Внутр шньошк льне  оц нювання  включає:

4)  мотивац я  учня  до  подальшого  прогресу  в  навчанн   та  повед нц ;

2)  встановлення  критер їв  оц нки  повед нки;

2.  Шк льному  оц нюванню  п длягають:

соц ального  сп в снування  та  етичних  норм    зобов'язань,  викладених  у  Статут

  повед нки  учня  та  про  особливу  обдарован сть  учня;

2)  повед нка  учня.

5.  Оц нювання  навчальних  досягнень    повед нки  учня  є  частиною  оц нювання

в  обов'язков й  осв т ,  а  також  пром жне  та  р чне  оц нювання

1)  нформування  учня  про  р вень  його  навчальних  досягнень  та  його  повед нку  та

р вень    усп шн сть  засвоєння  учнем  знань    в дпов дних  ум нь

-  виховна.

4)  проведення  класиф кац йних  спит в;

2)  допомога  учнев   в  навчанн   шляхом  надання  учнев   нформац ї

осв тн   програми,  що  є  результатом  навчальних  план в,  як   реал зуються  в  школ .

1)  формулювання  педагогами  осв тн х  вимог,  необх дних  для  отримання
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щодо  осв тн х  вимог,  що  випливають  з  основної  навчальної  програми.

9.  Середньор чна  та  р чна  оц нки  визначаються  вчителями,  як   ведуть  кожну

в  оволод нн   учнем  знаннями  та  вм ннями,  а  в  розд л   III  по  в дношенню  до

11.  Якщо  в  результат   пром жної  класиф кац ї  виявлено,  що  р вень  навчальних  досягнень

навчання  для  студент в  з   спец альною  осв тою

класиф кац я  з  навчальної  д яльност   та  р чне  класиф кац йне  оц нювання

студент.

та  надання  учням  нформац ї  про  їхн   навчальн   досягнення

викладач ,  як   навчають  студента  та  студент в  даного  п дрозд лу  та  студента,  якого  оц нюють.

вищої  осв ти,  школа  дає  можлив сть  студенту  заповнити  прогалини.

6)  визначення  умов  та  порядку  надання  батькам  нформац ї  про  усп шн сть

п дтримка  нклюзивної  осв ти.

р вень    прогрес  оволод ння  учнем  знаннями  та  вм ннями  щодо

р вень  учителя  та  прогрес  у  засвоєнн   учнем  знань    вм нь

покращення  та  як  в н  має  продовжувати  вчитися.

у  розд лах  І  та  ІІ  йдеться  про  визнання  вчителями  р вня  та  прогресу

вказує  на  розвивальн   та  осв тн   потреби  учня,  пов’язан   з  подоланням

виховна  д яльн сть  та  оц нка  повед нки  палатного  вихователя  п сля  консультац ї

осв тн   вимоги,  що  випливають  з  основної  навчальної  програми.

5)  визначення  умов    порядку  отримання  вищих  в д  оч куваних  р чних  оц нок

в  нтеграц йних  класах  —  п вр чне  та  р чне  класиф кац йне  оц нювання  за  класи

10.  Середня  та  р чна  описова  оц нка  за  навчальну  д яльн сть,  в  т.ч

визначається  вчителем,  який  проводить  даний  навчальний  зах д  п сля  консультац ї  з  вчителем

повед нка;

студент  програмно  унеможливить  або  ускладнить  продовження  навчання  на  кафедр

8.  Поточне  оц нювання  навчальної  д яльност   спрямоване  на  контроль  за  роботою  студента

  труднощ   в  навчанн   та  повед нц   учня    з  особливою  обдарован стю

в дпов дн   вимоги  та  результати  навчання  для  даного  осв тнього  етапу,  а  також

допомога  в  навчанн   шляхом  вказ вки  на  те,  що  учень  робить  добре,  що    як  йому  потр бно

7.  Шк льне  оц нювання  навчальних  досягнень  учня  зд йснюється  на  основ   визнання

труднощ   в  навчанн   або  розвитку  талант в.  Оц нювання  навчальних  досягнень  учня
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14.  У  раз   видач   класиф кац йної  оц нки  повед нки  в  колектив   педагог в,

16.  На  початку  кожного  навчального  року  класний  кер вник  нформує  учн в

основний  навчальний  план;

3)  систематичне  спостереження,  документування  та  оц нювання  усп шност   учн в

15.  На  початку  кожного  навчального  року  вчител   доводять  до  в дома  учн в  та  їх  батьк в  про:

у  документац ю  курсу  навчання  зам сть  класиф кац йної  оц нки  вносить

два  вчител   одного  або  спор дненого  предмета,  а  в  І  -  ІІІ  класах

2)  способи  перев рки  навчальних  досягнень  учн в;

1)  умови,  спос б    критер ї  оц нки  повед нки;

4)  визначення  розвивально-осв тн х  потреб,  пов’язаних  з  подоланням

п вр чне  та  р чне  класиф кац йне  оц нювання  результат в  навчальної  д яльност

13.  Якщо  вчитель,  в дпов дальний  за  дан ,  не  може  поставити  оц нку

класиф кац йна  повед нка.

призначається  директором  школи.

класиф кац я  в  навчальн й  д яльност .

ним  шк льна  програма,  що  в дпов дає  чинн й

ф л я  повинна:

та  їх  батьки  про:

2)  визначення  методики  перев рки  досягнень    критер їв  оц нювання  учн в;

вихователя  зам нює  вихователь  школи.

12.  У  раз   нев драхування  учня  з  обов'язкових  навчальних  занять

2)  умови  та  порядок  отримання  вищої  в д  оч куваної  р чної  оц нки

1)  осв тн   вимоги,  як   повинен  отримати  окремий  учень

стати  «несекретним»  або  «несекретним».

у  навчанн   та  набутт   нових  знань    навичок;

з  навчального  плану,  який  вони  реал зують;

навчальних  занять,  видається  колективом  викладач в  у  склад :  вихователя  кафедри,

17.  В дпов дає  за  кожного  вчителя,  який  викладає  в  даному  клас

труднощ   в  навчанн   та  розвитку  талант в;

3)  умови  та  порядок  отримання  вищої  в д  оч куваної  р чної  оц нки

ус   вчител ,  як   викладають  у  дан й  галуз ,    вчитель  дошк льної  осв ти

1)  специф кац я  детальних  осв тн х  вимог,  що  випливають  з  реал зованого
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-  терапевтичний  розроблений  для  студента  на  основ   положень  кейсу

ндив дуальний  розвиток,  осв тн   та  ндив дуальн   потреби

у  заходах  школи  ф зичної  культури.

ф зичний,  ІТ  на  п дстав   заяви  батьк в  та  медичної  дов дки

нвал ди  та  соц ально  дезадаптован ,

стан  його  осв тн х  можливостей    вимог;

та  навчальн   та  психоф зичн   зд бност   студента:

необх дн сть  такої  адаптац ї  -  на  основ   ц єї  думки,

e)  наявн сть  медичного  висновку  про  обмежену  здатн сть  займатися  ф зичними  вправами

розвивальн   та  осв тн   потреби,  а  також  психоф зичн   можливост   учня;

в)  наявн сть  висновку  психолого-педагог чної  консультац ї,  у  тому  числ   консультац ї

8)  дотримання  правил  внутр шньошк льного  оц нювання.

р шення  та  домовленост ,  що  м стяться  в  Індив дуальн й  осв тн й  програм

психолого-педагог чна  допомога  в  школ   –  на  основ   д агнозу

ф зичний,  а  також  регулярн сть  участ   учня  в  заняттях  та  активн сть  учня

зокрема,  враховуйте  зусилля  учня  щодо  виконання

психоф зичних  можливостей  студента,  зроблених  викладачами  та  спец ал стами,

19.  В  обґрунтованих  випадках  директор  школи  зв льняє  учня  в д  навчання

умови  орган зац ї  навчання,  виховання  та  догляду  за  д тьми  та  молоддю

5)  визначення  р вня  навичок  кожного  учня  по  в дношенню  до  визнаного

учень  певних  ф зичних  вправ  п д  час  урок в  ф зкультури;

б)  з  р шенням  про  необх дн сть  ндив дуального  навчання,

6)  ндив дуал зац я  роботи  з   студентом  п д  час  навчальних  занять  зг дно

про  обмежен   можливост   участ   учня  в  цих  заходах.

фах вець  з  специф чними  труднощами  навчання,  як   вказують  на

7)  адаптац я  осв тн х  вимог  до  ндив дуальних  потреб  розвитку

18.  При  виставленн   оц нок  з  ф зкультури,  техн ки,  музики,  мистецтва  необх дно

(d)  без  судового  р шення  чи  висновку,  згаданого  ран ше,  який  покривається

а)  з  дов дкою  про  необх дн сть  спец альної  осв ти  -  на  п дстав   такої

зобов'язання,  що  випливають  з  специф ки  цих  клас в;  а  у  справ   виховання
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батьк в  п сля  кожної  зм ни  батьк в.

3.  Пром жна  та  р чна  оц нки  за  розд лами  I-III  є  описовими.  Рел г я    етика

3)  природниче  виховання;

5)  художня  осв та,

Порядок    правила  оц нювання  учн в  на  першому  ступен   навчання

заняття  з  ф зичної  культури,  за  бажанням  батьк в  та  дов дкою

курсу  навчання  зам сть  класиф кац йної  оц нки  слова  «зв льнено»  або

а)  в  середин   року,

4.  Описне  оц нювання  —  письмова  нформац я  вчителя  про  р вень  засвоєння

7)  техн чна  осв та;

21.  Якщо  пер од  зв льнення  студента  в д  виконання  занять,  зазначених  у  абз.  19    20,

1)  поточний;

осв та  в  ранньому  дитинств   та  визначення  її  сильних    слабких  стор н.

22.  Про  заходи,  що  м стяться  в  абз.  19    20  виховател   пов домляють  учня  та  його

2.  Оц нки  в дкрит   для  учня  та  його  батьк в.

2)  математична  осв та;

з  точки  зору:

оц нюється  за  шкалою  в д  1  до  6.

4)  соц альне  виховання;

20.  Директор  школи  зв льняє  учня  в д  виконання  окремих  ф зичних  вправ  на

§  74

знання  та  вм ння,  пов’язан   з  вимогами,  зазначеними  в  основн й  навчальн й  програм

1.  Студент  отримує  оц нки:

л кар  з  обмеженими  можливостями  для  виконання  цих  вправ  студентом.

6)  музичне  виховання;

2)  класиф кац я:

унеможливлює  встановлення  в  документац ї  пром жної  або  р чної  класиф кац йної  оц нки

5.  Оц нюються  знання  та  вм ння,  прагнення  та  п дготовка  до  занять

б)  р чний.

«Зв льнили».

1)  польськомовна  осв та;
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1)  «6» (в дм нно)  -  студент  добре  волод є  колом  знань

самост йно    в  хорошому  темп .  Може  застосувати  набут   знання  до  розв’язання

вчитель  розв'язує  типов ,  легк   завдання.  Намагається  працювати  самост йно

перешкоджають  засвоєнню  базових  знань  у  подальшому  навчанн ;

навчання.  Працює  незалежно  та  ефективно.  В н  в льно  волод є  набутим

9)  ф зичне  виховання;

одна  описова  оц нка  навчальних  досягнень    повед нки  учня.

