
 

Загальноосвітня школа, м.Одри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільні правила 
Затверджено радою школи: 29.08.2022 

 

 

 

 

 



Шкільні правила складено на основі Закону № 561/2004 Зб., Закону про 

школи та відповідних нормативних актів (зокрема Декрету № 13/2005 Зб. 

про середню освіту та навчання в консерваторіях № 72/ 2005 Зб. про надання 

консультаційних послуг у школах та Декрет № 73/2005 Зб. про освіту дітей, 

учнів та студентів з особливими освітніми потребами); Закон № 359/1999 

Зб., про соціальний та правовий захист дітей, зі змінами; Закон № 94/1963 

Coll., про сім'ю, зі змінами; Закон № 379/2005 Зб. про заходи захисту від 

шкоди, заподіяної тютюновими виробами, алкоголем та іншими 

речовинами, що викликають залежність; Документи основних прав і свобод, 

Конвенція про права дитини та інші правові норми Чеської Республіки. 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

a) Шкільні правила регулюють умови співіснування в ЗОШ м.Одри 

(надалі – «школа») у розумінні § 30 Закону № 561/2004 Зб., Закону про 

освіту. Він регулює особливості здійснення прав і обов'язків учнів, їх 

законних представників та правила взаємовідносин між усіма 

особами, які беруть участь у заняттях. Він включає умови 

функціонування та внутрішнього режиму школи, умови забезпечення 

безпеки та охорони здоров'я учнів та їх захисту від соціально-

патологічних явищ і від проявів дискримінації, ворожнечі чи 

насильства. Шкільний розпорядок також визначає умови поводження 

з шкільним майном та правила оцінювання результатів навчання. 

b) Шкільні розпорядки є обов’язковими для всіх учнів школи та їх 

законних представників та весь персонал школи. Це також діє для 

заходів, пов’язаних з освітньою діяльністю школи, які відбуваються 

поза будівлею школи. 

c) Усім особам, які навчаються, забезпечується весь можливий захист 

від усіх форм расизму, національної, релігійної та будь-якої іншої 

нетерпимості в рамках шкільного викладання та діяльності, яка 

входить до сфери функціонування школи, у значенні: документи 

основних прав і свобод, Конвенції про права дитини та інших 

правових стандартів Чеської Республіки. 

d) Школа поважає всі права дитини, які передбачені Конвенцією про 

права дитини, та забезпечує їх дотримання (захист від дискримінації, 

повага до права на свободу думки, совісті та релігії, захист від 

втручання в особисте життя дитини, листування, захист від 

незаконних посягань на її репутацію). 

e) Частиною шкільного регламенту є правила оцінювання результатів 

навчання учнів. 



II. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРЮТЬ 

УЧАСТЬ У НАВЧАННІ 

1) ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ 

a) Студент має право на освіту та доступ до інформації про прогрес і 

результати свого навчання та інформації, яка підтримує його 

розвиток. У школі він має право отримувати інформацію на уроках, 

індивідуальних бесідах з класним керівником і вчителями та, залежно 

від можливостей, вільний доступ до мережі Інтернет у вільний час у 

теоретичних корпусах школи. 

b) Учень зобов’язаний належним чином і регулярно відвідувати школу 

та навчатися належним чином відповідно до свого сумління; постійно 

співпрацювати з класним керівником та інші працівниками школи. 

c) Учень має право висловлювати власну думку, яка відповідає його віку 

та рівню розвитку, з питань, пов'язаних з його освітою. Його 

висловлюванні думки приділено належну увагу. 

d) Учень має право на інформаційну та консультативну допомогу школи. 

Основну консультативну допомогу зобов’язані надавати всі 

педагогічні працівники школи, а конкретну – зокрема класні 

керівники та ШКК (Шкільний Консультаційний Кабінет). ШКК 

працює у складі: педагогічний радник, методист з профілактики, 

кар’єрний радник, координатор з інклюзії та шкільний психолог. 

e) Учень має право брати участь у всіх заходах, організованих школою, 

і може за згодою відповідного педагогічного колективу та директора 

самостійно організовувати заходи (спортивні змагання, змагання на 

фікультеті). 

f) Учні мають право створювати органи самоврядування, через них 

зв’язуватися з керівництвом школи чи шкільною радою. 

g) Повнолітні учні мають право обирати і бути обраними до шкільної 

ради. 

h) Учень зобов’язаний дотримуватись шкільного розпорядку, правил 

внутрішнього розпорядку в класах та інших правил внутрішнього 

розпорядку школи. З метою захисту власного здоров'я та здоров'я 

інших осіб він зобов'язаний регулярно брати участь у навчанні з 

питань безпеки та охорони здоров'я в різних видах діяльності та 

дотримуватися всіх принципів безпеки. Він також зобов’язаний 

дотримуватися інструкцій з безпеки, виданих шкільним персоналом у 

відповідь на надзвичайну ситуацію. 

i) Учень зобов'язаний виконувати вказівки шкільного персоналу, видані 

відповідно до правових норм і правил школи. 



j) Усі права та обов’язки, що випливають із цих шкільних правил, далі 

згадуються як права та обов’язки батьків або законних представників 

неповнолітніх учнів, поширюються на дорослого учня. 

k) Неповнолітній учень зобов'язаний поважати рішення законного 

представника щодо згоди на обробку його персональних даних. 

 

2) ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАКОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 

СТУДЕНТІВ 

a) Законний представник студента має право на доступ до інформації 

про успішність і результати навчання учня та іншої інформації, 

отримана в результаті відвідування школи та спільного перебування з 

іншими людьми в шкільному середовищі. 

b) Законний представник учня зобов’язаний забезпечити належне та 

регулярне відвідування учнем школи, а у разі відсутності учня – 

забезпечити належне пояснення та повідомити школу про причини 

такої відсутності. 

c) Законний представник учня зобов’язаний постійно співпрацювати з 

класним керівником та іншим персоналом школи відповідно до 

Закону № 561/2004 Зб. Закону про освіту (§ 22, параграф 3b) і, на 

запрошення школи, директора, особисто відвідувати школу для 

обговорення серйозних фактів, що стосуються поведінки чи освіти 

учня. 

d) Законний представник учня зобов'язаний інформувати школу про стан 

здоров'я учня, конкретні проблеми зі здоров'ям або інші серйозні 

факти, які можуть вплинути на хід навчання, і, зокрема, про всі зміни, 

які відбулися протягом навчального року, відразу після дізнання про 

такі зміни. 

e) Законний представник учня зобов'язаний повідомити школу про дані, 

важливі для ходу навчання або безпеки учня, а також дані, які школа 

вимагає на основі інших правових норм. В основному це ім’я та 

прізвище, номер соціального страхування, громадянство та місце 

постійного проживання, відомості про придатність за станом 

здоров’я, наявність у дитини, учня чи студента інвалідності, у тому 

числі відомості про вид інвалідності, чи є інвалід за станом здоров’я; 

або інформацію про те, чи є учень соціально незахищеним. Крім того, 

прізвище, ім'я та по батькові законного представника, місце 

постійного проживання та адреса для доставки документів, телефон 

зв'язку та електронна пошта. 



f) Законний представник учня має право висловлювати думку щодо 

роботи школи, змісту, форми та освіти, і його висловлюванню 

приділяється належна увага. 

g) Законний представник учня має право на інформацію та консультацію 

від школи. Основну консультативну допомогу зобов’язані надавати 

всі педагогічні працівники школи, а конкретну – зокрема класні 

керівники та ШПП. Школа надає інформацію шляхом проведення 

класних зборів, індивідуальних консультацій або в іншій формі, 

погодженій керівництвом школи та законним представником учня. 

h) Законний представник учня зобов'язаний поважати шкільні 

розпорядки та інші правила внутрішнього розпорядку школи, 

пов'язані з навчанням учня. 

i) Законний представник студента інформується про зміни в роботі та 

розкладі через веб-сайт школи www.ssodry.cz та веб-додаток 

BAKALÁŘI. 

j) Законний представник неповнолітнього учня приймає рішення про 

надання згоди на використання його персональних даних. 

k) Законний представник має право обирати та бути обраним до 

шкільної ради 

l) На інформацію про хід і результати навчання дорослих учнів мають 

право і ті батьки або особи, які виконують аліментні зобов'язання 

щодо цих учнів. 

3) ПРАВИЛА ВЗАЄМИН УЧНІВ І ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ 

a) Усі працівники школи та учні школи поважають один одного, дбають 

про створення партнерських відносин, заснованих на взаємоповазі, 

довірі та справедливості. 

b) Весь персонал школи та учні школи забезпечують дотримання 

основних соціальних правил та правил пристойного та ввічливого 

спілкування. 

c) Весь персонал школи та учні школи дбають про дотримання порядку 

і чистоти в усіх приміщеннях школи. 

d) Особливо грубі словесні та навмисні фізичні напади учнів на учнів та 

шкільний персонал або шкільного персоналу на учнів, вважаються 

серйозним порушенням шкільних правил, і адміністрація школи 

прийме міри за таку поведінку відповідно до норм трудового 

законодавства та положеннями Закону № 561/2004 Зб., Закону про 

освіту (§ 31 абзац 3). 

