
Витяг із Статуту школи № 26 
§49 
ОБОВ'ЯЗКИ УЧНЯ 
1. Кожен учень  школи № 26 має обов'язок: 
1) регулярно відвідувати уроки та окремі позакласні заходи;  
2) сумлінно працювати на уроках та брати активну участь у навчальному процесі;  
3) систематично виконувати домашні завдання та готуватися до наступних уроків;  
4) ретельно працювати, ставлячи перед собою вимагання відповідно до  своїх здібностей, 
беручи участь у гуртках за інтересами, у конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях чи 
реалізуючи індивідуальні програми навчання;  
5) брати участь у важливих урочистостях на території школи та за її межами в урочистому 
одязі;  
6) ставитися з повагою до всіх розпоряджень директора школи, рекомендацій/завдань від 
класного керівника, інших учителів та працівників школи;  
7) перебувати на території школи (приміщення школи та спортивний, дитячий 
майданчики) під час уроків і перерв, оскільки тільки на цій території школа несе 
відповідальність за безпеку учня;  
8) повідомляти класного керівника, речника прав учня, директора школи, шкільного 
педагога про всі форми дискримінації або порушення прав учнів на території школи;  
9) дотримуватися загальноприйнятих соціальних норм співіснування, дбати про власну 
гідність і не порушувати людську гідність інших людей, що випливає з дотримання прав 
людини;  
10) дбати про культуру слова, особливо про культуру привітання й прощання з дорослими 
(працівниками школи, гістьми), друзями та однокласниками; використовувати 
загальноприйняті формули ввічливих зворотів; 
11) турбуватися про здоров'я та особисту гігієну;  
12) не бути залежним від шкідливих звичок;  
13) дбати про естетику та порядок у школі, тобто про порядок у класах, коридорах, 
туалетах, у роздягальні, на спортивному майданчику, у виділених зелених зонах; спільно 
покращувати вигляд школи за погодженням з батьками;  
14) берегти шкільне майно, не псувати обладнання та засоби навчання (відповідальність за 
пошкоджене майно несуть батьки, якщо учень не в стані сам їх полагодити);  
15) носити шкільний одяг відповідно до Статуту школи та дотримуватись охайності, а 
зовнішній вигляд учня не може відступати від загальноприйнятих норм, згідно з § 50;  
16) при вході до приміщення школи змінювати взуття згідно з термінами, які визначені 
директором школи; взуття, верхній одяг залишати в роздягальні;  
17) поводитися культурно в школі й поза нею, дбати про честь і традиції школи, а також 
про культуру мовлення; 
18) виконувати взяті на себе зобов'язання, що випливають із поставлених завдань і 
функцій, які виконуються; 
19) дбати про безпеку й здоров'я свої та однокласників;  
20) дотримуватися заборони на використання мультимедійних пристроїв, у тому числі 
мобільних телефонів  та інших електронних пристроїв під час занять та перерв між 
уроками;  
21) розрахуватися зі шкільною бібліотекою перед закінченням навчального року згідно з 



Положенням про шкільну бібліотеку та Положенням про користання підручниками, 
навчальними матеріалами та зошитами вправ, закуплених Міністерством Освіти;  
22) в останній тиждень навчання (8 клас і при зміні школи) учень зобов’язаний 
розрахуватися зі школою. Підтвердженням "розрахування" є заповнений обхідний лист;  
2. Учням не можна:  
а) перебувати в школі в стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотиків та іших 
засобів із подібним ефектом;  
б) приносити до школи алкоголь, наркотики та інші засоби з подібним ефектом, е-
сигарети; 
в) приносити на територію школи предмети та речовини, що становлять небезпеку для 
здоров'я та життя; 
г) виходити за територію школи під час запланованих занять;  
ґ) вживати їжу та напої під час навчальних занять; 
д) записувати відео та звуки за допомогою технічних пристроїв без попередньої згоди 
осіб;  
е)  користуватися під час урокв і перерв мобільними телефонами (в екстрених ситуаціях 
інформація передається через шкільний секретаріат); 
 