досягає  усп х в  у  змаганнях    спортивних  змаганнях;

3)  «4» (добре)  –  студент  засвоїв  б льш сть  пов домлень    навичок,  що  м стяться

включен   до  основного  навчального  плану  та  навчального  плану,  що  реал зується.  В н  працює

Розв'язую  вправи.  Готує  та  використовує  власноруч  з браний  матер ал

11)  рел г я  та/або  етика.

вчителем,  розв’язує  типов   завдання  середньої  складност ,

учень,  використовуючи  бальн   оц нки:

включен   до  основного  навчального  плану  та  навчального  плану,  що  реал зується.  В н  працює

включен   до  основного  навчального  плану  та  навчального  плану,  що  реал зується.  за  допомогою

систематично  в  середньому  темп ;

нов   завдання.  Активно  бере  участь  у  заняттях  та  розвиває  власн   нтереси;

д ючи  за  схемою.  В н  демонструє  незначний  прогрес,  але  жодних  недол к в

8)  ІТ-осв та;

  навички,  включен   в  основний  навчальний  план    реал зовану  програму

в  основному  навчальному  план   та  навчальному  план ,  що  реал зується.  Ц льовий

знання  та  вм ння,  застосовувати  їх  у  нових  ситуац ях.  творчо

10)  мовна  осв та  –  сучасна  ноземна  мова;

5)  «2» (б льше  працювати!)  -  учень  не  повн стю  (погано)  засвоїв  знання  та  вм ння.

з  р зних  джерел.  Активно  бере  участь  у  заняттях,  розвиває  власн   нтереси,

6.  Наприк нц   І  п вр ччя  та  навчального  року  вчитель  п дбиває  п дсумки  та  приймає  р шення.

самост йно  виправляє  вказан   помилки.  Намагається  бути  активним  на  уроках    працює

з  великою  п дтримкою  вчителя,  вимагає  додаткового  пояснення  методу

2)  «5» (дуже  добре)  –  учень  оволод в  ус м  комплексом  знань    вм нь

7.  Вчител ,  як   викладають  у  1-3  п дрозд лах,  ведуть  обл к  своїх  навчальних  досягнень

4)  «3» (практика)  -  студент  з  незначними  недол ками  засвоїв  знання  та  вм ння
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8.  Поточн   оц нки  виставляються  за  результатами  спостереження  за  роботою  студента  за  встановленою

описове  оц нювання  учня.

14.  П д  час  поточного  оц нювання  вчитель  збирає  результати  шк льних  досягнень  учня

15.  Л тера  «Н»  ставиться  при  оц нюванн   роботи  кожного  учня,  якщо  робота  залишена

9.  Середньор чне  класиф кац йне  оц нювання  в  розд лах  I-III  полягає  у  виставленн   оц нки

розпочато  завдання.  В н  неактивний  на  уроц   та  мало  прогресує;

з  низьким  ступенем  складност .  У  заняттях  бере  участь  неохоче,  не  показується

письмовий  коментар.  Виховател   І-ІІІ  в дд лень  зобов’язан   нагороджувати

р зн   форми  усного  поточного  оц нювання  (наприклад,  у  форм   похвали,  поздоровлення,

16.  Р чна  оц нка  за  І  та  ІІ  розд лами  виставляється  на  п дстав   д агнозу

  навички,  включен   в  основний  навчальний  план    реал зовану  програму

надає  рекомендац ї  та  п дказки  студентам  щодо  їх  прогресу  та  розвитку  навчання

12.  В  нтеграц йних  в дд леннях  поточного  оц нювання  роботи  студент в  п д  час  занять

отримання  знань.

10.  Р чна  класиф кац йна  оц нка  за  розд лами  І-ІІІ  полягає  у  визначенн   за  кож

Здобувши  30  заход в,  учень  отримує  «золоте  перо»  в  книз   усп ху.

та  пров дн   викладач .

11.  Викладач   І-ІІІ  п дрозд л в,  кр м  поточного  оц нювання  за  бальною  шкалою,  подають  заяву

в  бортовому  журнал .

виконати  завдання.  Працює  нер вно,  у  пов льному  темп ,  часто  не  зупиняється

бальна  шкала  в  абз  7.

коментар).

описовий  для  кожного  учня.  Пром жна  оц нка  є  результатом  шестим сячного  спостереження,

6)  «1» (доповн ть  пов домлення!)  –  учень  має  значн   прогалини  в  знаннях

виконано  за  допомогою  вчителя.

соц ально-емоц йний.  У  форм   ор єнтований  на  учня  та  його  батьк в

навчання.  Незважаючи  на  пост йну  п дтримку  вчителя,  їй  не  вдається  виконати  завдання

виховна  д яльн сть  проводиться  в  усн й  форм   пров дними  та  допом жними  вчителями,

р вень  учителя  та  прогрес  у  засвоєнн   учнем  знань    вм нь

описове  оц нювання  батькам  п д  час  шестим сячної  зустр ч   з  батьками.

прогрес  навчання.  Прогалини  в  знаннях    навичках  заважають  дал

13.  Протягом  перших  шести  м сяц в  навчання  в  класах    вчитель  допускає  «сонечко».
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пов’язан   з  подоланням  труднощ в  у  навчанн   чи  розвитком  талант в.

6)  1  -  вимагає  зм н.

д)  завжди  культурно    тактовно  ставиться  до  дорослих    однол тк в,

ж)  бере  участь  у  шк льних  та  позашк льних  ол мп адах,

його  культура,  ставлення  до  колег  та  нших  людей,  соц альна  активн сть.

та  навчальн   програми,  що  реал зуються  в  Школ   з  урахуванням  ц єї  основи.

17.  У  розд л   III  р чна  оц нка  виставляється  за  результатами  засвоєння  студентом  знань

3)  4  -  розр знення;

1)  6  -  зразковий:

2)  5  -  дуже  добре:

його  розвивальн   та  осв тн   потреби,  пов'язан   з  подоланням  труднощ в  у  навчанн

1)  6  -  зразковий;

б)  дуже  сумл нно  готується  до  занять,  часто  береться  за  додатков   завдання,

загальний  для  І  ступеня  навчання  та  вказує  на  розвиток  та  осв тн   потреби  учня

5)  2  -  потребує  вдосконалення;

прац вник в,  на  шк льних  святах  та  заходах,

додатковий,

20.  Встановлюються  так   критер ї  оц нки  повед нки:

f)  одягається  в дпов дно  до  обставин,

щодо  осв тн х  вимог,  що  випливають  з  основної  навчальної  програми

18.  Оц нка  повед нки  –  це  нформац я  про  виконання  учнем  шк льних  обов’язк в,

а)  учень  систематично  в дв дує  шк льн   заняття,

19.  Повед нка  учн в  оц нюється  за  шестибальною  шкалою:

У  ньому  враховано  р вень  оволод ння  учнем  знаннями  та  вм ннями  та  вказано

з)  завжди  п дтримує  зразковий  порядок    порядок  на  робочому  м сц ;

2)  5  -  дуже  добре;

або  розвиток  обдарованост .

в)  бере  активну  участь  у  заняттях,  завжди  охоче  бере  участь  у  виконанн   завдань

4)  3  -  задов льний;

та  навички,  пов’язан   з  вимогами,  зазначеними  в  основн й  навчальн й  програм

г)  зразково    культурно  поводитися  з  учителями  та  колегами  по  школ ,
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3)  4  -  розр знення:

е)  не  заважає  ншим  д тям  працювати  п д  час  занять    зазвичай  працює  самост йно,

f)  зазвичай  п дтримує  правопорядок  на  робочому  м сц ,

5)  2  -  потребує  доопрацювання:

б)  загалом  культурно    бездоганно  поводиться  на  перервах  з  учителями,

студент,

д)  працює  самост йно    н коли  не  заважає  робот   нших  д тей,

г)  носити  одяг  в дпов дно  до  положень  Статуту  школи,

4)  3  -  задов льно:

б)  нод   грубо  поводиться  з  однол тками    дорослими,  не  завжди

в)  доброзичливо  ставиться  до  однол тк в,

класн   поїздки,

зап знюватись,

є)  завжди  п дтримує  правопорядок  на  робочому  м сц ;

школа,

д)  намагається  виконувати  домашнє  завдання    досить  активно  бере  участь  у  заняттях,

в)  зазвичай  культурно    тактовно  ставиться  до  дорослих    однол тк в,

є)  п дтримує  правопорядок  на  робочому  м сц ;

ж)  час  в д  часу  порушує  правила  класу;

а)  ус   в дсутност   та  затримки  мають  бути  вибаченими,  а  не  через  злу  волю

а)  ус   в дсутност   та  зап знення  вибачаються,

а)  ус   пропуски  виправдан ,  нод   невиправдан

б)  учень  дотримується  правил  класу,

однокласник в    сп вроб тник в,  п д  час  урочистостей,  шк льних  заход в,  п д  час

а)  часто  зап знюється,

в)  зазвичай  культурно    тактовно  ставиться  до  дорослих    однол тк в,

г)  культурно    тактовно  звертається  до  дорослих    однол тк в,

б)  загалом  поводиться  належним  чином,

в  м ру  необх дност ,

д)  виконує  обов’язков   домашн   завдання,  загалом  має  необх дн   п дручники  та  посуд

е)  бере  участь  у  в домчих  та  шк льних  ол мп адах,

г)  не  в дмовляє  колегам  у  допомоз ,  коли  вони  до  нього  звертаються,
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б)  учень  агресивний  до  колег,  вживає  нецензурн   слова,

робоч   зошити  та  робоч   зошити  учн в).  Письмо  напам'ять    ауд ювання

п д  час  обговорення  зм сту  природознавства,  розбору  робочих  лист в    контрольних  роб т

  природознавство  та  використання  отриманих  знань  на  практиц ;

г)  не  п дтримує  порядок  на  робочому  м сц ,

п дручники  та  посуд,

е)  часто  порушує  правила  класу;

1)  читання  (темп,  техн ка,  розум ння)  пост йно  перев ряється  за  текстами

3)  мовлення,  ауд ювання  та  знання  мови  перев ряються  пост йно  на  основ

ф зичне  виховання  перев ряються  регулярно,  п д  час  виконання  ндив дуальних  занять;

д)  малоактивний  п д  час  занять,  своєю  повед нкою  заважає  працювати  ншим

21.  Пром жне  та  р чне  оц нювання  повед нки  є  описовим.

люстрац ї  та  власний  досв д;

а)  пропуски  та  зап знення  учня  невиправдан ,

2)  письмо  (темп,  техн ка,  правильн сть)  перев ряється  щодня  (зошити,

5)  знання  з  природознавства  перев ряються  на  основ   висловлювань  учн в

анал з  робочих  лист в,  робота  учн в  на  уроц ,  використання  набутих  знань

зд йснюється  в дпов дно  до  плану  роботи,  що  д є  в  кожн й  ф л ї;

нтеграц я  зм сту  в  галуз   польської  мови  та  математичної  осв ти

в)  часто  не  виконує  домашнє  завдання    не  приносить  потр бн   уроки

в)  не  виконує  домашн   завдання  та  не  приносить  необх дн   п дручники  та  приладдя,

висловлювання  учн в  щодо  зм сту  прочитаних    презентованих  текст в

д)  неохоче  сп впрацює  з  ншими  д тьми,  руйнує  майно  друз в    школи.