 

 



III. РОБОЧИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ РЕЖИМ ШКОЛИ 

1) ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ ТА ПОЯСНЕННЯ ВІДСУТНОСТІ 

a) Учні зобов’язані регулярно і вчасно приходити до школи відповідно 

до встановленого розкладу, брати участь у заняттях та всіх шкільних 

заходах, які відбуваються під час занять; належним чином 

пояснювати свою відсутність на уроках та інших обов’язкових 

шкільних заходах. 

b) У разі неможливості учня брати участь у заняттях із заздалегідь 

відомих причин, повнолітній учень або законний представник 

неповнолітнього учня письмово просить класного керівника про 

звільнення від занять. 

c) Повнолітній учень або законний представник неповнолітнього учня 

зобов’язаний документально повідомити класному керівнику про 

причини відсутності учня на заняттях не пізніше трьох календарних 

днів з початку його відсутності телефоном, електронною поштою, 

через веб-додаток Bakaláři або особисто; електронний та телефонний 

зв’язок має здійснюватися виключно з адреси чи номера телефону, які 

заздалегідь узгоджені з класним керівником і внесені до веб-додатку 

Bakaláři.  

d) Якщо відсутність учня на заняттях через хворобу часто повторюється, 

класний керівник може вимагати підтвердити відсутність учня через 

хворобу довідкою від лікаря, і тільки на підставі пояснення 

відсутності від законного представника (або повнолітнього учня). 

e) У виняткових випадках (у разі підозри на нехтування школою), 

довідку від лікаря можна вимагати як частину пояснення навіть у разі 

відсутності менше 3 днів. У разі неодноразового невиправданого або 

невиправданого нехтування відвідуванням школи школа повинна 

повідомити про цей факт органи соціального та правового захисту 

дітей відповідно до Закону № 359/1999 Зб. про соціальний та правовий 

захист дітей. 

f) У повнолітніх учнів класний керівник анульовує відсутність учня на 

уроках, як правило, на підставі медичної довідки або документа 

державної установи (поліція, суд тощо). 

g) Учень зобов’язаний негайно після повернення до класу надати 

класному керівнику пояснення про відсутність. 

h) Учень може покинути урок лише з дозволу вчителя. Звільнення 

більше ніж на одну годину, але не більше 3 днів, дозволяється класним 

керівником, але за його відсутності - вчитель, який його замінює, або 



інший педагогічний працівник школи. На довший термін учня 

відпускає директор школи. 

i) Якщо учень не бере участі в заняттях протягом щонайменше п'яти 

навчальних днів і його відсутність не почснена, за пропозицією 

класного керівника, директор школи викликає письмово законного 

представника неповнолітнього учня або повнолітнього учня для 

негайного підтвердження причини відсутності; водночас він 

попереджає, що інакше учень буде оцінений так, що закінчив 

навчання. 

j) Учень, який не відвідав школу протягом десяти днів після отримання 

запрошення або не вказав причину своєї відсутності, вважається 

таким, що закінчив навчання в останній день цього терміну; з цього 

дня перестає бути учнем школи. 

k) Облік відвідування учнями теоретичних занять веде класний керівник 

спільно з вчителем, який його замінює, а практичних занять - вчитель 

відповідного професійного навчання, відвідування підтверджує лише  

класний керівник. 

2) ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ШКОЛІ 

a) Учні дотримуються принципів соціальної поведінки. 

b) Учні приходять до школи належним чином і чисто одягненими. У 

школі завжди носить тільки чисте взуття. Учні відповідально 

готуються до уроків, виконують поставлені завдання, мають 

напоготові необхідні для уроків інструменти, носять встановлений 

одяг і взуття на фізкультурі та практичних заняттях. 

c) Якщо учень не зміг належним чином підготуватися до уроку або не 

виконав домашнє завдання, він вибачиться і виправдовується перед 

учителем на початку уроку за свою неготовність. При необхідності він 

скористається можливістю консультації (додається доповнений 

матеріал, конкретні питання). Вони приносять до школи підручники 

та навчальне приладдя відповідно до розкладу занять та за вказівками 

вчителів. 

d) Учні утримують своє робоче місце та його оточення в чистоті та 

порядку. 

e) учні не порушують хід уроку неналежною поведінкою та діяльністю, 

яка не відповідає шкільним правилам і не має відношення до 

навчання. Вони використовують перерву для підготовки до занять або 

для переходу в інші класи, щоб підкріпитися та відпочити. На 

невеликих перервах учні без причини не виходять з класу. На 

перервах і вільних годинах вони дисципліновано перебувають у 

приміщенні школи. 



f) Коли працівник школи або інша уповноважена особа входить до класу 

та коли він виходить, учні встають. 

 

3) ВНУТРІШНІЙ РЕЖИМ ШКОЛИ 

a) Порядок і час проведення занять визначається розкладом. Кожне 

заняття починається і закінчується відповідно до часу, визначеного 

розкладом занять або вказівкою вчителя. 

b) Початки занять визначаються таким чином: 

 

Денна форма навчання 

 

                              07:00 – 07:45             11:25 – 12:10 

                              07:50 – 08:35             12:40 – 13:25 

                              08:40 – 09:25             13:35 – 14:20 

                              09:40 – 10:25             14:25 – 15:10 

                              10:35 – 11:20             15:15 – 16:00 

 

c) Учень приходить до школи перед заняттями завчасно, щоб     

належним чином підготуватися до їх початку. 

d) Протягом навчального дня передбачається велика перерва тривалістю 

15 хвилин після 2-го уроку та дві перерви по 10 хвилин після 3-го та 

після 6-го уроку. Між 5-м і 6-м уроками передбачена обідня перерва 

тривалістю 30 хв. Інші перерви тривають 5 хвилин. 

e) Під час уроку учень може залишати своє місце в класі лише з дозволу 

вчителя. 

f) Виходити зі школи під час занять можна лише у вільні години та під 

час обідньої перерви. 

g) Під час уроку учень може користуватися мобільним телефоном, 

ноутбуком тощо лише за згодою вчителя. 

h) Під час навчання в аудиторіях, спеціалізованих майстернях і спортзалі 

учні дотримуються правил, що діють у цих майстернях (класах). 

Учень переміщається по всіх аудиторіях за згодою вчителя. 

i) Відповідно до потреб, класний керівник або вчитель визначає 

чергування учнів та їх обов'язки.  

j) Для вирішення будь яких учнівських адміністративних питань у 

секретаріаті школи є чітко визначений робочий час секретаріату. 

Питаннями, що стосуються всіх учнів класу, займається класний 

керівник. 

k) Якщо вчитель не присутній на уроці через 10 хвилин після дзвінка, 

черговий учень, зобов'язаний вирішити ситуацію. Він негайно 



звертається до учителя у його кабінеті, а у разі його відсутності 

передає інформацію заступнику директора, черговому вчителю чи 

секретаріату школи. 

l) Учень зобов’язаний стежити за змінами щоденного розкладу та будь-

якою іншою інформацією у веб-додатку BAKALÁŘI. 

m) Якщо під час навчального процесу відповідно до розкладу діяльність 

переривається на певний час і про це заздалегідь відомо учням та їх 

законним представникам (так звані вільні години та обідня перерва), 

учні можуть залишати шкільну будівлю та повинні дотримуватися 

всіх принципів охорони здоров’я. У цей час школа не несе 

відповідальності за їхню діяльність, поведінку та за завдані ними 

збитки. 

Харчування  

Школа забезпечує харчуванням учнів та працівників у шкільних їдальнях: 

1. Початкова школа м.Одри, вул. Коменського 6, фінансована 

організація - для учнів і працівників теоретичного навчання та для 

працівників професійної підготовки за фахом перукар, спортивний 

масаж та реабілітація в м.Одри. 

2. Початкова школа м.Одри, вул. Погорська 8, фінансована організація - 

для працівників теоретичного навчання в м.Одри. 

3. Менделовська середня школа, м. Новий Їчін, фінансована організація, 

вул. Діваделні138/4 - для учнів та працівників професійної підготовки  

за фахом перукар, спортивний масаж та реабілітація в м.Новий Їчин. 

4. Вище професійне училище (VOŠ), коледж (SOŠ) та Середнє 

Професійно-Технічне Училище (SOU)м. Копшивніце, вул.Гусова 

1302/11 - для учнів та працівників професійної підготовки за фахом 

перукар, спортивний масаж та реабілітація в м.Копшивніце. 

5. Середні школи, м.Одри, фінансована організація, вул. Опавська 22, 

окреме робоче місце, м.Вітков (власна їдальня) - для учнів та 

працівників теоретичного навчання та для професійної підготовки за 

фахом Кухар-офіціант та Автомеханік у Віткові та с. Вітков-Подграді. 

У Вітков-Подграді для учнів напрямку Автомеханік привозить обіди 

у термо посуді шкільний завгосп. 

Харчування учнів і працівників здійснюється в шкільних їдальнях і 

регулюється правилами внутрішнього розпорядку шкільної їдальні під 

час обідньої перерви. 

 



Індивідуальні навчальні плани (далі IНП) 

У виняткових і обґрунтованих випадках директор школи може дозволити 

учневі навчатися за ІНП. Або з обмеженням відвідування занять, або 

студент повністю звільняється від відвідування. В індивідуальному 

навчальному плані визначаються спеціальна організація навчання та 

тривалість навчання із збереженням змісту та обсягу навчання, 

визначених шкільною освітньою програмою. В обґрунтованих випадках 

IНП також може бути надано для окремих предметів. 

Учень зобов’язаний узгодити дати іспитів з викладачами та керівництвом 

школи і вчасно з’явитися на ці дати. Класифікація повинна бути 

завершена до кінцевого терміну, що діє для всіх студентів. У разі неявки 

на іспит без поважних причин іспит оцінюється як «недостатній». 

Директор школи може дозволити IНП: 

А. за письмовою рекомендацією шкільної консультації неповнолітньому 

учневі з особливими освітніми потребами чи надзвичайними 

здібностями, на прохання його законного представника та дорослому 

учню з особливими освітніми потребами чи надзвичайними здібностями 

на його прохання, 

B. З інших серйозних причин, прохання про підготовку IНП з інших 

серйозних причин розглядатимуться індивідуально. 

Індивідуальний навчальний план, підписаний директором школи, стає 

частиною особових документів учня. 

 

IV. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ, ПРОТИПОЖЕЖНОГО 

ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 

a) Усі особи, які беруть участь у заняттях, зобов'язані дотримуватися 

правил безпеки та захисту свого здоров'я та здоров'я інших осіб, а 

також дотримуватися протипожежних правил і плану евакуації 

будівлі. 

b) Учні та працівники школи зобов'язані брати участь у регулярних 

інструктажах по Безпеці та охороні здоров'я під час роботи та 

дотримуватись інструкцій з техніки безпеки від керівництва школи. 

