
ДІЧІНСЬКИЙ  РАЙОН,
ПОЧАТКОВА  ШКОЛА  РУМБУРК,  VOJTĚCHA  KOVÁŘE  85/31,

ф нансована  орган зац я

І.  Права  та  обов’язки  учн в

перед  соцпатологом.  явища.

4.  Захищати  в д  нформац ї,  яка  завдає  шкоди  її  розвитку  та  є  недоречною

10.  Може  звертатися  за  допомогою  до  вчителя  в  р зних  випадках /  проблемах
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3.  Отримати  доступ  до  нформац ї,  яка  п дтримує  його  розвиток.

проблеми.

5.  Для  нформац ї  про  х д    результати  їх  навчання,  для  консультування  школи  з  питань,  
пов'язаних  з  навчанням,  для  надання  допомоги,  ндив дуального  догляду.

11.  За  спец альний  догляд  в  обгрунтованих  випадках /  хвороба,  здоров'я.  нвал дн сть,  
розвиток  таланту    зд бностей.

впливати  на  його  моральний  стан.

у  навчальн й  програм ,  розб жност   з  однокласниками  тощо/

13.  Ц нн   реч   -  прикраси,  годинники  тощо  збер гаються  у  вчителя  б ля  телев зора  
або  в  спортзал ,  де  д ти  їх  розбирають  п сля  урок в.

Учень  має  право  на:  1.  На  осв ту  та  шк льн   послуги  в дпов дно  до  Закону  про  осв ту.  З  цим  пов'язана  
можлив сть  школи  у  серйозних  виправданих  випадках /  пов'язаних  з  повед нкою  учня,  
коли  учень  парал зує  роботу  вчител в  та  однокласник в /  надавати  учню  
ндив дуальний  догляд  та  навчання  в  нш й  к мнат ,  окремо  в д  колективу,  завжди  

п д  наглядом.  вчителя..  Це  орган зац йний  зах д,  який  вживається  на  конче  
необх дний  час.

8.  Захищати  в д  ф зичного  та  психолог чного  насильства,  недбалого  поводження,

6.  Висловлювати  власну  думку,  яка  буде  висловлена  в  розумн й  форм ,  що  не  суперечить  
принципам  пристойност .  Учень  має  право  висловити  свою  думку  класу.  вчител ,  нш .  
вчител ,  виховател   та  директори  шк л.

12.  Жити    працювати  в  здоровому  середовищ ,  захищати  в д  форм  сексу.  зловживання  
та  донаркотичн   та  психотропн .  речовин.

7.  Бути  почутим,    його  проблема  буде  вир шена.

14.  У  раз   надзвичайних  ситуац й,  екстрених  заход в,  карантину,  коли  обмежена  можлив сть  особистої  
присутност   учня /вихованц в/  у  школ ,  учень  має  право  на  дистанц йне  навчання  та  його  адаптац ю  до  
можливостей  учня  –  дистанц йний  доступ,  паперова  форма,  час  забрати.

в роспов дання  та  дотримання  елементарних  психог г єн чних  умов

9.  Надати  допомогу  у  випадку,  якщо  в н  потрапить  у  б ду  чи  має  таку

2.  Для  в дпочинку  та  дозв лля,  свободи  думки,  з брань,

ПРАВИЛА  ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ
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10.  Не  мають  при  соб   ц нностей    великої  суми  грошей  –  якщо  так,  то  лише  за  згодою  прац вника  

школи,  який  наочно  в дм чає  вступ.

Учень  зобов’язаний:  1.  Належно  в дв дувати  школу  та  належним  чином  навчатися.

6.  Належно  та  систематично  готуватися  до  навчання,  виконувати  доручен   завдання  за  потребою

Це  положення  стосується  нос ння  моб льного  телефону,  який  використовується  для  сп лкування  

школяра  з  батьками  п сля  школи.
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заходи,  як   орган зовує  школа /  в дв дування  гуртк в  за  нтересами  та  шк льних  гуртк в  

є  обов'язковим  для  зареєстрованих  учн в,  завжди  можна  вийти  в  к нц   семестру /.

реч   особистого  характеру,  необх дн   для  приватних  ц лей,  збер гаються  в  закритому  портфел .

Спос б  навчання  та  оц нювання  навчальних  результат в  дистанц йним  способом  має  в дпов дати  

умовам  навчання  учня /комп'ютер,  отримання  завдань  у  школ   в  заздалег дь  обумовлений  час,  телефонний  

зв'язок/.

7.  Ходити  до  школи  належним  чином    чисто  доглянутим    одягненим,  у  верхньому  одяз   та  взутт

Винятки  можна  домовитися  з  учителем.  Порушення  цього  правила  є  порушенням  шк льного  

розпорядку.

2.  Дотримуватись  шк льного  розпорядку  та  нструкц й  школи  з  охорони  прац ,  з  якими  

був  ознайомлений.

У  раз   призначення  КРИЗИ,  НАДЗВИЧАЙНОГО  ЗАХОДУ  або  КАРАНТИНУ  –  коли  ОСОБИСТА  присутн сть  б льшост   

учн в  у  клас   неможлива,  кафедра  зобов’язана  в дв дувати  ДИСТАНЦІЙНЕ  НАВЧАННЯ  в  рамках  обов’язкового  

в дв дування  школи.

вчител .