г)  не  завжди  п дтримує  правопорядок  на  робочому  м сц ,

6)  знання  та  мистецтво,  техн чн   та  музичн   навички  та  спритн сть

22.  Способи  перев рки  навчальних  досягнень  учн в:

д ти,

4)  пост йна  перев рка  знань    математичних  ум нь

читання  та  в рш ;

6)  1  -  вимагає  зм н:

на  практиц ;

Machine Translated by Google



Статут  початкової  школи  №  33  у  Лодз Стор нка  63  з  92

2)  в дзнака  присуджується  за  п дсумками  першого  п вр ччя  у  вигляд   «зразкового»

дидактичн   результати,

осв тн   потреби.

1)  безпосередн   контакти  -  зустр ч   з  батьками,  консультац ї,  ндив дуальн   бес ди;

їх  репетитор  п сля  консультац ї  з  ншими  викладачами,  як   проводять  заняття

знання  та  практичн   навички.

24.  Нагороди  та  в дзнаки:

б)  охоче  виконує  шк льн   завдання,

е)  в дпов дально  виконує  покладен   на  нього  завдання,

класна  к мната.

3)  студент,  щоб  отримати  в дзнаку  «зразковий  студент»,  повинен  в дпов дати  певним  умовам:

навчального  року  (грудень /  с чень,  кв тень /  травень).  Перев рка  навичок  учн в

4)  в дзнака  студента  з  особливими  осв тн ми  потребами  у  вигляд   диплома

(к нець  І  п вр ччя  та  к нець  навчального  року);

г)  систематично  працює  на  уроках    є  вз рцем  у  досягненн

5)  книжкова  прем я  в  к нц   навчального  року  може  бути  присуджена  учнев   з  спец

навчальний  р к).  Р шення  про  в дзнаку  приймає  вихователь  п сля  консультац ї

д)  бере  активну  участь  у  житт   класу,

25.  Інформування  батьк в  про  усп шн сть  д тей  в дбувається  шляхом:

7)  нформац йн   та  комп’ютерн   навички  перев ряються  пост йно,  на  осн

учень  »   в  к нц   навчального  року  у  вигляд   книги.  В н  з знається

є)  в др зняється  особистою  культурою;

у  дан й  галуз ;

23.  Перев рка  компетентностей  учн в  за  розд лами  II-III  проводиться  дв ч   п дряд

2)  непрям   контакти  -  телефонн   розмови,  листування,  пов домлення  в  журнал

а)  прив тний    доброзичливий,

I  в дд лення  проводиться  один  раз  на  навчальний  р к  (травень).

присуджується  дв ч   на  навчальний  р к  (к нець  першого  п вр ччя  та  к нець

26.  Принципи  просування  студент в:

в)  вир зняється  старанн стю  та  обов'язком,

1)  нагородження  та  в дзнаки  проводяться  дв ч   на  р к

думки  нших  викладач в,  як   проводять  заняття  в  дан й  палат ;
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заява  батьк в  учня  п сля  отримання  згоди  класного  кер вника,  Ради

27.  Правила  в днесення  студент в  до  I  -  III  в дд лень:

§  75

1.  Поточн ,  середн   та  р чн   оц нки  з  обов'язкових

програмно  вищий,  якщо  р вень  розвитку    досягнень  учня  прогнозує  спок й

просування  на  програмний  в дд л  вищої  осв ти;

п сля  консультац ї  з  батьками  учня  або  за  бажанням  батьк в  учня  п сля

П доп чний  вихователь  зобов'язаний  пов домити  батьк в  п двищеного

класний  кер вник  пов домляє  учн в    батьк в  про  оч куване  описове  оц нювання;

виховна,  а  також  дає  пром жну  та  р чну  класиф кац йну  оц нку  повед нки

у  даному  навчальному  роц   або  станом  здоров’я  учня  педрада  може

два  класи;

зак нчення  занять  у  даному  навчальному  роц ;

3)  за  бажанням  вихователя  ф л ї  п сля  отримання  згоди  батьк в  учня  або  за

  навички.

класиф кац я.

за  2  дн   до  зас дання  педради  з  класиф кац ї  учн в;

1)  не  п зн ш  як  за  два  тижн   до  класиф кац йного  зас дання  педагог чної  ради

Порядок    принципи  оц нювання  на  ІІ  ступен   навчання

1)  учень  1-3  в дд лень  початкової  школи  отримує  кожного  навчального  року

Педагог чний  може  прийняти  р шення  про  п двищення  студента  І  або  ІІ  в дд лення  на  в дд лення

2)  р чна  класиф кац я  проводиться  у  секц ях  I  -  III  за  два  тижн   до  цього

в  один  навчальний  р к  зм ст  навчання,  передбачений  навчальним  планом

2)  у  виняткових  випадках,  обґрунтованих  р внем  розвитку  та  досягненнями  учня

та  додатков   навчальн   заходи  визначаються  викладачами,  як   проводять  ндив дуальн   заняття

4)  п сля  отримання  п двищення  протягом  навчального  року  до  ВНЗ

приймає  р шення  про  повторне  в дд лення  учнем  за  бажанням  класного  кер вника,

3)  класиф кац йн   оц нки  (п вр чн   та  р чн )  повинн   бути  видан   не  п зн ше

студента  про  вимоги  навчальної  програми  та  встановлення  часу  для  завершення  знань

консультац я  палатного  вихователя;

4)  проводиться  однор чне  оц нювання  обов'язкових  навчальних  заход в
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1)  усн   в дпов д ;

5  дуже  добре  (позитивна  класиф кац йна  оц нка);

1  ndst.  (негативна  класиф кац йна  оц нка).

6.  Наступн   критер ї  оц нювання  письмових  роб т  (за  винятком  есе

1)  100%  бал в  –  в дм нна  оц нка;

4  дБ.  (позитивна  класиф кац йна  оц нка);

студент,  який  оц нюється.

1)  в дм нний  ступ нь

5)  клас  схвалення

4.  Оц нка  в  усн й  в дпов д   та  письмов й  робот   додається  буквою  «Н».

3)  домашня  робота;

3)  в д  75%  до  89%  бал в  -  добра  оц нка;

починаючи  з  розд лу  IV,  визначається  в  градусах  за  наступною  шкалою,  використовуючи

3

в  журнал   в  пол   для  коментар в.

2)  дуже  добра  оц нка

6)  недостатн й  ступ нь

у  полях  для  їх  введення.

7.  Передбачено  наступн   джерела  нформац ї,  як   ведуть  до  визначення  поточної  оц нки:

в  цифровому  вигляд .  Класиф кац йн   оц нки  в  оц ночних  листах,  екзаменац йних  протоколах

5)  в д  34%  до  50%  бал в  -  вступна  оц нка;

3.  У  часткових  оц нках  дозволяється  використовувати  знаки  «+»    «-».

польською  та  сучасною  ноземною  мовою):

класний  кер вник,  порадившись  з  ншими  вчителями  та  учнями,  

3)  добра  оц нка

2)  тести;

4)  реферати;

учн в,  якщо  вони  виготовлен   за  допомогою  вчителя.  Додається  л тера  N

4)  задов льний  ступ нь

2.  Поточн   та  середн ,  р чн   класиф кац йн   оц нки  з  навчальної  д яльност ,

2)  в д  90%  до  99%  бал в  -  дуже  добра  оц нка;

dst.  (позитивна  класиф кац йна  оц нка);

л терн   скорочення:

5.  Поточн   та  класиф кац йн   оц нки  записуються  в  класний  журнал

4)  в д  51%  до  74%  бал в  -  оц нка  задов льно;

6)  в д  0%  до  33%  бал в  -  недостатня  оц нка.

2  перм.  (позитивна  класиф кац йна  оц нка);

6  гол.  (позитивна  класиф кац йна  оц нка);

виправлення,  класиф кац я  та  перев рка  -  вставляється  повн стю
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13)  продукти  власної  творчост   та  музичної  майстерност   учня;

2)  частота  та  ритм чн сть  оц нювання  –  студент  оц нюється  на  пост йн й  основ ,

Школи  та  в  присутност   вчителя.

зважен   частковими  оц нками.

8.  Оц нювання  письмової  роботи  студента,  документац ї  класиф кац йного  спиту,

6)  картки;

10)  ндив дуальн   та  групов   презентац ї;

1.  Наступн   правила  застосовуються  до  внутр шньошк льного  оц нювання:

3)  р зноман тн сть  оц нювання  –  учня  оц нюють  за  вс ма  його  напрямками

1)  польська;

8)  робота  в  групах,

та  його  батькам  для  перегляду  т льки  на  територ ї  Школи.

4)  диференц йован   навчальн   вимоги  -  завдання,  що  ставляться  перед  учнем,  повинн

12)  розроблення  та  виготовлення  засоб в  навчання;

матер ал  з  кожного  предмета  та  форми  роботи,  що  оц нюються;

для  огляду.  Батьки  учня  мають  доступ  до  письмових  роб т  дитини  на  територ ї  закладу

вс   сорти;

систематично

2.  П дставою  для  виставлення  пром жної  та  р чної  оц нок  є  середнє  арифметичне  та  середнє

5)  навчальн   проекти;

14)  д яльн сть  студента  п д  час  занять.

д яльн сть,  що  випливає  з  специф ки  предмета;

повторне  тестування  та  нша  документац я  щодо  оц нювання  надається  студенту

7)  завдання  та  вправи,  що  виконуються  на  уроц ;

3.  На  основ   середньозваженої  оц нки  виставляються  з  таких  предмет в:

§  76

9)  робоч   картки  учн в;

враховувати  р зний  р вень  складност   та  давати  можлив сть  отримати

1)  в дкрит сть  критер їв  оц нювання  –  учень  та  його  батьки  знають  критер ї  оц нювання,  обсяг

11)  перев рка  ф зичної  п дготовленост ;

5)  прозор сть  оц нювання  –  студент  отримує  перев рен   та  оц нен   письмов   контрольн   роботи
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10)  знання  про  сусп льство;

5.  Встановлюються  ваги  для  таких  вид в  д яльност   учня:

2)  мистецтво;

4)  ІТ;

4.  Критер ї  виставлення  середньор чної  та  р чної  оц нок  на  основ   середньозваженої  величини:

3)  стор я;

7)  ф зика;

4)  задов льна  оц нка  в д  2,51  до  3,5;

2)  вага  (4)  -  в дзнака,  дуже  хороший  результат,  хороший  результат  на  
м жнародних,  нац ональних  та  обласних  змаганнях;

6)  рел г я;

2)  дуже  добре,  в д  4,51  до  5,5;

5)  б олог я;

шк льн   роботи,  контрольн   роботи,  зал ки;

9)  природа;

6)  недостатня  оц нка  до  1,50.

1)  музика;

5)  вага  (1)  -  нш   види  д яльност   учня.