Учні регулярно проходять інструктаж по Безпеці та охороні здоров'я 



під час роботи, зміст інструктажу фіксується в листі охорони праці та 

засвідчується підписом учня та інструктора. 

c) Учні зобов’язані піклуватися про своє здоров’я та життя та життя  

своїх однокласників, негайно повідомляти персонал школи про 

випадки травм, нещасних випадків, фізичного нападу чи інших форм 

утиску над собою чи іншою особою, у якій вони перебували. 

d) Куріння заборонено в усіх внутрішніх і зовнішніх приміщеннях 

школи (сюди відносяться і електронні сигарети). Порушення заборони 

на куріння є порушенням Закону № 379/2005 Зб. і тому вважається 

грубим порушенням шкільних правил. 

e) Забороняється вживання та розповсюдження алкоголю, наркотичних 

та психотропних речовин, отрут у всіх внутрішніх та зовнішніх 

приміщеннях школи та на всіх шкільних заходах, також заборонено 

під їхнім впливом входити в школу та на її територію та брати участь 

у всіх шкільних заходах. Порушення цієї заборони вважається 

особливо грубим порушенням шкільного розпорядку. 

f) Забороняється використовувати зброю, вибухові речовини, 

боєприпаси чи піротехніку в усіх внутрішніх і зовнішніх приміщеннях 

школи та на всіх шкільних заходах, а також заборонено проносити ці 

предмети на всі шкільні території та шкільні заходи. Порушення цієї 

заборони вважається особливо грубим порушенням шкільного 

розпорядку. 

g) За винятком роботи за безпосередньою вказівкою вчителя (наприклад, 

з хімії, фізики, професійної підготовки тощо), відкритий вогонь 

заборонено в усіх шкільних приміщеннях. При виявленні пожежі учні 

зобов'язані негайно повідомити будь-якого працівника школи. 

h) Учням забороняється використовувати хімічні речовини та зберігати 

будь-які хімічні та легкозаймисті речовини в усіх приміщеннях 

школи. 

i) Учням суворо заборонено працювати з будь-якими електричними 

приладами та електроустановками (не поширюється на знаряддя 

праці, що використовуються у професійному навчанні). 

j) З міркувань безпеки учням не рекомендується їздити до школи 

автостопом. Паркування автомобілів і мотоциклів на подвір’ї школи 

призначено лише для працівників школи, а не для учнів. Учні можуть 

паркувати автомобілі, мотоцикли чи велосипеди на території школи 

на підставі письмової заяви, у якій буде зазначено, що школа не несе 

за них відповідальності. 



k) Категорично забороняється вилазити з вікон, висуватися і сидіти у 

вікнах і на підвіконнях, заходити на дахи будівель, кидати різні 

предмети і виливати рідину з вікон або кидати сніг з вікон і в них. 

l) Учень зобов’язаний негайно повідомити про будь-яку травму або 

хворобу класного керівника, іншого чергового вчителя або 

керівництво школи. 

m) Під час руху учнів до місць проведення занять чи інших заходів за 

межами навчального закладу учні дотримуються правил дорожнього 

руху та вказівок супроводжуючих осіб. Під час пересування містом та 

дорогами учень дотримується правил дорожнього руху. 

n) Якщо урок фізкультури проходить поза будівлею школи, учні 

пересуваються у всі заздалегідь визначені місця і повертаються до 

школи за встановленим маршрутом, з яким вчитель ознайомить їх на 

початку навчального року. Учитель також навчатиме учнів правилам 

безпечного пересування та потенційним ризикам для безпеки. 

Учитель робить письмовий запис цього інструктажу з підписом і 

датою, коли учень проходив навчання. Під час переїздів до 

встановленого місця і назад до школи учні зобов’язані дбати про 

власну безпеку, виконувати вказівки вчителів і правила дорожнього 

руху. 

 

1) ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ ВІД СОЦІАЛЬНО-ПАТОЛОГІЧНИХ 

ЯВИЩ ТА ПЕРЕД ПРОЯВАМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ, 

ВОРОЖНЕЧІ ЧИ НАСИЛЬСТВА 

a) Усі учні школи зобов’язані запобігати виникненню залякування, 

вандалізму, жорстокості, расизму та злочинності. Учень, який став 

свідком насильницької поведінки, знущань чи іншої принизливої 

поведінки (вандалізм, расизм, жорстокість тощо), зобов’язаний 

повідомити про такий факт педагогічних працівників, працівників 

школи або директора школи. Учень, який став жертвою булінгу чи 

іншої насильницької, принизливої чи протиправної поведінки 

(вандалізм, расизм, жорстокість тощо), має право повідомити про 

такий факт будь-якому працівнику школи та на підставі цього 

повідомлення має право на негайну допомогу і захист. 

b) Учень має право на допомагу у вирішенні проблем, пов’язаних із 

стосунками з іншими учнями або працівниками школи, має право 

вимагати вирішення таких проблем безпосередньо від педагогічних 

працівників або керівництва школи. 

c) У школі забороняється пропагувати партії і рухи, спрямовані на 

придушення прав людини або расову нетерпимість. 



d) Забороняється приносити до школи предмети, що відволікають увагу, 

загрожують здоров'ю або порушують мораль. 

V. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ ЗІ СВОЇМ МАЙНОМ  

ТА МАЙНОМ ШКОЛИ 

 

a) Учні мають право використовувати шкільне обладнання, посібники та 

підручники лише у зв’язку з навчанням. Вони зобов’язані виконувати 

вказівки вчителів або інших працівників школи. 

б) Учні зобов'язані дбайливо ставитися до підручників і шкільного    

приладдя, наданих їм для навчанням. Про свою шкоду вони зобов'язані 

негайно повідомити вчителя. 

в) Учням не рекомендується приносити до школи цінні речі та великі 

суми грошей через можливу крадіжку, школа не несе відповідальності за 

будь-які втрати. 

г) Школа несе відповідальність лише за вкрадені та пошкоджені речі, 

якщо вони зберігалися у визначеному місці. Якщо таким чином учень 

виявив втрату особистої речі, він зобов’язаний негайно повідомити про 

це вчителя (на перерві – куратору) або класного керівника, які спільно з 

керівництво школи приймають рішення щодо подальших дій. Учні самі 

стежать за тим, щоб їхні речі були замкнені, про втрату негайно 

повідомляють класному керівнику чи вчителю. 

д) Не приносити до школи непотрібних для навчання речей, цінностей і 

великих сум грошей. Школа не несе відповідальності за цінні речі, 

залишені в іншому місці ніж є для цього визначене (мобільний телефон 

не є цінністю). 

е) Учні та шкільний персонал утримують у чистоті класну кімнату, 

внутрішні приміщення та прилеглі території школи у порядку, дбають 

про  шкільне майно від пошкодження. 

є) Учень відповідає за шкоду, заподіяну своїми діями, і за шкоду, яку він 

не запобіг, хоча це було в його силах. Учень або його законний 

представник відшкодовує повний розмір пошкодженого майна школи, 

навіть якщо шкода була заподіяна ненавмисно. У разі навмисного 

пошкодження шкільного майна учень школи разом зі своїм законним 

представником можуть самостійно відшкодувати завдані збитки  або 



відшкодувати збитки за власний рахунок. Невідшкодування завданої 

шкоди є підставою для стягнення збитків у судовому порядку. 

VI. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1) ПОХВАЛИ ТА ІНШІ НАГОРОДИ 

Учень має право на те, щоб його активне шкільне життя було оцінене. За 

зразкову поведінку, хоробрість або інші непересічні вчинки учень може 

бути нагороджений такими способами: 

• усна похвала вчителя, класного керівника або заступника директора 

• письмова подяка класного керівника або директора школи 

• інша нагорода, наприклад, матеріальна винагорода, яка присуджується 

директором школи. 

Учень може бути нагороджений: 

а) За надзвичайний прояв людяності, громадянську чи шкільну ініціативу, 

заслуги чи хоробрий вчинок, за багаторічну успішну працю учень може 

бути нагороджений подякою чи іншою нагородою за рішенням директора 

школи після обговорення на педагогічній раді. 

б) За вияв шкільної ініціативи або за тривалу успішну роботу учень може 

бути нагороджений подякою або іншою нагородою класним керівником 

після обговорення з педагогічною радою школи. 

в) Директор школи може нагороджувати похвалами та іншими нагородами 

за власним рішенням або за пропозицією іншої юридичної чи фізичної 

особи. Про ці факти класний керівник в доказовій формі повідомляє учня та 

законного представника неповнолітнього учня. Він також подбає про те, 

щоб подяка чи інша нагорода була записана в шкільну документацію. 

г) Класні керівники можуть нагороджувати похвалами та іншими 

нагородами за власним рішенням або з ініціативи інших учителів, вони 

повідомляють учня та законного представника неповнолітнього учня про 

нагороду в наочній формі та забезпечують, щоб похвала чи інша нагорода 

були зафіксовані в шкільній документації. 

Класифікацію поведінки пропонує класний керівник після обговорення з 

іншими вчителями і приймає рішення директор школи після обговорення на 

педагогічній раді. Критерієм класифікації поведінки є дотримання правил 

поведінки (шкільних правил). 

 



2) ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

У разі порушення чинного законодавства, порушення обов’язків учня, 

викладених у цих шкільних правилах, або грубого порушення співіснування 

та неетичної поведінки, до учня може бути застосовано один із наступних 

виховних заходів відповідно до Закону №. 561/2004 Coll., (Закон про освіту), 

зі змінами: 

• попередження класного керівника 

• догана класного керівника 

• догана директора школи 

• умовне виключення учня 

• відрахування учня зі школи 

У випадках останніх двох пунктів процедура здійснюється відповідно до 

Закону № 500/2004 Зб. (Кодекс про адміністративні правопорушення) зі 

змінами. Дисциплінарним стягненням, що має правові наслідки, є умовне 

відрахування учня зі школи чи навчального закладу або відрахування учня 

зі школи чи навчального закладу. 