§50 
ШКІЛЬНИЙ ОДЯГ  
1. Одяг учня на території школи повинен бути скромним, охайним і пристойним, а 
зовнішній вигляд доглянутим і чистим.  
2. Одяг учня повинен бути дібраний відповідно до місця перебування (школа-урок, 
дискотека, екскурсія, театр тощо). Під час заходів, що відбуваються поза школою, 
організатор заходів може додатково вказати відповідний одяг, наприклад, із міркувань 
безпеки чи характер свята.  
3. Одяг не повинен містити провокаційних і образливих  принтів, які могли б викликати 
агресію чи підтримувати злочинну ідеологію, а також містити зображення, які 
асоціюються з чимсь подібним.  
4. Святкове (урочисте) вбрання обов'язкове під час таких шкільних урочистостей:  
1) урочистий початок навчального року;  
2) День учителя (День освіти);  
3) святкування Дня Незалежності;  
4) передріздвяні свята в школі перед святковими вихідними;  
5) свято школи; 
6) урочисте закінчення навчального року;  
7) іспит восьмикласника;  
8) коли представляє школу поза її межами. 
Урочистий одяг, який вимагається в школі:  
1) Дівчата - біла блузка з довгим або коротким рукавом, темно-синя або чорна спідниця 
(довжина не може бути коротшою ніж до середини стегна) або елегантні штани/брюки 
таких же кольорів.  
2) Хлопчці - біла сорочка з довгим або коротким рукавом, темно-сині або чорні довгі 
штани/брюки (можна костюм).  
5. Про додаткові дні, у які буде вимагатися одягнути урочистий одяг, буде повідомлено 
заздалегідь. 



6. Обов'язковий повсякденний одяг у навчальні дні:  
1) Дівчата можуть носити як спідниці, так і сукні (довжина не може бути коротшою ніж до 
середини стегна) та штани (довгі або до коліна);  
2) Хлопці повинні носити довгі штани класичного крою або спортивні штани (dresy), 
влітку це можуть бути шорти (до коліна);  
 3) З-під одягу не повинно бути видно білизну.  
4) Одяг не може бути прозорим або мати великі вирізи (напр. декольте); без тонких 
бретельок; живіт і плечі мають бути закритими.  
5) Обов'язковим елементом одягу в школі має бути змінне взуття для ходіння лише по 
школі; із міркувань безпеки неприпустимо носити, особливо влітку, взуття, яке не захищає 
належним чином ноги від ковзання, ударів тощо (заборонено носити шльопанці). 
6) Аксесуари та прикраси повинні бути скромними та безпечними; не можна носити 
головні убори  під час перебування в школі (шапки, капюшони). Дівчатам можна носити 
стримані, короткі сережки у вухах (тільки одна пара), а на пальцях, зап'ястях дпускаються 
ніжні прикраси.  
7) На уроках фізкультури всі прикраси обов'язково мають бути зняті. 
8) Біжутерія, прикраси, сумки та рюкзаки не повинні містити жодних елементів чи емблем 
вульгарного, образливого, провокаційного або агресивного характеру, а декораційні 
елементи не повинні мати агресивних акцентів (наприклад, не можна носити браслети з 
шипами, ланцюги, леза, шпильки). 
9) Зачіска учня може бути будь-якої довжини, але  колір і форма обов'язково мають бути 
натуральними - без фарбування, без підстригання й укладання їх таким чином, щоб це 
асоціювалося з молодіжними субкультурами; волосся має бути перш за все чисте й 
акуратно причесане, довге волосся  потрібно укладати так, щоб воно не заважало 
працювати під час уроків (учні з довгим волоссям мають їх зв’язати або заколоти).  
10) Заборонено мати будь-який макіяж. Винятком може бути лише акторський макіяж  для 
театральних вистав або ніжний грим для шкільних ігор. Дозволяється коректор або пудра 
для приховування вугрів на шкірі.  
11) Забороняється фарбувати нігті (хіба що це буде виключно безбарвний лак) і 
використовувати ненатуральне художнє оформлення. 
7. На уроки фізкультури учень зобов’язаний мати із собою одяг на зміну відповідно до 
вказівок учителя. 
8. Забороняється носіння спортивної форми поза уроками фізкультури (одяг, який 
учень/учениця одягали на фізкультуру, не можна носити на інших уроках). Якщо 
виникають сумніви в тому, що одяг або зовнішній вигляд відповідають вимогам, рішення 
приймає класний керівник або інший учитель.  
9. Недотримання обов'язкових вимог щодо одягу, зовнішнього вигляду  буде оцінюватися 
згідно з правилами оцінювання за поведінку.  
 
§51 
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМИ ТЕЛЕФОНАМИ ТА ІНШИМИ 
ЕЛЕКТОННИМИ ПРИСТРОЯМИ 
1. Відповідальність за телефон та інші електронні пристрої, принесені до школи, несе 
учень та батьки/опікуни.  
2. Школа не несе відповідальності за втрату цих пристороїв.  