1)  вага  (5)  -  лауреат,  ф нал ст  м жнародних,  всеукраїнських  та  обласних  конкурс в;

3)  техн ка;

2)  сучасна  ноземна  мова;

11)  виховання  безпеки.

3)  вага  (3)  -  лауреат,  ф нал ст  м жшк льних  ол мп ад  або  лауреат  ол мп ад.

1)  в дм нний  бал  в д  5,51  до  6,0;

4)  математика;

5)  ф зичне  виховання;

3)  добра  оц нка  в д  3,51  до  4,5;

6)  географ я;

4)  обважнювач  (2)  -  аркуш  паперу,  усна  чи  письмова  в дпов дь;

5)  оц нка  в д  1,51  до  2,5;

8)  х м я;

6.  На  основ   середнього  арифметичного  виставляються  оц нки  з  предмет в:
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3)  студент,  який  не  склав  зал к  через  необґрунтовану

невиправданий,  втрачає  можлив сть  вдосконалення;

застосовується  до  тест в    оголошених  карток),  якщо  для  даного  класу

одна  година  на  тиждень;  кожна  наступна  неготовн сть  спрацьовує

предмет,  на  якому  в н  присутн й;

7.  Критер ї  виставлення  середньор чних  та  р чних  оц нок  на  основ   середнього  арифметичного

1)  може  бути  дв   картки  на  день;  може  бути  три  тести  на  тиждень;

заноситься  до  журналу  урок в  разом  з  ран ше  отриманою  оц нкою,  якщо

оголошений;

11)  неготовн сть  позначається  знаком  «-»;

§  77

Задов льно  може  бути  виправлено  протягом  двох  тижн в  з  моменту  здач   роб т;

9)  якщо  дана  навчальна  д яльн сть  займає  не  менше  двох  годин  на  тиждень,

зобов'язаний  написати  його  протягом  двох  тижн в  п сля  повернення  до  Школи;

6)  учень,  який  не  виправив  контрольну  роботу  в  установлений  терм н  з  причин

10)  учень  має  право  пов домляти  про  свою  неготовн сть  до  уроку  трич   на  ш сть  м сяц в  (№

навчальн   години  в дводиться  одна  година  на  тиждень  п сля  отримання  чотирьох  «+»  зам нюється

7)  картки  можуть  включати  матер ал  останн х  трьох  урок в;  вони  не  повинн   бути

навчальн   години  становлять  не  менше  двох  годин  на  тиждень,  а  якщо  –  дв ч

7)  етичн сть.

в дсутн сть  обов'язкова  для  написання  контрольної  роботи  на  перший  урок  з  даного

8)  студент  може  отримати  «+»  за  р зн   форми  д яльност   п д  час  навчальної  д яльност ;

4)  учень  має  виправити  незадов льну  оц нку  в  контрольн й  робот ,  а  також  оц нки,  що  допускають  її,

так   ж,  як  критер ї  середньозваженого.

недостатн й  ступ нь;

5)  при  виправленн   контрольної  роботи  критер ї  оц нювання  не  зм нюються,  а  отримана  оц нка

1.  Детальн   правила  внутр шньошк льного  оц нювання:

учень  п сля  отримання  шести  «+»  отримує  в дм нну  оц нку,  якщо  за  даний  клас

В н  вищий;

2)  тести  є  обов'язковими;  якщо  студент  пропустив  тест  з  випадкових  причин,

в дм нний  ступ нь;»
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14)  якщо  учень  не  пов домляє  про  неготовн сть  до  уроку,  йому  може  бути  виставлена  оц нка

5)  не  проводить  оц нювання  учн в  до  трьох  дн в  п сля  б льш  тривалої  виправданої  в дсутност

1.  Поточне  оц нювання  навчальної  д яльност   спрямоване  на  контроль  за  роботою  учня

допомога  в  навчанн   шляхом  вказ вки  на  те,  що  учень  робить  добре,  що    як  йому  потр бно

2.  Учитель,  який  проводить  виховну  д яльн сть,  зокрема:

13)  неготовн сть  до  урок в,  зокрема:

г)  в дсутн сть  шк льного  приладдя,  необх дного  для  роботи  на  уроках  (у  тому  числ   одягу  для

навчальний  у  Школ ;

6)  оголошує  перев рку  знань    вм нь,  що  охоплює  педагог чну  кафедру

2)  обґрунтовує  за  бажанням  студента  або  його  батьк в  встановлений  ступ нь;

б)  немає  зошита,

7)  збер гає  контрольн   роботи  студента  до  к нця  навчального  року;

д)  не  готовий  в дпов дати  усно;

зустр ч   та  консультац ї,  орган зован   Школою;

§  78

проведений  тест;

в  школ ;

та  надання  учням  нформац ї  про  їхн   навчальн   досягнення

12)  учень  пов домляє  про  неп дготовлен сть  на  початку  уроку;

недостатн й.

за  тиждень  (з  анотац єю  в  журнал   урок в);

1)  надає  вс   поточн   оц нки  учню  та  його  батькам;

а)  немає  домашнього  завдання,

покращення  та  як  в н  має  продовжувати  вчитися.

3)  надає  студенту  п д  час  занять  перев рен   та  оц нен   письмов   роботи

в)  в дсутн сть  предметного  зошита,

8)  пов домити  студента  про  результати  письмової  роботи  протягом  2  тижн в  з  дня

4)  надає  батькам  перев рен   та  оц нен   письмов   роботи  учня  п д  час

вправи  для  урок в  ф зкультури),

9)  погодити  з   студентом  дату  вдосконалення  контрольної  роботи.
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с мейне  життя.  Батьки  можуть  подати  директору  школи  письмову  заяву  про  зв льнення

знання  у  вир шенн   теоретичних    практичних  завдань,

б)  самост йно  розв’язує  теоретичн   та  практичн   завдання,  вм є  застосовувати

3)  хорошу  оц нку  отримує  студент,  який:

§  79

сильн   та  слабк   сторони  його  роботи  та  визначення  напрям в  подальшої  роботи.

ф зичний  –  також  регулярн сть  участ   учня  в  заняттях  та  активност   учня

а)  у  висок й  м р   оволод в  знаннями  та  навичками,  що  м стяться  в  баз

навчальний  план,

навчальний  план    навчальний  план,  що  реал зується,

перш  за  все  враховувати  старання  учня  до  виконання

пром жн   та  р чн :

пров нц йний  чи  пров нц йний,

4.  В дсутн   поточн   та  класиф кац йн   оц нки  з  предмета  навчання  до

б)  самост йно  та  творчо  розвиває  власн   таланти,  в льно  використовує  набут

навчальний  план    навчальний  план,  що  реал зується,

2)  дуже  добре  отримує  студент,  який:

пропонує  незвичайн   р шення,  вир шує  завдання  поза  прийнятими

знання  для  вир шення  завдань    проблем  у  нових  ситуац ях;

2.  Викладач  зобов’язаний  надати  учням  в дгук  про

в д  участ   учня  в  заняттях  з  виховання  с мейного  життя.

в)  отримав  звання  лауреата  або  ф нал ста  предметного  конкурсу  з  розмахом

Встановлено  так   критер ї  оц нки  класиф кац ї  навчальної  д яльност   в  класиф кац ї

3.  При  виставленн   оц нок  з  ф зичної  культури,  техн ки,  мистецтва  та  музики  сл д

а)  не  в  повному  обсяз   оволод в  знаннями  та  вм ннями,  зазначеними  в  основ

1)  в дм нну  оц нку  отримує  студент,  який:

зобов'язання,  що  випливають  з  специф ки  цих  занять,  а  у  випадку  вихов

г)  досягає  усп х в  у  предметних  ол мп адах,  спортивних  та  нших  змаганнях;

навчальний  план    навчальний  план,  що  реал зується,

у  заходах  школи  з  ф зичної  культури.

а)  оволод в  повним  обсягом  знань    вм нь,  зазначених  в  основ
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програми,  але  ц   недол ки  дають  змогу  студенту  отримати  базов   знання

1.  Вчител   застосовують  детальн   правила  оц нювання  ндив дуальної  навчальної  д яльност

1)  функц онування  учня  в  шк льному  середовищ ;

2.  Середньор чне  та  р чне  класиф кац йне  оц нювання  повед нки  враховує,  зокрема:

б)  виконує  теоретичн   та  практичн   завдання  невеликого  ступеня  складност ;

4)  учень,  який:

ступ нь  складност ;

з  цього  пункту,

та  осв тн   можливост   студент в  даної  кафедри.

2)  дбати  про  честь    традиц ї  школи;

навчальний  план    навчальний  план,  що  реал зується,

а)  не  засвоїв  знання  та  вм ння,  включен   до  основної  навчальної  програми,  але  є  прогалини

осв тню  д яльн сть,  зокрема  шляхом  адаптац ї  осв тн х  вимог

а)  має  труднощ   з  оволод нням  знаннями  та  вм ннями,  що  м стяться  в  баз

§  80

1.  Повед нка  оц нюється:

з  рекомендац ями,  що  м стяться  в  р шенн   або  висновку  психолого-педагог чної  консультац ї.

в дпов дно  до  положень  Статуту  та  специф ки  предмета

2)  дотримання  принцип в  соц ального  сп в снування  та  загальноприйнятих  етичних  норм.

б)  самост йно  виконує  типов   теоретичн   або  практичн   завдання;

та  навички  з  даного  предмету  п д  час  подальшого  навчання,

2.  Учитель  ндив дуал зує  роботу  з  учнем  над  обов’язковими  та  додатковими

6)  недостатня  оц нка  виставляється  студенту,  який:

а)  засвоєн   з  незначними  недол ками  знань    навичок,  що  м стяться  в  баз

1)  д яти  в дпов дно  до  блага  шк льної  сп льноти;

у  знаннях    навичках  перешкоджають  подальшому  навчанню

б)  самост йно  виконує  середн   теоретичн   та  практичн   завдання

до  ндив дуальних  психоф зичних  та  осв тн х  потреб  учня,  в дпов дно  до

б)  не  здатний  виконувати  завдання  елементарного  ступеня  складност .

5)  диплом  про  вступ  присуджується  студенту,  який:

§  81
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4.  Середньор чна  та  р чна  класиф кац йна  оц нка  повед нки  визначається  вихователем  палати

4)  правильний;

розширення  нтерес в,

2)  дуже  хороша  оц нка  -  студент  отримує  дуже  хорошу  оц нку,  коли  виконує  умови

В дбувається  консультац я  колективу  студент в  кафедри  та  студента,  який  оц нюється

4)  турбота  про  безпеку  та  здоров'я  своєї  та  нших  людей;

3.  Класиф кац йна  оц нка  повед нки  не  впливає  на  класиф кац йн   оц нки

1)  зразковий;

6)  осудливий.

а)  немає  невиправданих  годин,

5.  Основою  для  оц нки  повед нки  є  критер ї,  встановлен   в  §  81  абз.  7.  Статут  школи.

6)  прояв  поваги  до  нших  людей;

1)  зразкова  оц нка  -  учень  отримує  зразкову  оц нку,  коли  в н  в дпов дає  умовам  оц нювання

оц нюється  повед нка  учня.