Школа  не  несе  в дпов дальност .  Моб льний  телефон  п д  час  навчання  вимикається    збер гається  
в  портфел .

КАТЕГОРИЧНО  ЗАБОРОНЕНО  робити  будь-як   ауд о,  в део  чи  комб нован   записи  на  вс й  

територ ї  школи  та  на  вс х  заходах,  орган зованих  школою  без  попереднього  узгодження  з  

учителем.

з  законами  та  правилами  та  шк льними  правилами.

прибирає  в  шк льну  роздягальню,  включаючи  головн   убори  -  шапки,  кепки,  берети,  шарфи  тощо.  

Причина  –  забезпечення  безпеки  та  охорони  здоров’я  та  здорового  розвитку  вихованця,  також  

в дпов дно  до  соц альних  правил.

9.  Береж ть  себе  та  своїх  однокласник в  –  учням  заборонено  займатися  будь-якою  д яльн стю  

та  носити  реч ,  як   можуть  загрожувати  здоров’ю  та  моральному  вихованню.

Інша  електрон ка  -  наприклад,  учень  не  носить  планшети  до  школи,  це  не  пов'язано  з  навчанням.  Електрон ку  

для  навчання  школа  позичає  учням  п д  час  навчання.

3.  Виконувати  вказ вки  педагог чного  колективу  школи,  видан   в дпов дно

8.  Не  виходьте  з  буд вл   школи  до  зак нчення  навчання  та  залишайтеся  в  ШД  без  в дома  вчител в.

НАДБЕЖЕННЯ  ТА  НАСТУПНА  ПУБЛІКАЦІЯ  АБО  ІНШЕ  РОЗПОЛУЧЕННЯ  ТАКОГО  ЗАПИСУ  ВЗНАЧАЄТЬСЯ  

ГРУБИМ  ПОРУШЕННЯМ  ШКІЛЬНИХ  ПРАВИЛ.  Така  повед нка  буде  вважатися  порушенням  шк льних  

правил,  нав ть  якщо  особа  на  запис   н бито  погоджується  на  запис    публ кац ю.

5.  Регулярно  та  вчасно  ход ть  до  школи  зг дно  з  розкладом  та  бер ть  участь

11.  До  школи  приносять  лише  предмети,  пов’язан   з  базовою  осв тою,  нш

4.  Вв чливо  ставитися  до  дорослих  та  нших  учн в  у  школ ,  виконувати  вказ вки  педагог чних  

прац вник в,  не  загрожувати  здоров’ю  соб   чи  ншим  особам,  дотримуватись  елементарних  

г г єн чних  правил.
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II.  ПРАВА  ТА  ОБОВ'ЯЗКИ  УЧНІВ  ЮРИДИЧНИХ  ПРЕДСТАВНИКІВ

Законний  представник  має  право:

Надати  нформац ю  в  обгрунтованих  випадках  можна  ндив дуально  в  нший  день,  завжди  за  взаємною  згодою  законного  

представника  та  викладача.

14.  Дотримуватись  заборони  на  нос ння,  збер гання,  розповсюдження  та  зловживання  речовинами,  що  викликають  звикання.

Якщо  опубл кований  або  розповсюджений  ншим  чином  запис  зображує  приниження,  шкоду  чи  ншу  

форму  нападу  на  однокласник в  чи  прац вник в  школи,  або  його  очевидна  мета  —  висм яти  когось,  

така  повед нка  вважається  СЕРИЙНИМ  ПОРУШЕННЯМ  ШКІЛЬНИХ  ПРАВИЛ.

3.  Коментувати  вс   р шення  з  найважлив ших  питань  осв ти

/  у  тому  числ   нагляд  за  дбайливим  поводженням  з  п дручниками  та  шк льним  приладдям  та  домашн ми  

завданнями  зг дно  з  розкладом  та  вказ вками  вчител в /.

Обмеження  свободи  окремої  особи  або  групи  суворо  забороняються  окремою  особою  або  групою  в  

школ   та  на  шк льних  заходах.  У  раз   виявлення,  школа  завжди  зв’яжеться  з  законними  представниками,  

  р шення  буде  в дпов дно  до  оц нки  повед нки.

2.  Голосувати    бути  обраним  до  шк льної  ради.
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Якщо  телефон  використовується  в  нших  ц лях,  ан ж  тих,  для  яких  його  носити /  питання  престижу,  

приниження  однокласник в  тощо,  його  можна  забрати,  збер гати  в  над йному  м сц   -  батьки  

повертаються  учню  за  адресою  зак нчення  занять  та  буде  пов домлено  та  оброблено  в дпов дно  до  заход в,  

передбачених  цими  Правилами.

16.  В дпов дальн сть  за  свої  результати  у  навчанн   та  повед нц .

4.  Для  нформац ї  та  консультац й  школи  з  питань  осв ти  в дпов дно  до  Закону  про  осв ту.

,

В н  не  використовується    не  використовується  для  пов домлень  прац вникам  школи  –  для  цього  

використовується  шк льний  телефон.  Пов домлення  дитини  про  перебування  у  школ   чи  

шк льн й  груп   не  враховуються.  Батьки  повинн   завжди  розмовляти  з  учителем  по  службовому  

телефону.

15.  Допомагати  слабшим  однокласникам.

учн в  та  висловлювати  зауваження  та  пропозиц ї  щодо  роботи  школи.