а) Про рішення про винесення пепередження або догани, класний керівник 

негайно повідомляє директора школи. Про призначений виховний захід 

учня повідомляють чітко та відповідно до його віку та розумових 

здібностей. Про призначення виховного заходу класний керівник фіксує у 

шкільній документації та веб-додатку Bakaláři. 

б) При винесенні догани директором школи порядок подібний. Крім того, 

рекомендованим листом повідомляється законний представник студента. 

в) Законний представник учня повідомляється про обраний виховний захід 

у звичайний спосіб в залежно від тяжкості дій - усно або письмово. 

г) Коли директор школи вирішує надати умовне виключення, то встановлює 

випробувальний термін максимум на один рік. 

д) Якщо під час випробувального терміну учень вчиняє інше порушення, 

передбачених законом або шкільними правилами, директор школи може 

прийняти рішення про його виключення. Рішення про виключення зі школи 

може бути винесене за особливо тяжкі дії навіть без попереднього умовного 

відрахування. 

е) Особливо серйозним порушенням правил шкільного розпорядку 

вважається: 



• особливо образливий словесний або навмисний фізичний напад, 

• грубе насильство (психічне та фізичне), 

• прояви булінгу та кібербулінгу, 

• споживання, зберігання, виготовлення або розповсюдження речовин, що 

викликають залежність, на території школи або на заході, організованому 

школою, 

• крадіжка, шахрайство (наприклад, під час документування відсутності, 

неправильне використання чіпа), 

• більше 40 непояснених (пропущених) годин, 

• порушення заборони проносити до школи зброю, предмети та речовини, 

які можуть загрожувати здоров’ю та життю або завдати шкоди майну, 

• неодноразове невиконання учнем обов'язків, зазначених у шкільних 

правилах. 

є) Дисциплінарні заходи повинні розглядатися як негайна реакція на 

порушення правил поведінки та шкільних розпорядків, застосування яких 

слугує запобіганню подальшим порушенням. 

ж) Всі вчителі співпрацюють з класним керівником, звертають увагу на 

проступки учнів особисто, через класну книгу або електронну пошту. 

Класний керівник співпрацює з іншими шкільними працівниками та 

директором школи у вирішенні дисциплінарних проблем. 

з) Для обговорення серйозних навмисних порушень шкільних правил 

директор школи або педагогічний радник може скликати освітню комісію, 

у якій зазвичай беруть участь класний керівник, педагогічний радник, учень 

і законний представник. 

и) Серйозне навмисне порушення обов'язків, передбачених шкільними 

правилами, розглядається як умовне виключення або виключення зі школи. 

і) Директор школи або класний керівник (залежно від виду заходу) повинен 

негайно повідомити учня та законного представника неповнолітнього учня 

про накладення дисциплінарного стягнення та його причини в доказовій 

формі. 

й) Про проведені виховні заходи інформується педагогічна рада школи. 

 

 



Дисциплінарні заходи Причина 

попередження класного керівника менш серйозне, повторне 

порушення шкільних правил 

догана класного керівника більш серйозне та повторне 

порушення шкільних правил 

догана директора школи грубе (неодноразове) порушення 

правил шкільного розпорядку 

умовне виключення учня грубе навмисне порушення 

обов'язків, встановлених шкільним 

розпорядком 

відрахування учня зі школи грубе навмисне (повторне) 

порушення обов'язків, 

встановлених правилами шкільного 

розпорядку 

 

Примітка: Крім тяжкості проступку вид дисциплінарного стягнення 

визначається також частотою повторності проступку. 

Огляд дисциплінарних стягнень за ступенем тяжкості дій (див. Додаток 

1 Правил школи) 

 

VII. ПРАВИЛА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

1) ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ ОЦІНЮВАННЯ 

а) Оцінювання учнів є невід’ємною частиною навчального процесу та 

управління ним. 

б) Предметом оцінювання є результати, досягнуті учнем з предметів 

відповідно до вимог освітньої програми, уміння використовувати набуті 

знання, уміння та навички в конкретних ситуаціях та поведінка учня 

відповідно до вимоги правил школи. 

в) Оцінювання результатів навчання учнів відбувається у формі: 

формувальне оцінювання –оцінювання в процесі навчання, 

підсумкова оцінка – загальна, підсумкова оцінка. 

г) Оцінка за поведінку не впливає на оцінювання з інших предметів. 

 

 



2) ОТРИМАННЯ ЗАСАД ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ 

Учитель отримує засади для оцінювання та класифікації учня особливо 

коли: 

• постійно спостерігає за вихованцем; 

• постійно контролює успішність учня та його готовність до навчання; 

• аналізує результати діяльності учня; 

• використовує різні види контрольних робіт (письмові, усні, графічні, 

практичні, рухові, дидактичні контрольні роботи тощо); 

• спостерігає якість роботи та результати навчання, активність та 

індивідуальні учня, 

• консультації з іншими вчителями, за необхідності з працівниками 

педагогічно-психологічної консультації, служби охорони здоров’я та 

шкільних педагогічних працівників. 

• бесідує з учнем та законними представниками учня. 

 

Учитель зобов'язаний вести власний облік оцінювання кожного учня. Запис 

також включає дату та оціночна вага кожного іспиту. Учитель 

повідомлятиме студента чи законного представника про результати кожної 

класифікації через веб-додаток Bakaláři, особисто під час занять або 

телефоном (тільки у разі значного погіршення). 

3) ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ ХОДУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ І ПОВЕДІНКИ 

• однозначність 

• зрозумілість 

• порівнянність із заздалегідь визначеними критеріями 

• об’єктивність  

• універсальність 

а) Оцінювання результатів навчання є частиною навчального процесу. 

Оцінка проводиться шляхом класифікації. Його мета — виразити знання, 

уміння та навички, набуті учнями на відповідному рівні класифікації, а 

також спонукати учнів доповнювати, закріплювати та розширювати їх у 

межах навчальної програми предмета. Домашнє завдання також можна 



оцінювати. Спосіб оцінювання – відповідальність кожного вчителя. До 

домашніх завдань належать, наприклад, самостійні роботи різного 

характеру, протоколи тощо. 

б) Вчителі ведуть записи про поточне оцінювання учнів. Не рідше як два 

рази на чверть, якщо предмет дозволяє, учню виставляється письмова оцінка 

з даного предмета. 

в) Учитель повідомляє студенту про результат класифікації без зайвого 

зволікання. 

г) Вчитель оцінює успішності учня із сильним наголосом на позитивні 

сторони учня, також звертаючи увагу на недоліки, одночасно вказуючи на 

можливість виправлення. 

д) За один день учні можуть написати лише одну підсумкову письмову 

роботу, тривалість якої перевищує 30 хвилин. Підсумкові роботи не можуть 

бути написані протягом останнього тижня перед закриттям класифікації за 

цей семестр. 

е) Оцінюючи учня, педагогічний працівник застосовує вимогливість і 

педагогічний такт щодо учня, об’єктивно оцінює результати роботи, не 

піддається суб’єктивним і зовнішнім впливам. 

є) Оцінювання ґрунтується на оцінці ступеня досягнутих очікуваних 

результатів, сформульованих у навчальних планах окремих предметів 

шкільної освітньої програми. Оцінка педагогічно працівника є 

обґрунтована, професійно коректна та перевірена. Під час загальної 

класифікації учитель бере до уваги специфічні особливості учнів і той факт, 

що учень міг коливатися в навчанні протягом навчального періоду через 

певне нездужання. 

ж) Оцінюючи та класифікуючи поведінку, вчитель бере до уваги, чи 

відповідає ця поведінка шкільним правилам. 

з) Правила оцінювання результатів навчання є частиною шкільних правил і 

поширюються на всі предмети середньої школи. 

и) Самооцінка студента є частиною процесу оцінювання та створення 

зворотного зв'язку. 

Самооцінювання учня 

а) Самооцінка є важливою частиною оцінювання учня, вона зміцнює його 

самооцінку та впевненість у собі. Вона належним чином включається в 

навчальний процес безпосередньо всіма учителями. 



б) Помилка є важливим засобом навчання. Учитель розмовляє з учнями про 

помилку, учні самі можуть виправити якусь роботу; оцінка успішності не 

може здійснюватися тільки шляхом класифікації, вона повинна 

супроводжуватися аналізом помилок учня. 

в) Під час самооцінки студент вчиться описувати, що він може зробити, що 

він ще не може зробити, які у нього є прогалини і як він буде продовжувати 

працювати. 

г) Під час шкільної роботи учителі направляють учня, щоб він 

прокоментував свої успіхи і результати. 

д) Самооцінювання учня не має на меті замінити класичне оцінювання 

(оцінювання учня учителем), а має лише розширити процеси оцінювання та 

зробити учня більш активним, оскільки оцінки не є єдиним джерелом 

мотивації. 

4) ПОРЯДОК КЛАСИФІКАЦІЇ УСПІШНОСТІ УЧНЯ  

 

а) Учні класифікуються за всіма переліченими предметами у навчальному 

плані відповідного курсу освітньої програми. 

б) Класифікаційний рівень визначає учитель відповідного предмету. З 

предмета, з якого викладає більше ніж однин учителя, підсумковий рівень 

класифікації визначатимуть відповідні учителі за взаємною згодою. 

в) Для визначення рівня успішності з окремих предметів наприкінці 

класифікаційного періоду оцінюються результати навчання, досягнуті 

учнем за весь період, враховуються його працьовитість і старанність, 

загальна зацікавленість у роботі. Оцінка не є середнім значенням 

класифікації за певний період класифікації. 

г) Законні представники учнів інформуються про оцінювання успішності та 

поведінки учнів на класних зборах та за погодженням з учителем у будь-

який час протягом навчального року та у формі веб-додатку BAKALÁŘI. 