3)  добре;

б)  встановлює  висок   стандарти  власного  розвитку  та  п клується  про  багатосторонн сть

а)  в др зняється  високою  особистою  культурою,  товариськ стю  та  життєвою  активн стю

5)  недоречний;

в)  представляє  Школу,  п дносячи  її  престиж;

3)  дбати  про  красу  р дної  мови;

п сля  консультац ї  викладач в,  студент в  даної  кафедри  та  оц нюваного  студента.

7.  Встановлюються  так   критер ї  оц нки  повед нки:

через  обговорення  в  клас   з  викладачем.

5)  г дна,  культурна  повед нка  в  школ   та  поза  нею;

критер ї  хорошої  та  дуже  доброї  оц нки:

6.  Пром жна  та  р чна  оц нка  повед нки  визначається  за  такою  шкалою:

7)  виконання  обов'язк в  студента.

добре,  дуже  добре  та  окрем   критер ї  зразкового  оц нювання:

2)  дуже  добре;

з  навчальної  д яльност .  у  раз   нев драхування  з  ус х  вид в  навчальної  д яльност

ф л я  та  школа,  бажання  допомагати  ншим,
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-  пунктуальний  (допускається  не  б льше  чотирьох  зап знень

в)  особист сна  культура  студента:

-  не  пропускає  школу  без  причини    не  зап знюється  част ше

б)  участь  студента  в  житт   кафедри  та  Школи:

б)  участь  студента  в  житт   кафедри  та  Школи:

в дд лення  або  школа,

-  систематично  та  сумл нно  працює  в  межах  своїх  можливостей

-  дотримується  чинних  у  школ   нормативних  акт в,

-  є  чесним,  правдивим    доброзичливим;

спортивн   гри),

3)  хороша  оц нка  (базова  оц нка  повед нки):

умови  доброї  оц нки,  тобто  спорадично  допускаються  в дхилення  в д  зазначених

-  систематично  бере  участь  у  позакласн й  робот ,

-  дбайливо  ставиться  до  майна  та  обладнання  школи  (привертає  увагу  нших),

весь  навчальний  р к,

а)  ставлення  учня  до  шк льних  обов'язк в:

-  дбає  про  культуру  слова,

н ж  в с м  раз в  за  п вроку,

б)  вид ляється  з  студентської  сп льноти  своєю  життєвою  прихильн стю

ш сть  м сяц в),

4)  правильна  оц нка  -  учень  отримує  правильну  оц нку,  якщо  в н  не  в дпов дає  вс м

-  є  сп ворган затором  кафедральних  чи  загальношк льних  заход в  ( гор,  конкурс в,  дискотек,

в)  в др зняється  особистою  культурою;

-  перебування  на  перервах  та  уроках  у  Школ ,

-  систематично  дбає  про  порядок  у  студ ях  та  на  територ ї  Школи,

а)  ставлення  учня  до  шк льних  обов'язк в:

для  оц нки  хороших  критер їв:

-  адекватно  реагує  на  зауваження  прац вник в  школи,

навчальний  р к,

-  неритм чно  та  непосл довно  працює  на  навчальних  заняттях  протягом  курсу
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г)  ставлення  до  колег,  колег,  прац вник в  Школи:

г)  знищує  чуже  майно  та  майно  Школи,

г)  застосовує  ф зичне  та  псих чне  насильство,  цькує  нших  учн в,

е)  знищує  чуже  майно  та  майно  Школи,

-  своєю  повед нкою  не  наражає  на  небезпеку  себе  та  нших  учн в,

зовн шн й  у  гардероб ,

-  не  принижує  г дн сть  нших,

а)  не  бере  участ   в  житт   Школи  та  проблемах  колег,

е)  вдаватися  до  силових  спроб  вир шення  конфл кт в,

прояв  власної  н ц ативи,

5)  незадов льна  оц нка  -  студент  отримує  незадов льну  оц нку,  якщо  вона  не  в дпов дає

6)  заперечувальна  оц нка  -  учень  отримує  заперечувальну  оц нку,  якщо  наполегливо  ухиляється

-  культурно  поводиться  в  Школ   та  поза  нею,

в)  систематично  перешкоджає  проведенню  занять,

в)  п дробляє  п дписи  та  в дмовки,

а)  часто  перешкоджає  проведенню  занять,

д)  приносити  та  збер гати  предмети,  що  становлять  загрозу  для  нього  самого  та  оточуючих,

д)  привласнює  чуже  майно,

-  щодня  зм нює  взуття  (на  чисте  шк льне  взуття)    залишає  одяг

-  поважає  чужу  власн сть,

є)  пропускає  заняття  без  виправдання  (явки);

-  толерантний;

-  займається  громадською  д яльн стю  лише  за  вказ вкою  вчителя,  без

ж)  приносити  та  збер гати  предмети,  що  становлять  загрозу  для  нього  самого  та  оточуючих,

умови  для  гарної  та  правильної  оц нки,  а  кр м  того:

в)  особист сна  культура  студента:

виконання  обов'язкової  осв ти,  а  також:

б)  не  зац кавлений  у  представленн   Школи  та  п двищенн   її  престижу,

-  дбає  про  естетичний  вигляд  та  особисту  г г єну,

б)  поводиться  грубо,  словесно  агресивно,
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пор вняно  з  оч куваними  пром жними  та  р чними  оц нками.

призначає  ком с ю,  яка  визначає  р чну  класиф кац йну  оц нку  за  повед нку.

повед нка  внасл док  порушення  закону.

пром жне  або  р чне  оц нювання,  кожен  учень  виконує  самооц нку  та  оц нку  повед нки

р чну  класиф кац йну  оц нку  повед нки  визначено  всупереч  нормативним  актам

на  територ ї  Школи.

спец альне  або  ндив дуальне  навчання  або  висновок  психолого-психолог чних  консультац йних  центр в

дидактично-виховний.

1)  класний  кер вник  нформує  учн в  на  початку  кожного  навчального  року

11.  Заперечення  подаються  з  дня  встановлення  р чного  класиф кац йного  оц нювання  повед нки,

розлад в  або  нших  дисфункц й  розвитку,  сл д  враховувати  вплив  цих  розлад в

а)  умови  та  спос б    критер ї  оц нки  повед нки,

9.  Вихователь  має  право  п двищувати  або  знижувати  бал  з  повед нки  за  п вроку  та  р к

нев дпов дно  до  положення  про  порядок  визначення  ц єї  оц нки  директор  школи

г)  умови  та  порядок  висування  заперечень  до  р чного  класиф кац йного  оц нювання

класиф кац йна  повед нка,

13.  Порядок  визначення  оц нки  повед нки  учня:

14.  П д  час  занять  з  класним  кер вником  за  2  -  3  тижн ,  що  передують  класиф кац ї

h)  курить  сигарети  та/або  вживає  алкоголь  та/або  вживає  наркотики  та  волод є  цими  стимуляторами  на

10.  Учень  або  його  батьки  можуть  висловити  заперечення  директору  школи,  якщо  вони  вважають  це

та  їх  батьки  про:

щодо  порядку  визначення  ц єї  оц нки.

8.  При  визначенн   класиф кац йної  оц нки  повед нки  виявленого  учня

колеги  з  в дд лу.

але  не  п зн ше  н ж  протягом  2  робочих  дн в  п сля  зак нчення  р чних  занять

дисфункц я  для  його  повед нки  на  основ   р шення  про  необх дн сть  навчання

б)  умови  та  порядок  отримання  вищої  за  оч кувану  р чної  оц нки

12.  При  встановленн   р чного  рейтингу  повед нки

педагог чн ,  в  тому  числ   спец ал зована  кл н ка.

в)  правила  виправдання  в дсутност   учня,

Machine Translated by Google



Статут  початкової  школи  №  33  у  Лодз Стор нка  76  з  92

1)  середина  року;

4.  Остаточна  класиф кац я  складається  з:

8.  Якщо  в  результат   пром жної  класиф кац ї  виявлено,  що  р вень  навчальних  досягнень

вищої  осв ти,  школа  дає  можлив сть  студенту  заповнити  прогалини.

3)  п дсумковий.

вище,  н ж  добре.  Учень,  який  отримав  письмову  догану  в д  директора  школи,  не  може

§  82

3.  Р чна  класиф кац я  полягає  в  п дведенн   п дсумк в  навчальних  досягнень  учня  в  клас

2)  р чна  класиф кац йна  оц нка  повед нки.

16.  У  випадку  студент в,  як   здобувають  обов'язкову  осв ту  або  обов'язкову  осв ту  поза  школою

навчальна  д яльн сть  учня  та  повед нка  учня,  а  також  визначення  середньор чних  оц нок

6.  Класиф кац йн   оц нки  з  навчальної  д яльност   не  впливають  на  класиф кац йну  оц нку

1.  Класиф кац ї  п длягає  учень:

класиф кац ї  з  цих  клас в    р чну  класиф кац йну  оц нку  повед нки.

2)  переведення  у  вищий  клас  або  зак нчення  навчання.

7.  Класиф кац йна  оц нка  повед нки  не  впливає  на:

1)  р чн   класиф кац йн   оц нки  з  навчальної  д яльност ;

студент  програмно  унеможливить  або  ускладнить  продовження  навчання  на  кафедр

15.  Учень,  який  отримав  письмову  догану  в д  палатного  вихователя,  не  може  мати  оц нку

2)  р чний;

5.  Остаточна  класиф кац я  проводиться  на  вищ й  програмн й  кафедр .

2.  Середньокласна  класиф кац я  складається  з  пер одичного  п дбиття  п дсумк в  навчальних  досягнень

мати  оц нку  вище  правильної.

класиф кац ї  з  цих  клас в    середньор чна  класиф кац йна  оц нка  повед нки.

немає  рейтингу  повед нки.

повед нка.

для  навчання    повед нки  учня  в  даному  навчальному  роц ,  а  також  визначення  р чних  оц нок

Принципи  класиф кац ї  та  просування  студент в

1)  класиф кац йн   оц нки  з  навчальної  д яльност ;
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середн й  р чний  класиф кац йний  бал  не  менше  4,75    не  менше  дуже

4)  зак нчує  початкову  школу  з  в дзнакою,  якщо  за  результатами  п дсумкової  класиф кац ї

для  викладання  зам сть  класиф кац йної  оц нки  вноситься  слово  "не  класиф ковано".  В н  виставляється

14.  Умови  та  порядок  проведення  класиф кац йного  спиту:

програмно  вища  з  в дзнакою;

отримати  в дм нну  р чну  та/або  п вр чну  оц нку  за  навчальними  даними

  склав  спит  за  восьмий  клас.

отримали  середн   р чн   оц нки  в  обов’язков й  осв т

класиф кац ї  принаймн   4,75    принаймн   дуже  хорошу  к нцеву  оц нку

класиф кац йний  спит;  студент  некласований  через  необґрунт

10.  Учень  зак нчує  Школу,  якщо  в  результат   п дсумкової  класиф кац ї  в н  отримав  ус

оц нки  з  цих  предмет в;

12.  Учень  не  може  бути  в днесений  до  одного,  к лькох  або  вс х  навчальних  вид в  д яльност ,

1)  як   за  результатами  р чної  класиф кац ї  здобули  обов'язкову  осв ту

ун верситет  з  в дзнакою;

13.  У  раз   нев драхування  студента  з  навчальної  д яльност ,  в  документац ї  з  курсу

на  навчальних  заняттях  б льше  половини  часу,  в дведеного  на  ц   заняття

отримали  середн   п дсумков   оц нки  в  обов’язков й  осв т

оц нка  повед нки.