Законний  представник  має  обов'язок:  ОСНОВНЕ  

ПРАВИЛО  -  батьк вська  в дпов дальн сть  належить  батькам  нав ть  п д  час  перебування  дитини  в  школ ,  вони  

зобов'язан   сп впрацювати  з   школою  -  Цив льний  кодекс  №  89/2012  Зб./

12.  Пов домте  про  будь-який  нещасний  випадок  або  пошкодження  вчителю  чи  нш й  особ   без  звол кання

1.  Для  дов док  про  х д    результати  навчання  учн в,  як   видаються  один  раз  на  м сяць  у  форм   п знавального  полудня,  як  

правило,  з  14.30  до  15.30.  Пов домлення  зд йснюються  письмово.

5.  Забезпечити  ндив дуальний  догляд  за  учнями.

1.  Переконатися,  що  учень  належним  чином  в дв дує  школу  та  систематично  готується  до  навчання

У  повторних  випадках  телефон  буде  повернуто  законним  представникам  п сля  телефонного  або  письмового /  студентської  

книжки /  дзв нка.

13.  Дотримуйтесь  правил  пристойност .  Будь-як   ознаки  бул нгу/насильства,

У  цьому  контекст   забороняється  перешкоджати  навчанню.

2.  На  запрошення  директора  школи  особисто  взяти  участь  в  обговоренн   важливих  питань

сп вроб тник в.
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III.  ПРАВИЛА  ВЗАЄМОВІДНОСИН  МІЖ  УЧНЯМИ,  ЮРИДИЧНИМИ  
ПРЕДСТАВНИКАМИ,

IV.  ПРАВИЛА  ОЦІНЮВАННЯ  УЧНІВ

ПЕРСОНАЛ  ШКОЛИ  ТА  ІНШІ  ОСОБИ

Оц нка  ходу  та  результат в  навчання  за  як сними  показниками:

бути  справедливим,  вв чливим,  ефективним  та  функц ональним.

що  стосується  навчання  учн в.

4.  У  раз   грубої  словесної  чи  ф зичної  повед нки  законних  представник в  чи  нших  ос б

3.  У  класиф кац ї  результати  навчання  учня  у  школ   та  на  шк льних  заходах  оц нюються  таким  чином,  щоб  був  

зрозум лий  р вень  осв ти  учня,  якого  в н  досягнув.  Оч куван   результати,  його  навчальн   та  особист сн   

передумови,  в к  дитини,  оц нка  старанност   учня,  оц нка  п дходу  до  навчання  та  контексти,  що  впливають  на  

його  усп шн сть.

5.  Школа  видає  учнев   в  кожному  семестр   св доцтво  з  класиф кац єю,  записаною  цифрами,  се

що  дистанц йне  навчання  приносить  користь  учням.

В дпов дно  до  цього  закону  та  шк льних  правил  оц нювання  триватиме.

заступник  вир шує  директор  школи  за  згодою  ради  школи.  Такого  учня  можна  оц нити  усно  нав ть  у  раз   оц нювання  нших  

учн в  за  класиф кац ями.

4.  Щоб  довести  причини  в дсутност   учня  на  навчанн   не  п зн ше  3  календарних  дн в  в д  початку  

в дсутност   учня,  доц льно  вибачитися  ЗАРАЗ  ПЕРШОГО  ДНЯ  -  просто  email.telephone,  зарахування  до  ЖК  

завжди.
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5.  Пов домити  до  школи  дан ,  як   є  суттєвими  для  переб гу  навчання  чи  безпеки  учня  та  зм ни  цих  даних/

проживання ,,  tel.  цифри  тощо.  Номер  батьк в  пов домляє  школ   законний  представник  п сля  попереднього  

пов домлення  про  використання  пов домлення.

3.  Інформувати  школу  про  зм ни  в  стан   здоров'я  учня,  проблеми  з   здоров'ям  або  нш   серйозн   факти,  як   

можуть  вплинути  на  х д  навчання.

буде  д яти  в дпов дно  до  закону  -  пов домлення  пол ц ї  Чеської  Республ ки.

словесне  оц нювання  з  одного  або  к лькох  предмет в,  або  в  поєднанн   -  в дпов дно  до  ндив дуальної  ситуац ї.

1.  Однозначний,  зрозум лий,  пор внянний  з  наперед  визначеними  критер ями,  фактичний,  р зноб чний,  

педагог чно  обґрунтований,  профес йно  правильний    перев рений.

документи,  телефонний  зв'язок,  в ддалений  доступ  -  електронною  поштою  та  пов домляти  школу  про  оновлення  даних.

3.  Враховуються  особливо  груб   вербальн   та  навмисн   ф зичн   напади  учн в  та  нших  ос б  на  прац вник в  школи

1.  Ус   учасники  навчання/учн ,  законн   представники,  педагог чн   та  оперативн   прац вники  школи,  нш   особи  ґрунтуються  на  

принципах  взаємоповаги,  порядност ,  поваги  до  в дм нностей,  толерантност ,  сол дарност   та  г дност ,  використовують  

в дпов дн   слова  –  в тання,  визнання. ,  прохання,  вибачення  апод.

2.  Оц нювання  зд йснюється  на  основ   оц нки  ступеня  досягнення  оч куваних  результат в,  сформульованих  

у  навчальн й  програм   з  окремих  предмет в  осв тньої  програми.