д) У разі погіршення успішності або поведінки учня класний керівник без 

зайвої затримки повідомляє про це законного представника. 

 

 

 



5)ХІД І МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАННЯ ЗА 

ІНДИВІДУАЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 

а) Метод оцінювання та класифікація учня базується на розумінні його 

особливих освітніх потреб. 

б) При оцінюванні та класифікації учнів слід наголошувати на мотиваційній 

складовій оцінювання, оцінювати явища, які учень засвоїв. 

Використовуються різні форми оцінювання, наприклад бальні оцінки, 

оцінки за кількістю помилок тощо. 

в) Учитель ознайомить учнів із сутністю та причинами індивідуального 

підходу та методами оцінювання, які будуть використовуватися. Він 

ознайомить їх із фактами у той відповідний спосіб, якому відповідає рівень 

їхньої інтелектуальної та моральної зрілості. 

г) До загальної кількості пояснених годин відсутності учня не враховуються 

ті, через які директор школи погодив індивідуальний план учня. (талановиті 

учні, спортивні команди, стан здоров’я тощо)  

д) Хід і метод оцінювання в освіті за IНП (індивідуальний навчальний план) 

ідентичний для обох форм IНП: 

тобто для IНП за письмовою рекомендацією шкільного консультаційного 

закладу, а також для IНП з інших серйозних причин. 

 

6) ПОРЯДОК І МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ В НАВЧАННІ 

ІНОЗЕМЦІВ 

 

а) Якщо в школі навчаються учні з-за кордону, їх залучення до навчального 

процесу адаптується відповідно до їхніх особливих освітніх потреб і 

здібностей, а перш за все їх вміння спілкуватися чеською мовою. 

б) При оцінюванні учнів слід наголошувати на мотиваційній складовій 

оцінювання, оцінювати явища, які учень засвоїв. Комплексне підсумкове 

оцінювання іноземного студента наприкінці періоду оцінювання також 

може бути зроблено усно із зазначенням того, що учень виконав у процесі 

навчання і на якому рівні він це засвоїв. 

 

7) КРИТЕРІЇ СТУПЕНІВ УСПІШНОСТІ 

 

а) Критерії для окремих рівнів класифікації сформульовані переважно для 

загальної класифікації. Учитель не переоцінює жоден із зазначених 

критеріїв, він оцінює успішність учня комплексно, відповідно до специфіки 

предмета та враховуючи здібності та освітні потреби учня (інвалідність, 

медичний недолік, соціальне неблагополуччя). 



б) Насамперед учитель використовує класифікацію як мотиваційний і 

виховний засіб. 

 

А) Загальноосвітні предмети 

 

При класифікації результатів, відповідно до вимог навчальної програми, 

оцінюються: 

• вміння застосовувати набуті знання та вміння при розв’язуванні 

практичних завдань, законів та суспільних і природних явищ. 

• уміння використовувати досвід і знання, отримані під час практичної 

діяльності 

• якість результатів діяльності та вміння працювати самостійно 

• цілісність, точність і постійність засвоєння необхідних знань, фактів, 

понять та законів. 

 

оцінка 1 (відмінно) 

В учня немає суттєвих прогалин у точності та цілісності знань, фактів і 

понять і у зв’язках між ними. Він може з допомогою учителя виправляти 

поодинокі неточності та помилки. Отримані знання та вміння застосовує 

при вирішенні теоретичних завдань та практичні завдання з незначними 

помилками. Усна та письмова робота правильна і лаконічна, графічне 

вираження акуратне і правильне. Учень вміє працювати самостійно за 

попередніми вказівками учителя. 

 

оцінка 2 (похвально) 

В учня немає суттєвих прогалин у точності та цілісності необхідних знань, 

фактів і понять і у зв’язках між ними. Здобуті знання та вміння застосовує 

при розв’язуванні теоретичних і практичних завдань з незначними 

помилками, потребує керівництва учителя. В усній та письмовій роботі 

зазвичай бракує правильності й точності, графічне мовлення менш 

естетичне. Учень з меншими труднощами вміє працювати самостійно за 

попередніми вказівками учителя. 

 

оцінка 3 (добре) 

Учень має серйозні прогалини в точності та цілісності необхідних знань, 

фактів і понять, а також у зв’язках між ними. Для тлумачення та оцінки явищ 

він може застосовувати свої знання обмежено і лише за допомогою учителя. 

Усна і письмова праця слабка, графічна виразність часто менш естетична. 

Якість результатів його діяльності погіршується суттєвими недоліками. 

Учень може працювати самостійно під періодичним наглядом учителя. 

 

 

 



оцінка 4 (задовільно) 

Учень має численні і дуже серйозні прогалини в точності і цілісності 

необхідних знань, фактів і понять, а також у зв'язках між ними. Для 

інтерпретації та оцінки явищ він може застосовувати свої знання в дуже 

обмеженому обсязі і лише з постійною допомогою учителя. Якість 

результатів його діяльності погіршується дуже суттєвими недоліками. 

Учень може працювати лише під постійним наглядом учителя. 

 

оцінка 5 (незадовільно) 

Учень не засвоїв навчальну програму. Він має постійні дуже значні недоліки 

у виконанні необхідної праці. Інтерпретуючи та оцінюючи явища, він не 

може застосувати свої знання навіть за допомогою учителя. Його усна та 

письмова праця абсолютно незадовільна. Учень не може задовільно 

працювати навіть під постійним наглядом учителя. 

 

Б) Навчально-естетичні предмети 

 

При класифікації результатів, відповідно до вимог навчальної програми, 

оцінюються: 

• ступінь творчості та самостійності висловлювання 

• набуття необхідних знань, досвіду, діяльності та їх творче застосування 

• знання закономірностей даної діяльності та застосування їх у власній 

діяльності 

• якість мовлення 

• ставлення учня до діяльності та інтерес до неї 

 

Оцінка 1 (відмінно) 

Учень дуже активний у діяльності. Працює творчо, незалежно, повністю 

використовує особисті припущення і дуже успішно їх розвиває. Його 

мовлення естетично ефективне, оригінальне, відчутне, точне. Творчо 

застосовує набуті знання, уміння та навички. 

 

Оцінка 2 (похвально) 

Учень активний у діяльності, здебільшого самостійній, користується 

особистими припущеннями, які успішно розвиває. Його презентація 

естетично ефективна, оригінальна і має лише незначні недоліки. Учень 

творчо застосовує набуті знання, уміння та навички. Цікавиться 

мистецтвом, естетикою, фізичною культурою. 

 

Оцінка 3 (добре) 

Учень менш активний, творчий, самостійний і швидкий у діяльності. Він 

недостатньо використовує свої здібності в індивідуальному та 

колективному самовираженні. Його мова невиразна, він допускає помилки. 



Його знання та вміння мають численні прогалини, і він потребує допомоги 

учителя, щоб їх застосувати. Активного інтересу до мистецтва, естетики та 

фізичної культури не має. 

 

Оцінка 4 (задовільно) 

Учень не дуже активний і творчий у діяльності. Розвиток його здібностей і 

його вираження не дуже задовільні. Вирішує завдання з частими 

помилками. Застосовує знання та вміння лише за значної допомоги учителя. 

Проявляє дуже мало інтересу та зусиль. 

 

Оцінка 5 (незадовільно) 

Студент переважно пасивний у діяльності. Розвиток його здібностей 

незадовільний. Його вираження здебільшого є хибними і не має естетичної 

цінності. Він не може застосувати мінімальні набуті знання та навички. Не 

виявляє інтересу до роботи. 

 

8) ОЦІНКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОВЕДІНКИ 

 

а) Класифікація поведінки пропонується класним керівником після 

обговорення як з учителями, які викладають у класі, так і з іншими 

учителями. Знижена оцінка з поведінки обговорюється педагогічною радою. 

б) Критерієм класифікації поведінки є дотримання правил, встановлених 

шкільними правилами під час навчального періоду в школі та на заходах, 

організованих школою. Класифікація враховує вік учня, його моральну та 

інтелектуальну зрілість. 

 

9) КРИТЕРІЇ СТУПЕНЯ ПОВЕДІНКИ 

 

Оцінка 1 (дуже добре) 

Учень свідомо дотримується правил поведінки та активно дотримується 

шкільних правил. Має позитивні відносини з класом і шкільним 

колективом, сприяє його згуртуванню та формуванню кращих умов праці. 

Менш серйозні порушення шкільних правил відбуваються рідко. 

 

Оцінка 2 (задовільно) 

Поведінка учня відповідає правилам та правилам розпорядку школи. Він 

вчинив більш тяжке правопорушення або повторно вчиняє менш тяжкі 

правопорушення. Не активно сприяє створенню позитивних відносин у 

класі. Учень відкритий до виховних дій і намагається виправити свої 

помилки. 

 

 

 



Оцінка 3 (незадовільно) 

Учень грубо порушує правила, встановлені шкільним розпорядком, 

незважаючи на призначені заходи виховного характеру, вчиняє інші 

правопорушення, дезорганізує діяльність колективу. 

 

10) ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ В ТАБЕЛІ 

 

Табель 

Табель видається студенту кожного семестру. За І семестр студентам 

замість табеля може бути видана виписка. 

Поведінка учня в табелі оцінюється за поведінку в школі та на заходах, 

організованих школою, якщо оцінювання використовується, то за такою 

шкалою 

1 – дуже добре 

2 – задовільно 

3 – незадовільно 

 

Оцінювання результатів навчання 

Оцінка результатів навчання учня в табелі визначається класифікаційною 

оцінкою (далі – класифікація). 

 

Результати навчання учня 

Рівень оцінюється в основному щодо сформульованих очікуваних 

результатів у навчальних планах окремих предметів освітньої програми, 

відповідно до його віку, індивідуальної освіти та особистих поглядів. 

Результати навчання учня з окремих обов’язкових і факультативних 

предметів, визначених освітньою програмою, оцінюються в табелі за 

класифікаційними рівнями: 

Рівень класифікації - оцінка 

1 - відмінно, 

2 - похвально, 

3 - добре, 

4 - задовільно, 

5 – незадовільно. 