9.  Лауреати  предметних  ол мп ад  обласного  та  надобласного  д апазону

хороша  р чна  класиф кац йна  оц нка  повед нки,  отримує  п двищення  до  в дд лення

класиф кац йна  повед нка.

2)  як   в дв дували  уроки  рел г ї  та/або  етики  до  середнього  балу  зараховується

класиф кац я.

1)  студент,  не  зарахований  у  зв’язку  з  пропуском,  може  скласти  спит

3)  як   здобули  обов'язкову  позашк льну  осв ту  та  за  результатами  р чної  класиф кац ї

класи  обов'язкової  осв ти  позитивн   п дсумков   оц нки

за  в дсутност   п дстав  для  встановлення  класиф кац йної  оц нки  у  зв’язку  з  в дсутн стю  учня

у  раз   в дсутност   неявки  може  скласти  класиф кац йний  спит  за  згодою  педагог чної  ради;

класиф кац я  не  нижче  4,75,  отримує  п двищення  на  кафедру  програмно

11.  Починаючи  з  4  в дд лення  початкової  школи  учень:

у  шк льн й  програм .
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4)  класиф кац йний  спит  для  учня,  який  виконує  обов'язкову  осв ту  або  зобов'язання

класиф кац я  може  приєднатися  до  неї  на  додаткову  дату

4)  стан  здоров'я,  с мейне  становище  учня;

6)  анал з  поточних  оц нок.

5)  для  учня,  який  виконує  обов'язок  навчання  в  позашк льний  час,  не  зд йснюється

класиф кац я.  Письмова  заява  на  експертизу  разом

3)  класиф кац йний  спит  студент  також  складає  на  основ   окремого

1)  класиф кац йний  спит  проводиться  не  п зн ше  дня,  що  передує  дню

16.  Критер ї,  якими  керується  педагог чна  рада  при  розгляд   заяви

ком с я  складається  з:

Класиф кац йна  ком с я  Педагог чної  ради  та  має  консультуватися  з

музика,  технолог ї  та  ф зичне  виховання.

невиправданим  студентом  є  так :

обов'язков сть  навчання  поза  школою;

2)  студент,  який  з  поважних  причин  не  склав  спит

  вихователь  школи;

2)  причини  в дсутност   учня;

директором  школи.

5)  психоф зичн   можливост   учня;

2)  за  бажанням  батьк в  учня  педагог чна  рада  може  дати  згоду  на  перев рку.

навчання  поза  школою  передбачено  лише  для  обов'язкової  осв ти;

провести  класиф кац йний  спит  у  раз   неявки

класиф кац йн   спити  з  обов'язкових  навчальних  занять:  мистецтво,

з  обґрунтуванням  подати  до  секретар ату  школи  не  п зн ше  дня  збор в

17.  Прийомний  екзамен  проводить  ком с я,  яка  призначається  директором  школи.

15.  Директор  школи  погоджує  з  учнем  та  його  батьками  дату  класиф кац йного  спиту:

палатний  вихователь;

1)  дата  подання  заяви;

1)  викладач,  який  проводить  дану  виховну  роботу,  як  голова  ком с ї;

завершення  р чних  дидактичних  та  виховних  занять;

положення,  ндив дуальний  курс  навчання  та  учень,  який  виконує  шк льн   зобов'язання  або

3)  заслуховування  думки  вчителя  даного  предмета,  вихователя  про  учня
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сучасний  клас  у  ком с ї,  яка  проводить  класиф кац йний  спит  для  учня,

має  класиф кац ю  в  мистецтв ,  музиц ,  техн ц ,  нформатиц   та  ф зичному  вихованн

5)  встановлена  класиф кац йна  оц нка;

про  усн   в дпов д   учня  та  коротк   в домост   про  усп шн сть  учня

обов’язковий  предмет  або  в дв дує  ф л ал  ншої  школи  для  занять

3)  класиф кац йний  спит  для  учня,  який  виконує  обов'язок  позашк льного  навчання,

б)  вчитель  або  викладач   навчальної  д яльност ,  якими  вона  ведеться

5)  можуть  бути  присутн   як  спостер гач   п д  час  класиф кац йного  спиту

19.  Про  проведену  класиф кац йну  експертизу  складається  зв т

а)  директор  школи  або  вчитель,  призначений  директором  школи

вчитель  даної  сучасної  ноземної  мови,  який  працює  в  нш й  школ ,

1)  найменування  навчальної  д яльност ,  з  якої  проводився  спит;

4)  якщо  немає  можливост   призначити  викладача  даної  ноземної  мови

18.  Прийомний  спит  проводиться  в  письмов й  та  усн й  форм .  екзамен

4)  екзаменац йн   завдання;

класиф кац я;

переважно  у  форм   практичних  завдань.

6)  належним  чином  написана  студентська  робота  та  стисл   в домост   додаються  до  протоколу

2)  викладач,  який  проводить  ту  саму  або  спор днену  осв тню  д яльн сть;

який  продовжує  вивчати  сучасну  ноземну  мову  самост йно  як

особливо:

сучасною  ноземною  мовою  ком с ю  призначає  директор  школи

проводиться  ком с єю  у  склад :

практичне  завдання.  Протокол  додається  до  оц ночної  в домост   студента.

за  погодженням  з  директором  ц єї  школи;

як  голова  ком тету,

2)  пр звища,  мена  та  по  батьков   член в  ком с ї,  дата  проведення  спиту

батьки  учня.

спит;

3)  м'я  та  пр звище  студента;
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визначаються  за  результатами  щор чної  перев рки  знань    вм нь

заявник  її  р шення;

навчальний;

а)  мена  та  пр звища  викладач в,  як   проводили  тестування,

не  п зн ше  трьох  дн в  п сля  отримання  нформац ї  про  оч куване

недостатня  р чна  класиф кац йна  оц нка  з  навчальної  д яльност   може  бути  зм нена

22.  Умови  та  порядок  отримання  вищої  за  оч кувану  р чної  класиф кац йної  оц нки

4)  Директор  школи,  розглянувши  заяву,  може  дати  згоду  на  проведення  щор чної  перев рки

потребує  письмового  обґрунтування;

в)  перев рена  та  оц нена  письмова  робота  студента  та  узгоджена  оц нка  разом

2)  заявки,  як   не  в дпов дають  умовам,  викладеним  у  пункт   1,  розглядатися  не  будуть;

21.  Студент,  який  отримав  ус   позитивн   оц нки,  зараховується  на  кафедру

б жить;

1)  може  бути  вище  оч куваної  р чної  класиф кац йної  оц нки  з  навчальної  д яльност

за  три  дн   до  класиф кац йного  зас дання  педради  та  пов домляє

вчитель  того  самого  або  сум жних  клас в,  визначений  директором  школи

переважно  форма  практичних  завдань;

5)  в дмова  директора  школи  в  наданн   згоди  на  проведення  перев рки  знань    вм нь

9)  викладач   готують  зв т  про  х д  контрольної  роботи,  який  м стить:

20.  Визначається  вчителем  або  отриманий  за  результатами  класиф кац йного  спиту

зд йснюється  за  обґрунтованим  зверненням  батьк в,  поданим  директору  школи

6)  р чна  контрольна  робота  м стить  навчальн   вимоги  до  класу,  на  який  претендує  учень

оц нка;

т льки  за  результатами  повторного  спиту.

б)  дата  тесту,

3)  студент  може  претендувати  на  п двищення  прогнозованої  оц нки  на  один  бал;

програмно  вище.

7)  передбачається  р чна  контрольна  робота  з  образотворчого  мистецтва,  техн ки,  нформатики  та  ф зичного  виховання

з  обґрунтуванням;

знаннями  та  вм ннями,  призначивши  дату  проведення  не  п зн ше

з  обов'язкових  навчальних  заход в:

8)  зал к  проводиться  викладачем  в дпов дної  навчальної  д яльност   у  присутност
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2)  заява  має  м стити  обґрунтування  та  можлив   обставини,  як   можуть  виникнути

5)  за  результатами  голосування  команда  вчител в,  педагога  школи  та  психолога  визначає  нову.

г)  результат  голосування,

8)  команда  визначає  нову  оц нку  повед нки  не  п зн ше  н ж  за  3  дн   до  р чної

3)  Директор  школи  надсилає  заяву  до

11)  р чна  класиф кац йна  оц нка  навчальної  д яльност ,  визначена  за  результатами  зал ку

1)  протягом  трьох  дн в  з  дня  отримання  нформац ї  про  оч куваний  р чний

4)  колектив  вчител в  разом  з  шк льним  педагогом    психологом  також  проводить  анал з

голосування  простою  б льш стю  голос в.  у  раз   р вної  к лькост   голос в  приймає  р шення

23.  Умови  та  порядок  отримання  р чної  класиф кац йної  оц нки  вище  оч куваної

палат   за  участю  педагога,  психолога  анал зується  повед нка  учня  в  даному

6)  встановлена  нова  класиф кац йна  оц нка  повед нки  не  може  бути  нижчою  за  попередню;

заява  директору  школи  про  його  зм ну;

видача  його;

в)  м'я  та  пр звище  студента,

а)  мена  та  пр звища  член в  команди,

прогнозована  р чна  класиф кац йна  оц нка  повед нки;  рейтинг  визначається  на  ходу

д)  визначена  нова  класиф кац йна  оц нка  повед нки  з  обґрунтуванням;

10)  протокол  є  в дкритим  для  учня  та  його  батьк в;

ефект  зм ни  рейтингу;

голос  голови  ком тету;

врахування  класного  кер вника  в  даному  колектив   вчител в

може  бути  не  нижче  оч куваного.

класиф кац я.

навчальний  р к    вс   обставини,  зазначен   в  заяв ;

повед нка:

7)  про  роботу  бригади  складається  протокол,  який  м стить:

в дпов дн сть  оч куваної  оц нки  чинн й  шк льн й  процедур

класиф кац йну  оц нку  повед нки  учень  або  його  батьки  можуть  подати  письмово

б)  дата  збор в  команди,
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  Якщо  є  ризик  отримати  незадов льну  оц нку,  вчитель    вихователь

щоденник  уроку  читати  ц   оц нки.

навчальний  заклад  було  встановлено  всупереч  положенням  закону  щодо  режиму

зак нчення  р чних  дидактичних    виховних  занять.  П сля  ц єї  дати  заявки  не  приймаються

виправте  це.

  Р чна  класиф кац я  у  розд лах  IV  -  VIII  в дбувається  за  тиждень  до  зак нчення

їхн   д ти.  В домост   за  п дписом  батьк в  повернути  вихователю

недостатн й  (середн й  нижче  1,75)  сл д  вводити  за  м сяць  до  класиф кац ї.

