
 

                                           ПРАВИЛА  

    для батьків учнів (осіб, що їх заміняють) 

1. Батьки (особи, що їх заміняють) беруть участь у роботі органів 

державно-громадського самоврядування шкільного рівня (батьківському 

комітеті, Раді ліцею, конференціях, загальношкільних батьківських зборах), 

інших рівнів –  міського, регіонального. 

2. Вносять пропозиції щодо поліпшення якості освітніх послуг у ліцеї, 

організації навчально-виховного процесу, покращення матеріально-

технічної та навчально-методичної бази ліцею, беруть участь у їх реалізації 

на благодійних началах. 

3. Звертаються до педагогічних працівників навчального закладу в 

індивідуальному порядку, колективній формі щодо вирішення питань 

навчання, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі. 

4. Отримують від працівників навчального закладу кваліфікаційну 

допомогу (інформаційної, консультативної та іншого порядку) щодо 

дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини, членів його 

сім’ї. 

5. Всебічно  сприяють дотриманню в навчальному закладі громадського 

порядку, всіх видів безпеки життєдіяльності. 

6. Неухильно дотримуються чинного законодавства, зокрема, що діє в 

сфері освіти. 

7. Дотримуються положень основних організаційно-правових документів 

ліцею (Статуту, Положення про Раду ліцею та ін.), сприяють їхньому 

неухильному дотриманню з боку дітей. 

8. Постійно піклуються про фізичне, психічне, емоційне здоров’я дитини, 

створюють оптимальні умови для його формування як особистості, для 

розвитку його індивідуальних здібностей. 

9. Забезпечують дитині гідне утримання, відповідні умови для 

навчальних занять, занять за інтересами. 

10. Здійснюють контроль за рівнем організації та якості освіти, дозвілля 

дітей у позаурочний час. 

11. Батьки (особи, які їх заміняють) учнів  не проходять  до приміщення 

ліцею. Дітей супроводжують до входу у приміщення (обов’язково у масках). 



12. Батьки (особи, які їх заміняють) зустрічаються з учителями  виключно 

після уроків, в екстрених випадках під час перерви. 

13. Учителі зобов’язані заздалегідь попередити чергових про прихід 

батьків, а також про час та місце проведення зустрічі. 

14. Прохід батьків (осіб, які їх заміняють) у заклад освіти з особистих 

питань до адміністрації можливий за умови попередньої домовленості/запису 

з представниками адміністрації, про що чергового інформують заздалегідь. 

15. У випадках незапланованого приходу батьків (осіб, які їх заміняють) 

учнів, черговий з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю тільки з 

дозволу адміністрації, у супроводі педагогічного працівника (класного 

керівника). 

16. Батьки (особи, які їх заміняють)  не повинні перешкоджати своїми 

діями навчально-виховному процесу в тому числі – відволікати вчителя від 

виконання своїх обов’язків для вирішення організаційних, господарських 

питань, з’ясування непорозумінь тощо. 

17. З’ясовувати у приміщенні та на території ліцею будь-які стосунки, 

непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як 

власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї) без присутності 

педагогічних працівників закладу неприпустимо. 

18. Не допускається перебування у ліцеї та на території закладу у 

нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо та паління 

у приміщенні ліцею, на території та поряд з нею. 

19. Батьки/особи, що їх заміняють, не ухиляються від виконання своїх 

обов’язків, утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять 

стосовно дітей. Проводять систематичну роботу з дитиною з метою її 

безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою 

недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ 

(тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.). 

20. Батьки/особи, що їх заміняють, несуть відповідальність за невиконання 

або неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення). 

21. Не перешкоджають відвідуванню дітьми навчальних занять, сприяють  

розвиткові їх особистих здібностей, формуванню в них основних 

компетенцій. 

22. Батьки/особи, що їх заміняють, не застосовують стосовно дітей будь-

які форми психічного або фізичного насилля, жорстокого поводження з 

дітьми. 

23. Батьки (особи, що їх заміняють),  незаконно не використовують дитячу 

працю, не допускають участі дітей у будь-яких торгівельних операціях. 

24. Не змушують дитину брати участь у релігійних заходах, діяльності 

політичних партій, інших угрупувань тощо. 



ЗАОХОЧЕННЯ 

До батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми 

заохочень: відзначення подякою, грамотою шкільного рівня — за активну 

участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки 

(за поданням класного керівника); за активну участь у житті ліцею (за 

поданням Батьківської ради). 

  

ГОЛОВНЕ: 

1. Намагайтесь жити так, щоб людям поруч з Вами було добре. 

2. Перш ніж звернутись до людини, посміхніться їй: адже добрі стосунки 

починаються з посмішки. 

3. Навчіться радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників 

та друзів. 

4. Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте: це відштовхує людей і 

руйнує їх стосунки. 

5. Намагайтесь прийти на допомогу людині, не чекайте, поки тебе про це 

попросять. 

6. Якщо Вам буде погано, не поспішайте звинувачувати у цьому інших, 

вчіться терпіти неприємності: погане швидко проходить. 

І – НАЙГОЛОВНІШЕ: 

СТАВТЕСЯ ДО ЛЮДЕЙ ТАК, ЯК ХОЧЕТЕ, ЩОБ СТАВИЛИСЬ ДО ВАС! 
 