6.  Вказати  м'я  та  пр звище  представник в,  м сце  пост йного  проживання,  адресу  служби

2.  Ус   переговори  м ж  зац кавленими  сторонами  мають  в дбуватися  на  засадах  партнерства,  повинн

за  особливо  серйозне  порушення  обов'язк в,  передбачених  Законом  про  осв ту.

,

4.  Учень  може  бути  оц нений  усно  з  одного  або  к лькох  предмет в  -  на  п дстав   вимоги  Закону  №  2000.

7.  У  раз   надзвичайних  обставин,  коли  надається  дистанц йна  осв та  -  сп впрацювати  з   школою
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3.  Школа  негайно  пов домляє  учня  та  його  законного  представника  про  накладення  похвали  чи  
накладення  догани  чи  догани  та  ф ксує  це  в  документац ї  школи.

6.  Директор  школи  приймає  р шення  про  спос б  оц нювання  за  згодою  ради  школи.

п сля  обговорення  в  пед.  рада  за  надзвичайний  прояв  людяност ,  
громадянської  чи  шк льної  н ц ативи,  заслуги  чи  хоробрий  вчинок,  
багатор чну  усп шну  працю.

Це  порушення  шк льних  правил    шк льних  правил,  коли  було  ГРУБЕ  порушення  правил  сусп льного  
сп в снування.  За  ГРУБЕ  порушення  класному  кер внику,  класному  кер внику  чи  директору  школи  отримують  
догану.  Кожен  випадок  оц нюється  ндив дуально.
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директора  школи  на  власний  розсуд

ГРУБЕ  ПОРУШЕННЯ  ПОРЯДКУ  У  ШКІ

шк льна  дошка.

2.  До  учня  може  бути  накладено  стягнення  за  ступенем  тяжкост :

Це  порушення  шк льних  правил  та  шк льних  правил,  коли  було  СЕРЙЗНО  порушення  шк льних  правил /  напр.  знущання,  
навмисне  запод яння  шкоди,  ц леспрямоване  висм ювання  публ кац ї  чи  ншого  розповсюдження  глузливих    
образливих  запис в,  зроблених  у  школ   чи  на  шк льних  заходах.  Учень  отримає  догану  в д  директора  школи.

7.  Частиною  СЕП /шк льної  осв тньої  програми/  є  детальний  опис  оц нювання  окремих  груп  предмет в.

Директор  школи  приймає  р шення  про  усну  оц нку  на  п дстав   вимоги  Закону  №  2.  представник в  за  згодою

Класний  кер вник  за  власним  розсудом  або  за  н ц ативою  нших  
учител в,  п сля  консультац ї  з  директором  школи  для  сильного  прояву  
н ц ативи  школи  або  для  довготривалої  усп шної  роботи.

СІЗНЕ  ПОРУШЕННЯ  ШКІЛЬНИХ  ПРАВИЛ

Це  є  порушенням  шк льних  правил  та  шк льних  правил,  коли  в дбувся  СЕРИЙСЬКИЙ  АБО  ПОВТОРНИЙ  
ГРУПИЙ  СЛОВНИК  АБО  ФІЗИЧНИЙ  НАПАД  НА  УЧНІВ  АБО  ПРАЦІВНИКІВ  ШКОЛИ,  що  порушує  правила  шк льного  

розпорядку /  напр.  знущання,  навмисне  запод яння  шкоди,  ц леспрямоване  висм ювання  публ кац ї  чи  ншого  
розповсюдження  глузливих    образливих  запис в,  зроблених  у  школ   чи  на  шк льних  заходах.  Учень  отримає  догану  
в д  директора  школи,  знижений  ступ нь  повед нки  на  табел .  Якщо  учень  вчинить  такий  вчинок,  директор  школи  
пов домляє  про  це  орган  оп ки  та  захисту  д тей.

8.  П д  час  оц нювання  результат в  навчання  в  той  час,  коли  надається  дистанц йне  навчання,  необх дно  враховувати  
умови,  зд бност   та  доступ  до  дистанц йного  навчання.

Догана  класному  кер внику

Догана  директору  школи  -  п сля  обговорення  в  пед.  до  Ради.

СІЗНЕ  ПОРУШЕННЯ  ШКІЛЬНИХ  ПРАВИЛ

Учител   використовують  його  для  висловлення  результат в  усно  протягом  року.  узгоджен   
правила.

Догана  класного  кер вника  -  оголошується  пед.  до  Ради.

5.  Розповсюдження  через  Інтернет  принизливих,  образливих    погрозливих  висловлювань  на  адресу  однокласник в  та  
прац вник в  школи  вважається  ГРУЗКИМ  ПОРУШЕННЯМ  ШКІЛЬНИХ  ПРАВИЛ    каратиметься  виховними  заходами  
незалежно  в д  того,  яке  к нцеве  техн чне  обладнання  було  використано    коли.

1.  Учень  може  бути  похвалений  чи  ншим  чином  нагороджений:

4.  Для  оц нки  повед нки  можна  використовувати  вербальну  оц нку.

Рейтинг  повед нки:
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8.  П д  час  перерв  учням  дозволяється  виходити  за  меж   класної  к мнати  за  умови  дотримання  принцип в  безпеки  та  
охорони  здоров’я,  завжди  п д  наглядом  вчителя.