та  повед нка  на  навчальних  заняттях.  Про  ц   оц нки  пов домляють  батьк в

  За  м сяць  до  зас дання  педради  з  класиф кац ї  учн в  просимо

р чна  та  пром жна  класиф кац я  необх дн   для  випуску  прогнозованих  пром жних  зв т в

  Класиф кац йн   оц нки  (м жр чн   та  р чн )  мають  бути  виставлен   не  п зн ше

над слано  поштою  з  проханням  про  вручення.

  повед нку  можна  знайти  в  бортовому  журнал .  Батьки  та  учн   через

мотивовану  заяву,  якщо  вважають,  що  р чна  класиф кац йна  оц нка  за  класи

§  84

  Учням  усно  пов домляються  оч куван   оц нки  з  навчальної  д яльност

визначення  ц єї  оц нки.  Заперечення  можуть  бути  подан   протягом  2  робочих  дн в  з  дня

§  83

а  вихователь  визначає  спос б  п двищення  оц нки  та  забезпечує  батькам  учня  умови

у  паперов й  форм   на  зас даннях.  Вони  п дтверджують  нформац ю  своїм  п дписом.

  Окрем   вчител -предметники  принаймн   за  два  тижн   до  к нцевого  терм ну

класи.

будуть  розглянут .

та  р чн   класиф кац йн   оц нки  шляхом  занесення  їх  до  журналу  урок в.  Прогнозован   рейтинги

письмово  пов домляти  батьк в  про  передбачувану  погану  оц нку

За  2  дн   до  зас дання  педради  з  класиф кац ї  учн в.

  Інформац я  про  оч куване  пром жне  та  р чне  оц нювання  навчальної  д яльност

протягом  3  дн в.  у  раз   в дсутност   батьк в  на  зборах  нформац я  залишається

1.  Учень  або  його  батьки  можуть  висловити  заперечення  директору  школи  в  письмов й  форм
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протягом  5  дн в  з  дня  подання  заперечень.  Дата  тестування  узгоджується

У  цьому  випадку  директор  школи  призначає  до  складу  ком с ї  ншого  педагога

5)  перев рка  завдань;

8.  Правильно  оформлена  робота  студента  та  стисл   в домост   додаються  до  протоколу

5.  До  складу  ком с ї  входять:

визначено  всупереч  положенням  законодавства  щодо  порядку  визначення  ц єї  оц нки,  Директор

3.  Перев рка  знань    вм нь  учня  з  мистецтва,  музики,  техн ки,  нформатики

3)  педагог,  який  проводить  таку  саму  або  спор днену  осв тню  д яльн сть.

школи  погоджується  з  директором  ц єї  школи.

практичний.  Протокол  додається  до  оц ночної  в домост   студента.

учня  в  письмов й  та  усн й  форм   та  визначає  р чну  класиф кац йну  оц нку  за  дан   класи

голова  ком с ї;

особливо:

4.  Перев рка  знань    вм нь  учня  зд йснюється  не  п зн ше  год

ком с ї  за  власним  бажанням  або  в  нших  особливо  обґрунтованих  випадках.  У  цьому

4)  м'я  та  пр звище  студента;

2)  пр звища  та  мена  член в  ком с ї;

та  сама  навчальна  д яльн сть,  за  винятком  призначення  вчителя,  який  працює  за  ншою  особою

6)  встановлена  класиф кац йна  оц нка.

2.  У  раз   виявлення  складеної  р чної  класиф кац йної  оц нки  з  навчальної  д яльност

з  учнем  та  його  батьками.

7.  Знання  та  вм ння  студента  перев ряються  протоколом,  що  м стить

1)  Директор  школи  або  вчитель,  призначений  директором  школи

У  школах  створюється  ком с я  для  перев рки  знань    вм нь

про  усн   в дпов д   учня  та  коротк   в домост   про  виконання  учнем  завдання

2)  викладач,  який  проводить  дану  осв тню  д яльн сть;

навчальний.

1)  назва  навчального  заходу,  з  якого  проводилося  тестування;

6.  Учитель,  зазначений  у  абз.  5,  п.  2,  можуть  бути  зв льнен   в д  участ   в  робот

а  ф зичне  виховання  переважно  має  форму  практичних  завдань.

3)  дата  перев рки  знань    вм нь;
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2.  Повторний  спит  проводиться  у  письмов й  та  усн й  форм .

2)  викладач,  який  проводить  дану  осв тню  д яльн сть;

2)  пр звища  та  мена  член в  ком с ї;

4)  м'я  та  пр звище  студента;

переважно  має  форму  практичних  завдань.

Батьки  учня  висловили  заперечення  щодо  порядку  визначення  ц єї  оц нки,  саме  учня

1.  Починаючи  з  IV  в дд лення  початкової  школи  учень,  в днесений  за  результатами  класиф кац ї

5.  Повторний  екзамен  проводиться  ком с єю  у  склад :

6.  Учитель,  зазначений  у  абз.  5  п.  2  можуть  бути  зв льнен   в д  участ   в  робот

6)  встановлена  класиф кац йна  оц нка.

негативний,  студент  складає  контрольний  спит.

Перездача  екзамену  призначається  директором  школи  до  к нця  р чних  занять

У  цьому  випадку  директор  школи  призначає  до  складу  ком с ї  ншого  педагога

в  осв тн х  ц лях  може  складати  екзамен.

голова  ком с ї;

1)  найменування  навчальної  д яльност ,  з  якої  проводився  спит;

школи  погоджується  з  директором  ц єї  школи.

3)  педагог,  який  проводить  таку  саму  або  спор днену  осв тню  д яльн сть.

3)  дата  повторного  складання  спиту;

3.  Перескласти  екзамен  з  мистецтва,  музики,  техн ки,  нформатики  та  ф зичного  виховання

9.  Якщо  студент  отримав  негативну  р чну  класиф кац йну  оц нку  з  навчальної  д яльност   а

ком с ї  за  власним  бажанням  або  в  нших  особливо  обґрунтованих  випадках.  У  цьому

4.  Повторний  спит  проводиться  в  останн й  тиждень  л тн х  кан кул.  Дедлайн

проходить  перев рку  знань    вм нь.  у  раз   оц нки

5)  екзаменац йн   завдання;

дидактично-виховний.

§  85

та  сама  навчальна  д яльн сть,  за  винятком  призначення  вчителя,  який  працює  за  ншою  особою

1)  директор  школи  або  вчитель,  призначений  директором  школи

за  р к  отримав  незадов льну  оц нку  в  одному  або  двох  обов'язкових  класах

7.  Про  повторний  спит  складається  акт,  який  м стить,  зокрема:
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10.  Студент,  який  не  склав  перескладання,  на  кафедру  не  зараховується

призначається  директором  школи  не  п зн ше  к нця  вересня.

2.  Заява  подається  директору  школи  з  дня  встановлення  р чного  класиф кац йного  оц нювання

однор чн   дидактичн   та  виховн   заняття.

11.  Педагог чна  рада,  враховуючи  навчальн   можливост   учня,  може  1  раз.

про  усн   в дпов д   учня  та  коротк   в домост   про  виконання  учнем  завдання

провести  повторний  спит.  Пот м  проводиться  тест

вище.

оц нки,  або  не  склав  спит  за  восьмий  клас,  повторює  останн й  клас

9.  Р чна  класиф кац йна  оц нка,  визначена  за  результатами  повторного  спиту,  є  остаточною

студент,  який  не  склав  повторний  екзамен  в  одному  з  обов'язкових  клас в

восьмий  клас.

остаточний.

у  встановлений  терм н  може  приєднатися  до  нього  з  додатковою  датою,

визначено  всупереч  положенням  про  порядок  визначення  ц єї  оц нки.

1.  Учень  або  його  батьки  можуть  заявити  заперечення  у  вмотивован й  письмов й  форм

13.  Студент,  який  не  отримав  ус х  позитивних  оц нок  за  результатами  п дсумкової  класиф кац ї

повед нки,  але  не  п зн ше  н ж  протягом  2  робочих  дн в  з  дати  виконання

8.  Правильно  оформлена  робота  студента  та  стисл   в домост   додаються  до  протоколу

програмно  вище    повторює  г лку.

Школи  та  вступає  до  навчального  року,  у  якому  в н  повторює  цей  клас  для  спиту

просування  до  в дд лу  вищої  осв ти  протягом  даного  осв тнього  етапу

практичний.  Протокол  додається  до  оц ночної  в домост   студента.

навчальн   програми  за  умови,  що  ц   заняття  проводяться  на  кафедр   програмно

якщо  заперечення  щодо  оц нки  не  будуть  подан   протягом  5  дн в  з

§  86

12.  Студент,  який  з  поважних  причин  не  склав  повторний  спит

знання  та  вм ння.  Визначена  тод   ком с єю  класиф кац йна  оц нка  є

запит  до  директора  школи,  якщо  вони  виявлять,  що  р чна  класиф кац йна  оц нка  повед нки
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4)  вихователь;

2)  дата  зас дання  ком тету;

за  Індив дуальною  навчально-л кувальною  програмою.

з  обов'язкових    додаткових  навчальних  занять    п дсумкових  оц нок

6)  представник  студентського  самоврядування;

нев дпов дно  до  положення  про  порядок  визначення  ц єї  оц нки  директор  школи

голова  ком с ї;

голос в.  у  раз   р вної  к лькост   голос в  переважним  є  голос  голови  ком с ї.

4)  результат  голосування;

4.  До  складу  ком с ї  входять:

5.  Ком с я  визначає  р чну  класиф кац йну  оц нку  повед нки  протягом  5  дн в  з  дня

7.  Протокол  додається  до  оц ночної  в домост   студента.

3)  викладач,  який  проводить  осв тню  д яльн сть  у  дан й  галуз ;

1)  пр звища  та  мена  член в  ком с ї;

з  урахуванням  висновк в  проводиться  пром жна  та  р чна  класиф кац я

1.  При  наявност   у  студент в  дов дки  про  необх дн сть  спец ального  навчання

3)  м'я  та  пр звище  студента;

2.  Поточн   оц нки,  а  також  середньор чн ,  р чн   та  п дсумков   класиф кац йн   оц нки

5)  психолог;

3.  При  встановленн   р чного  класиф кац йного  оц нювання  повед нки

5)  встановлена  класиф кац йна  оц нка  повед нки  разом  з  обґрунтуванням.

7)  представник  Батьк вської  ради.

призначає  ком с ю,  яка  визначає  р чну  класиф кац йну  оц нку  за  повед нку.

класиф кац йн   повед нки  є  описовими  оц нками  для:

заперечення.  Рейтинг  визначається  простою  б льш стю  голос в

1)  директор  школи  або  вчитель,  призначений  директором  школи

§  87

6.  Про  зас дання  ком с ї  складається  протокол,  який  м стить,  зокрема:

2)  вихователь  ф л ї;

видано  у  зв'язку  з  розумовою  в дстал стю  середнього  ступеня
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в  Індив дуальн й  навчально-л кувальн й  програм ;

5.  Учень  з  атестатом  про  спец альну  осв ту,  виданим  завдяки

психолого-педагог чний,  у  тому  числ   консультац йний  центр  спец ал ста,  що  призводить  до  потреби

7.  У  раз   в дсторонення  студента  в д  вивчення  другої  сучасної  ноземної  мови

спец альний,  виданий  у  зв'язку  з  розумовою  в дстал стю  певного  ступеня

через  пом рну  розумову  в дстал сть;

1)  перевести  учня  атестатом  у  вищий  клас

для  пом рної  нтелектуальної  недостатност   або  нвал дност

директором  районної  екзаменац йної  ком с ї  в д  обов’язку  вступити

«Зв льнили»  чи  «зв льнили».