 

Загальна оцінка учня за табелем 

- зараховано з відзнакою, 

- зараховано, 

- не зараховано, 

- не оцінений. 

 

а) Зараховано з відзнакою: якщо з жодного з обов’язкових предметів, 

визначених шкільною освітньою програмою, в табелі успішність гірше 2 – 



похвально, середній бал досягнень з усіх обов’язкових предметів, 

встановленій шкільною освітньою програмою не вище 1,5 і його поведінка 

оцінюється дуже добре. 

б) зараховано, якщо з жодного з обов’язкових предметів, визначених 

шкільною освітньою програмою, в табелі  оцінка 5 – незадовільно. 

в) Незараховано, якщо в табелі оцінка 5 – недостатньо з одного з 

обов’язкових предметів, визначених шкільною освітньою програмою. 

 

Перехід учня до старшої середньої школи 

Учень, який за підсумками другого півріччя склав усі обов’язкові предмети, 

визначені програмою (навчальним планом) школи, за винятком предметів, з 

яких учень не оцінюється, переходить до старшої середньої школи.  

 

Оцінювання учня за 1 семестр 

Якщо учня не можна оцінити наприкінці першого семестру, директор школи 

призначає іншу дату його оцінювання, щоб оцінювання за перше півріччя 

було проведено не пізніше кінця червня відповідного навчального року. У 

разі неможливості оцінити студента навіть на пізнішому терміні, студент не 

оцінюється за І семестр. 

 

Оцінювання учня за 2 семестр 

Якщо учня неможливо оцінити в кінці другого семестру, директор школи 

визначає альтернативну дату його оцінювання, щоб оцінювання за другий 

семестр було проведено не пізніше кінця вересня наступного навчального 

року. До періоду оцінювання студент відвідує наступний вищий курс. Якщо 

учня не оцінили навіть в цьому семестрі, то його семестрові оцінки 

незараховані. 

 

Виправний іспит 

Учень, який не склав наприкінці другого семестру не більше 2 обов’язкових 

предметів, або учень, який не склав наприкінці першого семестру не більше 

2 обов’язкових предметів, що викладаються тільки в першому семестрі, 

складає виправний іспит з цих предметів не пізніше закінчення відповідного 

навчального року в день, визначений директором школи. Виправні іспити 

проводяться комісією. Студент, який не склав або не з’явився на повторний 

іспит, не склав його. За наявності поважних причин директор може 

призначити учню альтернативну дату проведення іспиту не пізніше кінця 

вересня наступного навчального року. 

 

Сумніви щодо правильності оцінювання в кінці І-ІІ семестру 

Якщо у повнолітнього учня або законного представника неповнолітнього 

учня виникли сумніви щодо правильності оцінювання наприкінці першого 

чи другого семестру, він може звернутися до директора школи протягом 3 



робочих днів з дня, коли він дізнався про оцінювання, але не пізніше 3 

робочих днів з моменту видачі звіту комісії про іспит. Розгляд комісії 

відбувається не пізніше 14 днів з моменту вручення заяви або в дату, 

погоджену з повнолітнім учнем або законним представником 

неповнолітнього учня. В обґрунтованих випадках регіональне відділення 

може прийняти рішення про проведення повторного екзамену та 

комісійного іспиту в іншому загальноосвітньому навчальному закладі. 

 

Іспит з комісією 

Учень складає іспит з комісією у таких випадках: 

а) якщо проводить виправні іспити, 

б) якщо учневі не виставлено оцінку з жодного з предметів, 

в) якщо повнолітній учень або законний представник неповнолітнього учня 

вимагають повторний іспиту через сумніви щодо правильності оцінки. 

 

Якщо через відсутність учня у вчителя не вистачає матеріалів для 

оцінювання і учень не оцінюється з даного предмету в кінці семестру, 

проводиться іспит для доповнення матеріалів для оцінювання у формі 

комісійного іспиту. Ліміт, який не може перевищувати відсутність учня, 

становить 30%. Якщо у вчителя є достатньо доказів для оцінювання 

(порівняльна кількість оцінок з іншими учнями даного класу) і відсутність 

учня належним чином виправдана, він може оцінити учня, навіть якщо він 

перевищив 30% відсутності з конкретного предмету. 

 

Дата проведення комісійного іспиту визначається директором школи, як 

правило, до кінця другого місяця після закінчення класифікаційного 

періоду. До складу екзаменаційної комісії входять: голова (класний 

керівник), екзаменатор (викладач), помічник (викладач з тією ж 

кваліфікацією). 

 

Комісія з проведення комісійних іспитів складається не менше з трьох осіб. 

Його очолюють директор школи або уповноважений нею вчитель, учитель-

екзаменатор, який викладає в учня з даного предмету, а також помічник, 

який має професійну кваліфікацію для викладання того ж або схожого 

предмету. Якщо директор школи одночасно є вчителем, регіональне 

відділення призначає голову комісії. Членів комісії призначає директор 

школи. Голова оголосить результати іспиту публічно в день іспиту. 

 

Учень може складати не більше одного комісійного іспиту в один день 

(більше лише за письмовою згодою законного представника). 

 



У разі виникнення сумнівів щодо правильності оцінювання учня, він може 

проходити контрольну роботу лише один раз у відповідному семестрі з 

даного предмета. 

 

У другому півріччі учень може складати комісійний іспит з метою 

виправного іспиту не раніше серпня відповідного навчального року, якщо 

повнолітній учень або законний представник неповнолітнього учня не 

узгоджує з директором школи більш ранній термін, у випадку учня 

останнього року навчання директор школи завжди задовольнить запит на 

більш ранню дату. 

 

Комісійний іспит складається або тільки в усній формі, або має також 

письмову частину. Тривалість письмової частини 15-40 хвилин, тривалість 

усної частини 15-20 хвилин. Учень має право підготуватися до заданих 

питань усного іспиту протягом 15 хвилин. Учні з документально 

підтвердженими специфічними труднощами в навчанні мають достатньо 

збільшений час на письмову частину та підготовку до усної частини іспиту 

(на 25 або 50%). 

 

11) МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ НА КУРСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 

 

У денній формі підвищення кваліфікації при оцінюванні поведінки та 

результатів навчання учнів, керуються відповідно до положень правил 

школи. 

 

VIII. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ 

 

У класифікації професійної підготовки, відповідно до вимог навчального 

плану, оцінюються: 

• рівень набутих практичних умінь і навичок, володіння ефективними 

способами діяльності; 

• використання набутих теоретичних знань у практичній діяльності; 

• активність, самостійність, творчість та ініціативність у практичній 

діяльності; 

• якість результатів діяльності; 

• організація власної праці та робочого місця, підтримання порядку на 

робочому місці; 

• дотримання нормативно-правових актів з охорони праці та охорони 

навколишнього середовища; 

• економне використання сировини, матеріалів, енергії, подолання 

перешкод у роботі; 



• експлуатація та технічне обслуговування устаткувань, приладів, 

інструментів і вимірювальних приладів. 

 

Професійна підготовка та досвід оцінюються за класифікаційною 

шкалою: 

•  оцінка 1 – відмінно – ставиться учню, якщо виконані ним операції або 

робота відповідають встановленим показникам якості роботи; якщо учень 

впевнено використовує теоретичні знання на практиці, дотримується 

нормативно-правових актів та інструкцій щодо забезпечення безпеки та 

охорони здоров’я на виробництві, зразково організовує своє робоче місце, 

експлуатує та обслуговує машини, прилади, інструменти, вимірювальні 

прилади та допоміжні засоби. Працює самостійно та вправно; 

 

• оцінка 2 – похвально – ставиться учню, якщо виконана ним робота чи 

операція відповідає встановленим показникам якості; якщо він без 

особливих труднощів використовує теоретичні знання на практиці, 

дотримується правил та інструкцій щодо забезпечення безпеки та охорони 

здоров’я на роботі, без суттєвих помилок організовує своє робоче місце, 

обслуговує та обслуговує машину, інструменти, вимірювальні прилади та 

допоміжні засоби. Працює самостійно, але менш вміло; 

 

• оцінка 3 – добре – ставиться учню, якщо у виконуваних ним трудових 

завданнях, операціях або роботах виявлені незначні недоліки, якщо він 

використовує теоретичні знання на практиці, часто лише за пропозицією 

вчителя або інструктора; допускає помилки в організації свого робочого 

місця, в експлуатації та обслуговуванні машин, інструментів, 

вимірювальних приладів та в дотриманні приписів та інструкцій із 

забезпечення безпеки та охорони здоров'я на виробництві; є самостійний, 

але повільніший; 

 

• оцінка 4 – задовільно – отримує учень, якщо у виконуваних ним трудових 

завданнях, операціях або роботах виявлено суттєві недоліки щодо якості 

роботи; якщо використовує теоретичні знання на практиці лише за 

завданням учителя або викладача професійної підготовки; допускає грубі 

помилки в організації свого робочого місця, в експлуатації та 

обслуговуванні машин, інструментів, вимірювальних приладів і 

допоміжних засобах, у дотриманні приписів та інструкцій із забезпечення 

безпеки та охорони здоров'я на виробництві; повільний і мало самостійний; 

 

• оцінка 5 – незадовільно – виставляється учню, який виявив повне   

незнання, не засвоїв завдання, операції чи роботи, визначені шкільною 

практичною програмою. 

 



Учитель професійної підготовки зобов’язаний ознайомити учня з 

результатами кожного оцінювання, вказати на переваги та недоліки 

оцінюваних проявів,  активностей і робіт учнів. 