Вир шальним  буде  момент,  коли  школа  д зналася  про  це  порушення  шк льних  правил    перев рила  це  з  власного  
техн чного  обладнання,  п дключеного  до  Інтернету.  Учень  отримає  догану  в д  директора  школи

Заняття  триває  45  хвилин.  Перерви  м ж  уроками  10  хвилин,  п сля  другого  уроку  20  хвилин.  Перерва  перед  пооб дн м  
заняттям  триває  30  хвилин  -  учн   перебувають  п д  наглядом  прац вника  школи  (як  правило,  вчителя).  Пооб дн   заняття  
починаються  о  12.15,  тривають  2  уроки,  перерва  м ж  уроками  15  хвилин,  уроки  зак нчуються  о  14.00.

11.  У  школ   ведеться  обл к  травм  учн в,  як   виникли  п д  час  навчання  та  пов'язаних  з  ним  заход в.  Нещасний  випадок  
реєструється  в  книз   нещасних  випадк в  або  надсилається  до  уповноважених  орган в  та  установ.  У  раз   серйозного  
ушкодження  -  негайно  пов домляється  законному  представнику.  Якщо  викликають  швидку  допомогу,  то  законного  
представника  також  нформують  по  телефону  та  пов домляють,  у  який  медичний  заклад  доставляють  вихованця  до  
служби  швидкої  допомоги.

13.  Протягом  навчального  пер оду  директор  може  з  поважних  причин /  орган зац йних,  оперативних,

5.  Початок  занять  о  8.00    в дбуваються  в дпов дно  до  розкладу  занять  та  перерв.

10.  У  раз   зм ни  стану  здоров'я /  актриси,  д ареї,  блювоти  тощо  п д  час  перебування  учня  у  школ   чи  загальноосв тн й  
школ   учень  в докремлюється  в д  нших  учн в    до  прибуття  залишається  п д  наглядом  ншого  прац вника  школи.  
законного  представника /  в  б льшост   випадк в  по  телефону /.

зазначено  в  директив ,  видан й  з  ц єю  метою.  Оплата  зд йснюється  т льки  вихователю  ШД /  ЗАПИСИ  ВЕДЕТЬСЯ /  
Детальн ше  внутр шн й  розпорядок  шк льної  групи.

1.  Буд вля  школи  в дкривається  о  6.00  ранку    закривається  о  16.00.

1  година  =  45  хвилин  за  р шенням  вчителя.

12.  Школа  складається  з  п’яти  клас в  на  п’ять  рок в  початкової  школи.  Найб льша  к льк сть  учн в  у  клас   30./д

2.  Шк льна  група  в дкривається  о  6.00,  а  її  робота  зак нчується  о  16.00.

14.  Законн   представники  сплачують  внесок  за  перебування  учня  у  шк льн й  груп .  Сума  платежу  та  спос б  оплати  є

6.  Учн   першого-третього  клас в  також  можуть  навчатися  в  навчальних  блоках  з  дотриманням  норми  часу.

У  будь-якому  випадку  школа  зобов’язана  сп лкуватися  з  законним  представником.

6

При  зарахуванн   студент в  необх дно  оц нювати  кожен  наб р  окремо.  В дпов дно  до  Закону  про  осв ту  -

за  згодою  колективу  школи.  Інш   входять  з  7.40  -  8.00.

7.  Р зний  час  завершення  очевидно  оголошується  принаймн   за  1  день  наперед

Якщо  це  оголошення  не  п дписано,  учень  залишається  п д  наглядом  вчителя  в  школ   зг дно  з  чинним  розкладом,  
пот м  в н  залишає  школу  -  на  погоджених  умовах.

У  випадку  нашої  школи,  в дпов дно  до  г г єн чних    просторових  можливостей  -  з  огляду  на  розм ри  клас в,  
в дстань  та  кут  нахилу  лави  в д  дошки,  вплив  св тла  на  робочу  поверхню  учня  -  п драхунок  учн в,  як   в дв дують  
школу  зг дно  §38 /  за  кордоном /.  Наповнюван сть  ус єї  школи  –  120  учн в  –  у  середньому  24  у  клас .

3.  У  буд влю  з  6.00  до  7.40  дозволяється  входити  лише  учням,  зареєстрованим  у  ŠD.  Т льки  нш

/  Для  негрупових  д тей  д є  т льки  п сля  п дписання  основного  представника  -  стосується  виходу  з   школи  з  дому /

Пр оритет  надається  д тям  з  територ ї  водозбору  -  постанова  м.  Румбурка.

П д  час  урок в  учн   заходять  до  роздягальн   лише  з  дозволу  прац вник в  школи.

9.  Школа  забезпечує  безпеку  та  здоров’я  учн в  у  навчанн   та  пов’язаних  з  ними  д яльност   та  в  наданн   шк льних  послуг  
та  надає  учням  необх дну  нформац ю  для  забезпечення  безпеки  та  здоров’я.  Школа  забезпечує  охорону  своїх  
прац вник в.  Це  не  впливає  на  обов’язок  учн в  дотримуватися  принцип в.  Школяр в  приводять  до  особистої  
дисципл ни  та  в дпов дальност   за  свої  вчинки  та  повед нку.