3. Під час уроків та міжурочних перерв забороняється користуватися мобільними 
телефонами та іншими електронними пристоями. 
4. Перед початком навчальних занять (або під час перебування в шкільній світлиці, 
бібліотеці) учень  зобов’язаний вимкнути звук та заховати телефон, а також вимкнути 
звук у годиннику типу SmartWatch.  
5. Записувати аудіо та відео за допомогою телефону та інших електронних пристороїв 
можна лише за згодою особи, яку записують/фотографують; якщо це відбувається під час 
уроку, то додатково потрібна згода вчителя, який проводить заняття.  
6. Якщо необхідно зв'язатися з батьками або обговорити важливу справу, учень повинен 
запитати у вчителя дозволу на використання мобільного телефону; також можна 
скористатися шкільним телефоном, який знаходиться в секретаріаті. 
 
§52 
НАГОРОДИ 
1. Учень/учениця може отримувати нагороди та відзнаки за: 
 1) старанне навчання;  
2) зразкову поведінку;  
3) видатні досягнення;  
4) працю на благо школи;  
5) сміливість і відважність.  
2. Нагороди присуджує директор школи за клопотанням класного керівника, вчителя або 
учнівського самоврядування та батьківської ради за погодженням з педагогічною радою.  
3. Встановлюються такі види премій для учнів: 
 1) похвала від класного керівника;  
2) похвала від директора школи учням і вчителям;  
3) похвальний лист батькам; 
4) почесна грамота;  
5) матеріальна премія в кінці навчального року. 
4. Учень/учениця отримує відзнаку у вигляді свідоцтва з вертикальною біло-червоною 
смужкою та надруком «з відзнакою», якщо за результатами річної класифікації отримав/ла 
середню оцінку з усіх обов'язкових предметів не менше 4,75 та зразкову або дуже добру 
поведінку. 
 5. Учень, який закінчує початкову (базову) школу, отримує нагороду за кращий результат 
у школі з т.зв. екзамену восьмикласника.  
6. Учень може претендувати на стипендію (маршалка Поморського воєводства та 
президента міста Ґдиня) за успішність у навчанні або за спортивні досягнення, відповідно 
до регламенту. 
 7. Учні восьмих класів можуть отримати звання Почесного Випускника школи N 26.  
8. Детальні правила вибору Випускника визначено в Положенні про присвоєння звання 
"Випускник початкової школи № 26 ім. Солдатів Армії Крайової у Ґдині". 
 
§53 
ПОКАРАННЯ 
1. Покарання, що застосовуються до учнів, не можуть порушувати недоторканність та 
особисту гідність учнів.  



2. За недотримання Статуту школи чи учнівського розпорядку учня може бути покарано 
таким чином:  
1) зауваження від учителя у присутності класу + запис в електронному журналі;  
2) зауваження від класного керівника на виховній годині  + запис в електронному журналі;  
3) догана з письмовим обґрунтуванням від класного керівника на ім'я директора;  
4) письмове зауваження чи догана від директора школи з письмовим повідомленням 
батьків (законних представників);  
5) позбавлення учнівських привілеїв, наприклад, заборона брати участь у класних і 
шкільних розважальних заходах;  
6) заборона представляти школу поза її межами;   
7) переведення до паралельного класу своєї школи;   
8) направлення справи до поліції з метою проведення профілактично-виховної бесіди з 
учнем і батьками у випадку тривалої відсутності очікуваних ефектів виховної роботи або 
через загрозу безпеці учнів та працівників школи;  
9) в окремих випадках - переведення до іншої школи за згодою куратора освіти. 
3. Учень має право оскаржити рішення про покарання таким чином: 
 1) звернутися до директора школи з проханням обґрунтувати рішення (протягом 3 днів 
від дати повідомлення про покарання);  
2) надіслати письмовий запит педагогічній раді з проханням переглянути справу 
(протягом 7 днів від дати повідомлення про покарання); 
3) звернутися до куратора освіти з метою оскарження рішення педагогічної ради 
(протягом 7 днів від дати повідомлення про покарання). 
4. Директор за погодженням з педагогом школи та речником прав учня  розглядає 
оскарження протягом 3 днів і приймає рішення:  
1) залишити скаргу без задоволення, надавши письмове пояснення;  
2) скасувати покарання;  
3) призупинити за певних умов виконання покарання. 
5. Рішення директора школи оскарженню не підлягає.  
6. Індивідуальні суперечки між батьками та вчителем вирішуються директором школи.  
7. Школа інформує батьків (уповноважених опікунів) учня про покарання. 
 8. У разі умисного пошкодження шкільного обладнання учень або його батьки 
ремонтують чи покривають вартість ремонту або повертають вартість пошкодженого 
майна. 
 
 