 

Організація практичного навчання: 

• практичне навчання відбувається відповідно до шкільних освітніх програм 

і складається переважно з формування умінь, видів діяльності та навичок, 

виготовлення продукції та виконання послуг і робіт, що мають матеріальну 

цінність (продуктивна діяльність учнів); 

• Учні мають право на винагороду за продуктивну діяльність згідно з 

правовими нормами та відповідними правилами внутрішнього розпорядку 

школи; 

• професійне навчання здійснюється або на відокремлених робочих місцях 

навчального закладу, або на робочих місцях фізичних та юридичних осіб, з 

якими училище укладає договір, зміст якого визначається відповідними 

нормативними актами - § 12 і 13 Декрету № 13/2005 зб.. На цих робочих 

місцях працюють учні під керівництвом і наглядом інструкторів. Інструктор 

веде максимум 6 учнів; 

• якщо учні школи проходять професійне навчання на робочих місцях інших 

юридичних або фізичних осіб, вони мають такі ж перерви, як і їхні 

працівники. Тривалість цих перерв не включається в тривалість навчального 

дня; 

• під час практичних занять учні повинні використовувати засоби 

індивідуального захисту (робочий одяг, рукавиці, взуття, окуляри, щитки 

тощо); 

• тривалість заняття з професійної підготовки 60 хвилин; ранкові заняття для 

1 курсу починаються не раніше 7.00 год. В обґрунтованих випадках 

можливий початок ранкових занять для учнів 2-3 курсів не раніше 6 години 

ранку. Післяобідні заняття в навчальний день за денною формою навчання 

закінчуються не пізніше 20 години. 

• у разі тривалої відсутності з поважних причини учень має право на 

спеціальні консультації у вчителя з професійної підготовки. 

• правила пояснення відсутності на практичних заняттях такі ж, як і на 

теоретичних заняттях. 

 

Розклад та внутрішній режим під час практичного навчання 

1)Прихід на робоче місце 

• Після приходу переодягнутися в робочий одяг у відведеному для цього 

приміщенні, 

• Учень приходить на робоче місце не пізніше ніж за 5 хвилин до початку 

занять, 

• Учень приносить на робоче місце власні робочі інструменти та 

допоміжні засоби, необхідні для роботи, за винятком електроприладів, з 



обов’язком берегти власні інструменти, допоміжні засоби та особисті 

речі, 

• Не носіть об’ємні сумки та рюкзаки. Також не беріть з собою речей, не 

пов’язаних з навчанням, цінні речі, гроші і мобільні телефони. У разі 

необхідності цінні речі та гроші здаються на зберігання вчителю 

трудового навчання. В іншому випадку школа не несе відповідальності 

за шкоду, спричинену втратою грошей або цінностей. 

 

2)Поведінка на робочому місці 

• Протягом усього навчального дня учні повинні повністю виконувати 

вказівки учителів професійної підготовки та інструкторів, або інших 

педагогічних та оперативних працівників школи, суворо дотримуватись 

принципів безпеки та охорони здоров’я на виробництві та гігієни праці, 

зокрема категорично забороняється використовувати та експлуатувати 

технічне обладнання, машини та інструменти без присутності чи дозволу 

учителя професійної підготовки. 

• Під час практичних занять учні тримають свої мобільні телефони 

вимкненими та зберігають у роздягальні, не користуються ними. 

• Забороняється віддалятися від робочого місця та залишати робоче місце 

без згоди учителя професійної підготовки навіть під час перерв, за винятком 

обідньої перерви. 

• Забороняється приносити та вживати алкогольні напої та інші шкідливі для 

здоров'я речовини. 

• Учні приходять на робоче місце підготовлені відповідно до професійних 

вимог, в укомплектованому та чистому робочому одязі та відповідному 

взутті. 

• На практичних заняттях не можна носити сережки, каблучки, пірсинг та 

інші прикраси, які можуть спричинити виробничу травму або суперечать 

стандартам професійного догляду. Довге волосся, якщо цього вимагають 

принципи охорони праці та гігієни праці, повинно бути зібране та сховане 

під головний убір. 

• На робочому місці учні завжди першими вітаються з однокласниками, 

учителями професійної підготовки та відвідувачами. 

• Під час навчання учні зосереджені на навчанні, особливо у роботі з 

замовником і не відволікаються ні на себе, ні на однокласників. 

• Учні проходять призначені медичні огляди і в разі підозри чи 

захворювання на вірусне захворювання негайно повідомляють про це 

учителями професійної підготовки. 

• У разі непридатності учня до проходження професійного навчання 

(внаслідок попереднього вживання алкоголю чи інших наркотичних 

речовин, недостатньої оснащеності робочим знаряддям, одягом та взуттям, 

неестетичного зовнішнього вигляду тощо) проводиться процедура, 

відповідно до чинного шкільного розпорядку. 



• Учні зобов’язані негайно повідомляти відповідний педагогічний колектив 

про нещасний випадок на виробництві, власний чи чужий, а також про 

обставини, які можуть призвести до нещасного випадку або пошкодження 

шкільного обладнання. 

 

3) Період навчання 

Розклад практичних занять та перерв на харчування та відпочинок 

визначаються розпорядком дня відповідного до робочого місця професійної 

підготовки. 

 

4)Захист майна та запобігання збитків 

Кожен учень має право економно використовувати все обладнання, яке 

використовується для його навчання, з дотриманням загальночинних 

правових норм і шкільних розпорядків, з якими він ознайомлений. Вони 

охороняють майно школи та своїх учнів і всіх, хто має право пересуватися 

в приміщеннях навчального закладу, зобов'язані сумлінно ставитися до 

засобів навчання, інструментів, інвентарю та іншого обладнання робочого 

місця. 

Кожен учень несе відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок 

навмисного порушення правових норм або шкільного розпорядку, як майну, 

так і майну однокласників та інших особ, які на законних підставах 

перебувають у приміщеннях робочого місця (відповідно до Цивільного 

кодексу). У випадку, якщо конкретного винуватця не буде встановлено, 

компенсація буде вимагатися від усієї групи. 

 

5)Відхід з робочого місця 

Після закінчення дня кожен учень прибирає своє робоче місце, перевіряє 

наявність інструментів і засобів праці, переодягається і зберігає робочий 

одяг у відведеному для цього місці. Про залишення робочого місця завжди 

повідомляє учителя професійної підготовки. 

 

IX. ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ 

 

Неповна середня освіта з сертифікатом. 

а)Закінчується випускним іспитом відповідно до Закону про школу № 

561/2004 Coll. зі змінами., яка складається з письмової, практичної та усної 

частини. Учень може складати випускний іспит, якщо він успішно закінчив 

останній курс середньої освіти. 

б) Учень перестає бути учнем школи з наступного дня після успішної здачі 

випускного іспиту. 

в) Якщо він не склав випускний іспит або не склав його вчасно, він перестає 

бути учнем школи 30 червня відповідного року, в якому він мав належним 

чином закінчити свою освіту. 



Повна середня освіта з випускним іспитом про повну середню освіту 

 

а) Закінчується випускним іспитом відповідно до Закону про школи № 

561/2004 Coll. зі змінами., яка складається з письмової, практичної та усної 

частини. Учень може складати іспит, якщо він успішно закінчив останній 

рік середньої освіти. 

б) Учень перестає бути учнем школи наступного дня після успішного 

складання випускного іспиту. 

в) Якщо він не склав іспит або не склав його вчасно, він перестає бути учнем 

школи 30 червня того року, в якому він повинен був належним чином 

закінчити навчання. 

 

IX КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

а) Шкільні правила затверджені Шкільною радою середньої школи м.Одри, 

яка відбулася 29 серпня 2022 року. 

б) Зміни можуть пропонуватися на постійній основі з огляду на 

терміновість. Усі зміни в правилах школи підлягають затвердженню 

Шкільною Радою середньої школи м.Одри. 

в) Шкільні правила публікуються на веб-сайті школи, учні школи 

ознайомлюються з ними через своїх класних керівників у наочний спосіб, а 

законні представники всіх учнів середньої школи м.Одри інформуються про 

їх публікацію та зміст через веб-додаток BAKALÁŘI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1: 

Огляд дисциплінарних стягнень за ступенем тяжкості провини 

 

Вид правопорушення  Періодичність Вид виховного 

заходу 

Менш серйозні порушення 

шкільного розпорядку записані 

в класній книзі (наприклад, 

неадекватна поведінка, 

порушення, відсутність 

інтересу до навчання, 

невиконання вказівок 

учителя...) 

1x, 2x попередження 

класного керівника 
3x, 4x догана класного 

керівника 
5x, 6x догана директора 

школи 
7x, 8x заниженя оцінка за 

поведінку - 2 
9x, 10x заниженя оцінка за 

поведінку - 3 
nad 10x умовне відрахування 

зі школи  

умовне виключення учня 

відрахування учня зі школи 

do 10 hod. догана класного 

керівника 
do 20 hod. догана директора 

школи 
do 30 hod. заниженя оцінка за 

поведінку - 2 
nad 30 hod. заниженя оцінка за 

поведінку - 3 
nad 40 hod умовне відрахування,  

відрахування учня зі 

школи 

Запізнення   3 запізнення = 1 година 

без пояснення 

Куріння на території школи 

(у всіх шкільних будівлях, 

шкільних садах, на робочих 

місцях професійного 

навчання, шкільних заходах) 

1x попередження 

класного керівника 
2x догана класного 

керівника 
3x догана директора 

школи 
4x заниженя оцінка за 

поведінку - 2 
5x заниженя оцінка за 

поведінку - 3 
6x умовне відрахування  

зі школи  



 

Залишення школи без 

попередження  

1x попередження 

класного керівника 
2x догана класного 

керівника 
3x догана директора 

школи 
4x заниженя оцінка за 

поведінку - 2 
5x заниженя оцінка за 

поведінку - 3 

 

Шахрайська поведінка учня 

1x попередження 

класного керівника 
2x догана класного 

керівника 
3x догана директора 

школи 
4x заниженя оцінка за 

поведінку - 2 
5x заниженя оцінка за 

поведінку - 3 
6x умовне відрахування 

зі школи  

 
Примітка: 
1.Спізненням вважається запізнення учня без поважної причини протягом 15 хвилин після 

початку уроку. 