Навчально-л кувальний.

внасл док  множинної  нвал дност .

школи.

нтелектуальний  в  середньому  ступен ,  враховуючи  домовленост

не  складає  екзамен  восьмого  класу  на  середньому  р вн .

навчання  за  бажанням  батьк в  та  на  п дстав   р шення  та  висновку  пол кл н ки

з  афаз єю,  з  множинними  порушеннями  або  з  аутизмом,  включаючи  синдром

за  множинною  нвал дн стю,  кр м  зазначених  у  п  4  можуть  бути  зв льнен

зв льнення  в д  вивчення  ц єї  сучасної  ноземної  мови.

1)  учень,  який  має  документ  про  спец альну  осв ту

2)  про  зак нчення  Школи  учнем  за  дов дкою  про  необх дн сть  навчання

спит  у  восьмому  клас ,  за  бажанням  батьк в,  позитивно  оц нений  директором

пом рний,  з  урахуванням  положень,  що  м стяться  в  Індив дуальн й  програм

2)  учень,  який  має  документ  про  спец альну  осв ту

у  документац ю  курсу  навчання  зам сть  класиф кац йної  оц нки  вноситься

4.  Учень  з  атестатом  про  спец альну  осв ту,  виданим  завдяки

3.  Педагог чна  рада  вир шує:

6.  Директор  школи  в дпускає  учня  з  вадами  слуху,  з  глибокою  дислекс єю  розвитку,

множинн ,  коли  одн єю  з  вад  є  нтелектуальна  недостатн сть

про  необх дн сть  спец альної  осв ти,  виданої  в  зв'язку  з  нвал дн стю

Аспергера,  в д  вивчення  сучасної  другої  ноземної  мови  до  завершення  певного  етапу
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3)  сучасна  ноземна  мова;

зд йснюється  на  основ   вимог,  визначених  основним  навчальним  планом

4)  один  предмет  на  виб р  з  таких  предмет в:  б олог я,  ф зика,  х м я,  географ я

1.  В  останн й  р к  навчання  в  Школ   проводиться  спит  за  восьмий  клас.  екзамен

4.  Батьки  учня  можуть  звернутися  до  директора  школи  не  п зн ше  н ж  за  3  м сяц

загальноосв тня  для  початкової  школи.  Перев ряє,  наск льки  учень

або  стор я.

3.  Батьки  учня  подають  директору  школи  не  п зн ше  30  вересня

в дпов дає  цим  вимогам.

школа,  в  як й  проводиться  спит  за  восьмий  клас,  письмова  заява:

дата  спиту,  письмова  нформац я  про  зм ну  сучасної  ноземної  мови

зазначен   в  декларац ї  або  зм на  теми  на  ваш  виб р.

2.  Екзамен  у  восьмому  клас   проводиться  письмово  за  предметами

1)  з  зазначенням  сучасної  ноземної  мови,  з  якої  студент  складатиме  спит  (студент

5.  Екзамен  у  восьмому  клас   проводиться:

1)  в  основну  дату  -  у  кв тн ;

обов'язковий:

складає  спит  з  сучасної  ноземної  мови,  яка  викладається  в  Школ

2)  у  додатковий  пер од  -  у  червн .

6.  Студент,  який  випадково  або  за  станом  здоров'я  не  приєднався  до  основного  побачення

в  рамках  обов'язкових  навчальних  заход в);

для  спиту  з  даного  предмета  або  предмет в,  або  перерваний  спитом  з  даного  предмету  або  предмет в

додатков   предмети  в  Школ .

1)  польська;

предмет  або  предмети  -  складає  спит  з  цього  предмету  або

2)  математика;

2)  з  зазначенням  предмета  на  виб р,  зазначеного  в  абзац   2  пункту  4.

§  88

Статут  початкової  школи  №  33  у  Лодз Стор нка  88  з  92

Розд л  8

Іспит  за  восьмий  клас
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3.  Результати  спиту  за  восьмий  клас  включають:

1.  У  2019-2021  роках  восьмикласник  складає  спит  з  трьох  предмет в.

Експертиза.

восьмий  клас.

2)  результат  у  математиц ;

1.  Результати  спит в  представлен   у  в дсотках    за  процентною  шкалою.

обстеження;

5.  Директор  школи  видає  учнев   або  його  батькам  в дпов дну  дов дку

1)  польська;

на  основ :

4)  результат  д яльност   суб'єкта  вибору.

3)  сучасна  ноземна  мова.

перев рка  екзаменац йних  роб т  електронних  нструмент в.

§  90

1.  Детальн   правила    х д  спиту  у  восьмому  клас   визначаються  окружною  ком с єю

яка  викладається  в  Школ   в  рамках  обов’язкових  навчальних  занять.

обов'язков :

2.  В дпов дальн сть  за  орган зац ю  та  належне  проведення  спиту  несе  директор  школи

§  89

1)  результат  з  польської  мови;

2)  математика;

3)  результат  сучасної  ноземної  мови;

2.  Результати  спиту  у  в дсотках  визначаються  директором  обласної  екзаменац йної  ком с ї  при

4.  Результати  спиту  за  восьмий  клас  не  впливають  на  зак нчення  Школи.

1)  к льк сть  бал в,  нарахованих  екзаменаторами,  як   перев ряли  роботи

2.  Учень  восьмого  класу  складає  спит  з  одн єї  з  сучасних  ноземних  мов,

результати  спиту  за  восьмий  клас,  видан   окружною  екзаменац йною  ком с єю.

2)  електронне  зчитування  картки  в дпов дей  у  раз   використання  для

§  91
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Лермонтова  7,  тел.:  42  672  70  95  ”;

та  орган зац йн   зг дно  з  окремими  положеннями.

1.  У  школ   ведеться  та  збер гається  документац я  навчального  процесу,  кадрова  та  ф нансова

4)  поздовжня  з  написом:  «УЧНІВСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ  ДНЗ  33.

§  93

5)  круглий  з  написом:  «Початкова  школа  No  33  –  б бл отека».

в  човн »;

2.  Школа  користується  печаткою:

1)  кругл   -  велик     мал ,  з  зображенням  державного  герба    написом  по  об дку:  "Поч.

3.  Школа  використовує  також  нш   печатки  зг дно  з  наданим  перел ком  та  зразками

1.  У  школ   є  своя  церемон я,  яка  включає:

1)  святкування  початку  навчального  року;

№  33  вул.  Копц нського  в  Лодз »;

в  єдиному  списку  файл в.

2)  церемон я  вступу  в  студенти;

3)  святкування  зак нчення  навчального  року;

2)  поздовжня  з  написом:  «Початкова  школа  №  S.  Kopciński,  92-512  Łódź,

4.  Печатки,  зазначен   в  параграфах  2    3,  можуть  використовуватися  лише  особами  для  ц єї  мети

4)  прощання  з  випускниками;

школа.

уповноважений.

5)  державн   урочистост .

вул.  Лермонтова  7,  тел.:  42  672  70  95,  факс:  42  672  53  06  ”;

2.  Державний  г мн  та/або  державний  г мн  сп вають  п д  час  шк льних  та  державних  урочистостей

3)  поздовжня  з  написом:  «Батьк вська  рада  при  початков й  школ   №  33,  м.  Лодзь,  вул.

§  92

Стор нка  90  з  92Статут  початкової  школи  №  33  у  Лодз

Документац я  та  печатки  школи

Розд л  10

Розд л  9

Шк льна  церемон я
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Прик нцев   положення

Розд л  11

Стор нка  91  з  92Статут  початкової  школи  №  33  у  Лодз

стегна,  вони  носять  б л   рукавички.

внутр шня  н ц атива,  спрямована  на  впровадження  р шень  для  покращення  роботи

7.  Директор  школи  забезпечує  можлив сть  ознайомлення  вс х  з   Статутом  школи

сайт   Школи  та  в  паперовому  вигляд   в  читальн й  зал   Школи.

4.  Порядок  внесення  зм н  до  Статуту  школи  регулюється  загальними  правилами

1.  Школа  має  прапор,  який  є  її  урочистим  символом.

2.  Клопотання  про  внесення  зм н  до  Статуту  школи  може  бути  подано  директором  школи  або  ншою  особою

б л   сорочки  (блузки)    темн   (в д  темно-синього  до  чорного)  брюки  (сп дниц   для  д вчаток)

1)  органи  школи;

3.  Банер  можна  використовувати  на  нших  урочистостях.

§  95

5.  П сля  внесення  зм н  до  Статуту  директор  школи  готує  ун ф кований  текст  Статуту.

П дперезан   казенними  поясами  на  правому  плеч ,  заст баються  на  л вому

3.  П дставою  для  зм ни  Статуту  школи  можуть  бути  зм ни  зовн шнього  законодавства  або

новий  статут.

6.  У  раз   численних  зм н  або  зм н,  як   порушують  узгоджен сть  Статуту

школи.

члени  шк льної  громади.  З   статутом  можна  ознайомитись  на  сайт   БІП  Школи,  на  сайт

§  94

5.  Шк льна  церемон я  описана  в  Шк льн й  церемон альн й  процедур .

прийняття  та  внесення  зм н  до  закону.

8.  Статут  школи  однаково  поширюється  на  вс х  член в  шк льної  громади:

2.  Прапор  використовується  п д  час  церемон й,  зазначених  у  §  93.

1.  Органом,  уповноваженим  приймати  зм ни  до  Статуту  школи,  є  педагог чна  рада.

4.  Поштове  в дд лення  складається  з  3  ос б;  учень  (прапорщик)    два  п дмайстри  (асист).  Їхнє  вбрання  таке:

школи.

Органи  школи,  педагог чний  нагляд,  в дпов дальний  орган.

однакової  довжини),  взуття  єдиних  кольор в  для  прапорщика  та  пом чника.

у  випадку,  якщо  до  Статуту  вже  неодноразово  вносилися  зм ни,  готується  проект
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Правова  основа  Статуту  школи:

4)  батьки.

2.  Закон  в д  14  грудня  2016  р.  «Про  осв ту» (Зак.  в сник  за  2017  р.,  п.  59  з  зм нами).

3)  студенти;

4.  Закон  в д  26  с чня  1982  р.  Статут  учителя  (Зак.  в сник  2017  р.,  ст.  1189).

1985  та  2169  та  2017  р.  п.п  60  з   зм нами).

2)  викладач   та  непедагог чний  персонал;

США  20  листопада  1989  р.  (Закон.  в сник  1991  р.,  №  120,  п.  526,  з  зм нами).

1.  Закон  в д  7  вересня  1991  р.  про  систему  осв ти  (Закон.  в сник  2016  р.,  п.  1943,  1954  р.,

Статут  школи  прийнято  29  листопада  2017  року.

3.  Конвенц я  про  права  дитини,  прийнята  Генеральною  Асамблеєю  Нац й
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