техн./,  оголосити  для  учн в  максимум  5  дн в  в дпустки  директора  в  навчальному  роц .  Збережен   дн   не  
переносяться  на  наступний  навчальний  р к.

4.  Ус   учн   школи  заходять  в  буд влю  через  задн й  вх д /кр м  парадного/,  переодягаються  в  роздягальнях,  
одягаються  в  верхн й  одяг  або  рукавичок,  шарф в  та  головних  убор в    йде  до  в дпов дних  аудитор й.

V.  РОБОТА  ТА  ВНУТРІШНІЙ  РЕЖИМ  ШКОЛИ
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19.  П сля  зак нчення  навчання  учн ,  як   навчаються  за  хоб   ШД,  беруть  на  себе  нагляд,  наглядов   вчител   та  
школяр   беруть  на  себе  нагляд  за  учнями,  що  виходять  з   школи  чи  їдальн .  Класним  кер вникам  рекомендується  
включати  в  класну  документац ю  найкращий  список  зошит в  учн в

21.  Батьки  наочно  ознайомлен   з  орган зац єю  виїзду  учн в  п сля  школи  чи  об ду.

П сля  п’ятого  уроку  –  12.35  год

11.30  та  13.30.  Вх д  дозволяється  п сля  використання  «зумбра».  Школярка  рухається  до  16  години  на  першому  поверс   
школи    має  огляд  новачк в.

Їдальня  за  граф ком.
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8.00  год  –  початок  викладання

ЕСКОРТ.

Якщо  учн   не  ходять  до  школи,  вони  йдуть  регулярно  п сля  урок в  або  п сля  об ду,  а  якщо  їх  чекають  батьки,  вони  
ЧЕКАЮТЬ  назовн ,  щоб  навчання  учн в  у  класах,  розташованих  на  першому  поверс   школи.  не  переривається,  як  правило,  

до  14:00  дня.

Для  учн в,  як   самост йно  залишають  школу  п сля  урок в  -  п дтвердження  п дписом  законного  представника.

Це  не  стосується  батьк в.  як   забирають  учн в  з  ШД,  їхн   батьки  збер гають  спок й  у  передпокої.

9.40  -  початок  великої  перерви

18.  Коли  школа  в дкривається  вранц   7.40  -  8.00 /б чний  вх д/,  пост йний  нагляд  зд йснюється  школою  на  першому  поверс   школи,

Доступ  до  школи  можливий  лише  п сля  дзв нка,  представившись.  Продзвонити  шк льну  їдальню  можна  в  тих  
випадках,  коли  батьки  йдуть  об дати  в  перший  день  хворої  дитини.  Для  цих  випадк в  встановлений  час

16.  Можлива  оплата  об д в  для  працюючих  прац вник в /  школяр в /  -  наочний  спос б  оплати.

9.40  -  10.00  призначений  викладач  за  розкладом /  велика  перерва

11.45  -  зак нчення  четвертого  класу

23.  Зак нчення  викладання:  п сля  четвертого  уроку  –  11.45  год

допомагають  прибиральниця  та  наглядовий  вчитель.  Кожен,  хто  входить,  знаходиться  п д  наглядом  вищевказаних  
ос б.  О  8.00  школа  зачинена    вв йти  можна  т льки  через  парадний  вх д  п сля  дзв нка  в  головний /б лий/
дзв нок  -  це  стосується    зап зн лих  учн в.  П сля  вистави  дорослого  до  бажаної  особи  п дводить  школярка  або  
прибиральниця.  Якщо  запрошена  особа  не  може  в дв дувати  новачка /викладати/,  новачок  повинен  почекати  на  
першому  поверс   за  столом,  н   в  якому  раз   не  має  права  пересуватися  по  школ .

Виїзд  учн в  з  ШД  регулюється  внутр шн м  режимом  шк льної  групи.

Ми  суттєво  обмежуємо  дзв нок  шк льної  амбулатор ї  –  кухар  повинен  дотримуватися  суворих  
г г єн чних  правил  при  подач   страв.

24.  Шк льний  дзв нок:  7.40  год  -  в дкриття  школи  та  вступ  учн в

15.  У  школ   дозволяється  роздача  молочних  продукт в  та  фрукт в  та  овоч в  -  забезпечується  персоналом  кухн .

20.  Нагляд  у  роздягальн   о  11.45  -  12.00  та  12.35  -  13.10  зд йснюють  школярка  та  вчитель,  як   в двели  вихованця  до  
роздягальн .  Учн   виходять  через  б чний  вх д,  який  зачинено,  а  учн   та  доросл   грюкають  за  собою  дверима.

22.  Нагляд  за  учнями:  6.00  -  8.00  вчител   та  адм н стративний  персонал

10.00  –  початок  занять

запис  про  спос б  виїзду  п сля  зак нчення  занять  –  ШД,  ОБІД,  ПІСЛЯ  НАВЧАННЯ,  САМ.

Інш   перерви,  як   проводять  вчител   у  своїх  класах  чи  групах.

17. .Оплата  можлива    для  учн в /  це  вир шується  правилами  шк льної  їдальн  /.

–

12.40  –  зак нчення  п’ятого  уроку
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на  початку  року    до  першого  входу  в  цю  територ ю.

В дхилення  для  певного  навчального  року  для  деяких  клас в  завжди  записуються    є  частиною  шк льних  правил,  а  також  
пов домляються  батькам  через  зошити  або  учн вськ   п дручники.