2. Про неповнолітніх учнів, які курять і залишають школу без причини, буде повідомлено 

законному представнику. 

3. У разі вчинення учнем кількох правопорушень одночасно захід виховного характеру 

застосовується до більш тяжкого правопорушення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРАВИЛ 2020/2021 №1 

набирає чинності з 1 листопада 2020 року 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА 
Закон № 349/2020 Зб., який вносить зміни до Закону про освіту № 561/2004 Зб., § 184a, регулює правила 

дистанційного навчання. 

 

1) Вчителі проводять дистанційне навчання за чинним розкладом 

(щоденна форма 7:50 - 15:10), заняття проводяться онлайн або офлайн 

(роздача завдань) через веб-додаток Bakaláři (Komens), через 

програму Teams, електронною поштою з доменом @ ssodry, можливо 

по телефону, виключно за номерами телефонів, вказаними учнями або 

законними представниками в шкільній анкеті. 

2) Усі комунікації між законними представниками/учнями та школою 

відбуватимуться через веб-додаток Bakaláři, шкільну електронну 

пошту @ssodry та програму Office 365. 

3) Навчання в режимі офлайн та завдання будуть призначатися учням на 

постійній основі, регулярно оновлюватимуться, а складність завдань 

буде пов’язана з погодинним розподілом окремих предметів. 

4) Дати та спосіб здачі завдань будуть частиною завдання, включаючи 

інформацію про проведення онлайн-занять (вчителі надішлють учням 

запрошення на онлайн-заняття мінімум за день). 

5) Учні зобов’язані здобувати належну освіту, як очно, так і дистанційно. 

6) Учні зобов’язані відповідально готувати завдання, здавати їх та 

перевіряти список завдань щоденно. 

7) Студенти повинні бути присутніми онлайн під час занять. 

8) Законні представники або повнолітні учні зобов’язані повідомити 

причини відсутності учня відповідно до чинних шкільних 

розпорядків, дистанційне навчання в цьому відношенні стосується 

тих самих правил, що й очне. 

9) Просимо законних представників брати участь у дистанційному 

навчанні разом з учнями та контролювати регулярне виконання 

завдань та підключення учнів до онлайн-занять. 

10) Під час онлайн-занять вчителі не лише ставлять завдання, а й 

передають інформацію для розуміння предмету, реагують на можливі 

пропозиції студентів, пояснюють та, у разі зацікавленості, надають 

індивідуальні консультації згідно з чинним розкладом 

консультаційних годин. 

11) У разі будь-яких проблем під час дистанційного навчання або 

проблем, пов'язаних з навчанням, законні представники або учні 

звертаються до класного керівника, всім учням забезпечується повний 

навчальний супровід відповідно до їх матеріальних умов. 

12) Якщо учень не має можливості працювати онлайн чи офлайн, 

він домовиться з класним керівником про здачу завдань, школа 



повністю адаптується до умов учня та забезпечить його подальше 

навчання. 

13) Будь ласка, зверніть увагу, що участь у дистанційному 

навчанні є обов’язковою, будь-яка неучасть має бути пояснена 

класному керівнику відповідно до діючих шкільних правил. 

14) Відсутність під час дистанційного навчання буде оцінюватися 

відповідно до участі в освіті та результатів, для пропусків з 

виправданих причин загалом застосовується те саме, що й для очного 

навчання. 

15) Для учнів із особливими вимогами навчання під час 

дистанційного навчання діє можливість надання допомоги шкільної 

консультації та надання чинних (визнаних) заходів підтримки. 

16) У дистанційній освіті дотримується специфіка цього методу 

навчання. Необхідно враховувати різну технічну оснащеність і 

можливості учнів, складність тривалої роботи з комп’ютером, 

недоцільність тривалого спостереження за монітором, неправильну 

позу під час роботи за ПК тощо. 

17) Тривалість уроків і перерв визначається чинним розкладом 

занять і вчителем при дистанційному навчанні відповідно до 

характеру діяльності та з урахуванням основних фізіологічних потреб 

учнів, їх здібностей і реакцій. 

 

Школа адаптує  дистанційну освіту відповідно до умов учнів та 

забезпече: 

а) онлайн-навчання, поєднання синхронного онлайн-навчання 

(педагогічний колектив працює в певний час із групою учнів через 

визначену комунікаційну платформу) та асинхронного навчання (учні 

працюють індивідуально, самі обирають темп і час); графік завжди 

буде визначено для конкретних випадків, 

б) офлайн навчання, призначення завдань через веб-додаток Bakaláři 

та середовище Office 365 та без контактів через Інтернет шляхом 

передачі письмових матеріалів (особисто у визначеному місці або 

поштою) 

в) індивідуальні консультації учнів та педагогічних працівників, 

г) комунікацію між педагогічним колективом та законними 

представниками учнів, 

д)  інформування учня про його результати, надання зворотного 

зв’язку та спрямування учня на самооцінку, 

е) регулярне і безперервне спілкування з учнем, відповідно до його 

можливостей, технічного оснащення та сімейних умов. 

 

 

 



Оцінювання в дистанційному навчанні 

A. завдання та робота на онлайн-уроках будуть оцінюватися та 

класифікуватися, оцінки будуть введені в веб-додаток Bakalářі , 

Б. оцінювання з дистанційного навчання є таке ж саме як і з очного 

навчання та відбуватиметься постійно під час дистанційної освіти 

окремими педагогами, 

В. використовуємо високоякісний зворотний зв’язок, поєднання 

безперервного формувального оцінювання, самооцінювання учнів, а 

також підсумкового оцінювання для оцінювання освіти учнів. 

 

Правила оцінювання 

Відмінно (1) – учень працює активно, творчо, в результатах 

мінімальна кількість помилок. Усне та письмове мовлення логічно 

правильне, точне та лаконічне, завдання здає вчасно, відповідно до 

вказівок викладачів. 

 

Похвально (2) – за рівнем досягнутих умінь і знань учень показує 

комплексні знання з меншою кількістю помилок, що не має 

принципового значення для правильності очікуваних результатів. 

Його усне та письмове спілкування відносно точне без будь-яких 

серйозних недоліків. 

 

Добре (3) – рівень знань і вмінь має незначні прогалини, неточності та 

помилки, які студент може виправити за допомогою вчителя. Більш 

виразні помилки проявляються в його усному і письмовому мовленні. 

 

Задовільно (4) – знання та вміння учня нижче середнього, часті 

помилки, у роботі відсутній творчий підхід. Усне та письмове 

висловлювання має значні резерви. 

 

Незадовільно (5) – невиконане або незавершене завдання без 

належного обґрунтування навіть у додаткові терміни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРАВИЛ 2021/2022 № 2 

з 15 жовтня 2021 року 

Прохання про черговий звільнення від уроків учня 

 

1. Повнолітній учень або законний представник неповнолітнього 

учня має можливість вимагати чергового звільнення учня від 

занять на частину останнього уроку у зв’язку з доїздом, див. Запит 

на регулярне звільнення учня (теоретичне навчання, професійне 

навчання ), додаток до цього додатка. 

2. Регулярне звільнення учня від занять повністю належить до 

компетенції директора школи з оцінкою класного керівника та 

вчителя трудового навчання. 

3. Кожне прохання буде оцінюватися індивідуально, відповідно до 

поточного сполучення автобусів та поїздів, у жодному разі не буде 

задоволено, якщо учень має пряме сполучення з місцем 

проживання протягом години після закінчення занять. 

4. При теоретичному навчанні учень зобов'язаний самостійно 

надолужувати пропущені предмети. 

5. У разі регулярних ранніх відходів або пізніх прибуттів з 

практичних занять, учень повинен надолужувати пропущені 

робочі години принаймні один раз на місяць, або прибувши раніше, 

або вийшовши пізніше, так, щоб у кінцевому підсумку він виконав 

встановлені години. за програмою шкільної освіти  

6. Учень подає заяву класному керівнику, який оцінює її, щодо 

професійної підготовки консультується з вчителем з професійної 

підготовки, а потім передається її директору школи (яка буде 

частиною особової справи). 

7. Заява про звільнення від занять повинна бути підписана законними 

представниками неповнолітнього учня або повнолітнього учня на 

бланку Заява про чергове звільнення учня. 

8. Учень, якому дозволено чергове звільнення від занять, 

зобов’язаний регулярно надолужувати пропущені роботи в 

повному обсязі, погоджувати з викладачами дату іспиту, якщо у 

зв’язку з регулярним звільненням від занять він не має достатню 

кількість оцінок, визначених учителем даного предмету, 

необхідних для класифікації. 

9. Учень зобов'язаний регулярно відвідувати заняття у разі 

санкціонованого звільнення від занять. 

10. Якщо учень не дотримується принципів плану регулярного 

звільнення від занять (див. конкретне прохання учня про регулярне 

звільнення від занять), а отже, не виконує своїх навчальних 

зобов’язань, його чергове звільнення буде скасовано директором 

школи. 



11. Прохання про чергове звільнення учня є дійсним лише після 

погодження директором школи (підтверджується підписом). 

12. Учень звільняється від занять виключно за конкретним проханням 

на чергове звільнення та відповідно до його затвердженого обсягу. 

13. Якщо учень залишає школу раніше, незважаючи на відмову в Заяві 

про чергове звільнення учня, передчасні виходи будуть вважатися 

порушенням шкільного розпорядку та вноситися до щоденних 

записів у класній книзі (ці записи будуть оцінюватися). згідно з 

додатком No1 шкільних розпорядків: Огляд заходів 

дисциплінарного впливу за ступенем тяжкості проступку. 

14. Прохання дійсне не більше одного навчального року, або до зміни 

вказаних маршрутів поїздів та автобусів. 

 

Прохання про чергове звільнення учня від занять можна подавати 

лише згідно з правилами додатку № 2 до шкільного розпорядку. 

Поправка затверджена радою школи 14.10.2021. 

 