5.  Навчання  включає  уроки  плавання,  на  як   також  д ють  спец альн   правила  щодо  забезпечення  безпеки.  П д  час

2.  Учн   не  можуть  перебувати  на  територ ї  школи,  якщо  над  ними  не  вправляють
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в дпов дн сть  є  в дпов дальн стю  кер вника  заходу,  призначеного  директором.

ос б.

7.  Запис  ус х  урок в  завжди  ф ксується  в  класних  книгах.

6.  При  залученн   школи  до  змагань  школа  забезпечує  безпеку,  якщо  нше  не  погоджено  законними  представниками.

3.  Про  будь-який  нещасний  випадок,  травму  чи  нцидент,  що  сталися  п д  час  або  поза  шк льною  буд влею  п д  час  заходу,  
орган зованого  школою,  учень  негайно  пов домляє  вчителя  чи  ншого  вчителя.  я  потребував.  прац вники  школи.

1.  Школа  завжди  забезпечує  безпеку  та  охорону  здоров’я  учн в  на  позакласних  заходах  та  навчання  хоча  б  одним  учителем.  Разом  
з  ним  орган зувати  зах д  може  також  д ючий  прац вник,  призначений  директором  школи.

навчання,  д ти  виконують  вказ вки  прац вник в  школи  плавання  та  басейну.

нагляд.

не  повинн   перешкоджати  робот   системи  опалення /  закривати  або  в дкривати  вентил .,  лазити  по  трубах  подач   опалення,  
ман пулювати  баками  на  ун таз ,  в дкривати  або  закривати  в кна.

3.  На  позакласних  заходах  вихователь-орган затор  заздалег дь  забезпечує  безпеку  та  охорону  здоров’я

8.  Ус   вказ вки  щодо  дотримання  принцип в  безпеки  та  охорони  здоров’я  заносяться  до  класних  зошит в.

7.  Повед нка  учня  на  позакласних  заходах  є  частиною  загальної  оц нки  учня,  включаючи  оц нку

4.  Учн   не  повинн   експлуатувати  електроприлади,  вимикач   та  електропроводку  без  нагляду  вчителя.

2.  На  заходах,  що  проводяться  поза  прим щенням  школи,  на  одного  кер вника  може  бути  не  б льше  25  учн в.  Виняток  з  ц єї  
к лькост   може  бути  встановлений  директором  школи  щодо  безпеки  та  складност   заходу,  як   плануються,  обговорюються  
заздалег дь  з  кер вництвом  школи,  завжди  забезпечуються  правила  безпеки  учн в.

сертиф кат.

5.  Правила  експлуатац ї  видаються  для  профес йних  клас в  та  спортивного  залу,  їдальн   та  ШД.  Інструкц я  дається  за  адресою

4.  Правила,  з  якими  ознайомлюються  учн ,  поширюються  на  поїздки  учн в  на  екскурс ї.

1.  Ус   учн   п д  час  та  поза  школою  поводяться  таким  чином,  щоб  не  загрожувати  здоров’ю  свого  майна  чи  здоров’я  нших

6.  Інструктаж  д тей  перед  кан кулами,  в  надзвичайних  природних  обставинах /р чка,  бурульки  тощо/.

П сля  зак нчення  заходу  охорона  зак нчується  у  заздалег дь  визначеному  м сц   та  в  заздалег дь  визначений  час.

VI.  ОПЕРАЦІЯ  ТА  ВНУТРІШНІЙ  РЕЖИМ  ЗОВНІШНІХ  ДІЙ
ШКОЛУ

VII.  УМОВИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ТА  ЗАХИСТУ  ЗДОРОВ'Я  ТА  ЗАХИСТУ  
УЧНІВ  ВІД  СОЦІАЛЬНО-ПАТОЛОГІЧНИХ  ЯВИЩІВ  ТА  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДИСКРИМІНАЦІЇ,  ВОРОГА  АБО  НАСИЛЛЯ
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2.  Учн   зобов'язан   належним  чином  дбати  про  надане  таким  чином  майно  школи.  Захист ть  його  в д  втрати  

8.  Буд вля  школи  дос   не  працює.  Вх д  можливий  т льки  п сля  дзв нка  -  контроль  того,  хто  входить.  Необх дно

14.  Класний  кер вник  зобов’язаний  забезпечити  наявн сть  у  вихованця  основних  персональних  даних,  внесених  до  ЗК,  у  тому  
числ   контакт в  з  законними  представниками/або  ншою  уповноваженою  особою.

3.  Про  в дому  в дсутн сть  протягом  1  дня  необх дно  пов домити  класного  кер вника.

Залежно  в д  характеру  травми  вони  вживатимуть  заход в  для  швидкого  надання  профес йної  допомоги,  про  що  також  пов домлять  батьк в.

2.  У  раз   п дозри  на  в дсутн сть  без  причини,  класний  кер вник  може  вимагати  медичну  дов дку  через  законних  
представник в.
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9.  Контроль  вступник в  зд йснює  адм н стративний  персонал.

л кар-стоматолог  -  м'я  та  пр звище

5.  Директор  школи  може  зв льнити  учня  за  станом  здоров'я  або  з  нших  поважних  причин  на  вимогу  Закону  №  2000.  представник  
всього  або  частини  предмета.,  Цей  випуск  в дбувається  у  форм   р шення,  яке  визначає  альтернативний  спос б  навчання  

на  момент  викладання  цього  предмета  та  спос б  оц нювання.

10.  Ус   прац вники  зобов’язан   враховувати  основн   п д  час  навчання  та  п д  час  роботи  школи

т сно  за  школою  -  в дпов дальн сть  учн в,  дорослих.

Розширена  нформац я  -  пед атр  -  м'я  та  пр звище,  телефонний  зв'язок

4.  Заздалег дь  в дома  тривала  в дсутн сть  обговорюється  з  директором  школи  -  заява  про  зв льнення  вихованця.

11.  Ус   прац вники  зобов’язан   пов домляти  дан ,  пов’язан   з  травмами  учн в,  надавати  першу  допомогу  та  вести  обл к  
нещасних  випадк в  за  вказ вками  кер вництва  школи.

15.  Частиною  Шк льних  правил  є  МЕТОДИЧНИЙ  ВКАЗАННЯ  З  ЗАБОЛЕННЯ  БЕЗПЕКИ  І

Пос.  37014 /  2005-25

1.  П дручники  та  п дручники,  зазначен   в дпов дно  до  Закону  про  осв ту,  надаються  учням  початкової  школи  безкоштовно.  

Учн   першого  курсу  не  повертають  ц   п дручники  та  п дручники,  учн   нших  курс в  зобов’язан   повернути  п дручники  
та  п дручники  не  п зн ше  к нця  в дпов дного  року.

ОХОРОНА  ЗДОРОВ'Я  УЧНІВ  У  ШКІЛЬНИХ  ЗАЛАДАХ.

ф з олог чн   потреби  вихованц в  та  створюють  умови  для  їх  здорового  розвитку,  запоб гають  виникненню  соц ально-
патолог чних  явищ,  забезпечують  вихованц в  необх дною  нформац єю  для  забезпечення  безпеки.

13.  Персонал  стежить  за  станом  здоров’я  вихованц в  ,  у  раз   раптового  захворювання  або  нещасного  випадку,  пов домляє  представника.

1.  Законний  представник  зобов'язаний  п дтвердити  в дсутн сть  учня  у  школ   не  п зн ше  3  календарних  дн в  з  початку  
в дсутност   учня /письмово  або  по  телефону/.  Вибачення  п дписується  актом.  представник.

пошкодження.

12.  Прац вники  школи  дотримуються  правил  охорони  прац   та  протипожежних  правил.У  раз   виявлення  недол к в    
недол к в,  що  загрожують  здоров’ю  та  безпец   людей  або  нш   техн чн   дефекти,  або  недостатня  безпека  буд вл ,  
вони  зобов’язан   пов домити  кер вництво  цих  факт в,  шк л  та  запоб гти,  наск льки  це  можливо,  пошкодженню  або  
травмам.

ТА  МАЙНО  ІНШИХ  ОСІБ
IX.  ДОСЛІДЖЕННЯ  ДО  ШКІЛЬНОГО  МАЙНА

VIII.  ВІДВІДАННЯ  ДО  ШКОЛИ
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X.  ЗАХИСТ  ОСОБИСТОСТІ  У  ШКОЛІ /  ПЕРСОНАЛ  ШКОЛИ,  ЮРИДИЧНІ  
ПРЕДСТАВНИКИ  ТА  УЧНІ /  -  в дпов дно  до  Регламенту  ЄС  679/20216

Рада  школи  обговорила  та  затвердила  його  7  червня  2018  року

-  директор  школи  п дготував  Мгр.  Їтка  Говоркова.  д є  з  1.9.2020  д є  з  1.9.2020

Зм на  шк льного  положення  та  внесення  зм н  до  нього  на  п дстав   внесення  зм н  до  Закону  про  осв ту  у  2020/2021  рр. /  

вид лено/.

2.  Право  учн в  та  законних  представник в  на  доступ,  виправлення  або  видалення  персональних  даних,  право  на  одержання

-  Обов'язок  дотримання  конф денц йност   для  прац вник в  школи
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3.  Будь-яке  пошкодження  або  знищення  шк льного  майна /  навмисне  чи  необережне /  може  бути

-  Право  законних  представник в  на  доступ  до  персональних  даних  та  згоду  на  обробку  персональних  даних

заперечення  проти  обробки  персональних  даних.

повна  оплата  з  батьк в  вихованця,  який  завдав  шкоди,  кожна  ситуац я  оц нюється  ндив дуально.

П дготував  Mgr.  Їтка  Говоркова  –  директор  школи

1.  Прац вники  школи  зобов’язан   збер гати  конф денц йн сть  та  захищати  в д  неправом рного  використання  персональн   дан ,  

нформац ю  про  стан  здоров’я  учн в  та  результати  консультативної  допомоги  шк льних  дорадчих  заклад в,  з  якими  вони  

контактували.

4.  У  раз   серйозн шої  шкоди  або  неможливост   вир шити  з  батьками  компенсац ю  школ ,  про  шкоду  пов домляється  в  Пол ц ю  Чеської  

Республ ки  або  органи  соц ального  захисту.

Таким  же  чином  п дходять  до  вир шення  питання  в дчуження  чи  пошкодження  майна  учн в,  учител в  чи  нших  ос б.  

Кожен  випадок  розглядається  ндив дуально.
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