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ПОЛОЖЕННЯ  

про взаємну відповідальність учасників  освітнього процесу 

 за результати навчання в опорному комунальному закладі  

«Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» 

(НОВА РЕДАКЦІЯ) 

 

1. Головною метою діяльності опорного комунального закладу «Ліцей 

Козятинської міської ради Вінницької області  є забезпечення високого 

рівня якості освіти, яка розглядається у нерозривній єдності якості 

процесу і якості результату. Досягнення цієї мети можливо за умови 

усвідомленого виконання  усіма сторонами освітнього процесу своїх 

обов’язків. В основу  Положення про взаємну відповідальність 

учасників  освітнього процесу за результати навчання (далі – 

Положення) покладено принцип рівності обов’язків   педагогічного 

колективу та  батьків здобувачів освіти щодо забезпечення оптимальних 

результатів навчання. 

2. Нормативно-правовою основою даного Положення є Конституція 

України, Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо протидії булінгу», Статут ліцею, інші документи, що 

регламентують правовідносини між учасниками освітнього процесу. 

3. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» педагогічні працівники ліцею беруть на себе 

зобов’язання: 

 організовувати навчання та виховання учнів шляхом формування у 

них ключових компетентностей і світогляду на основі 

загальнолюдських цінностей; 

 виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених 

нею результатів навчання; 

 забезпечувати об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів; 

 сприяти розвитку здібностей учнів ліцею-школи, формуванню 

навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне 

здоров’я; 



 дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти; 

 дотримуватися педагогічної етики; 

 поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, 

справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, 

працелюбства; 

 виховувати в учнів  повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей 

України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання 

України та навколишнього природного середовища; 

 формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами; 

 захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психологічного насильства, приниження честі та 

гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та 

агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

4. Обираючи наш заклад для здобуття дитиною загальної середньої освіти, 

батьки, або особи, що їх заміщують, беруть на себе зобов’язання: 

 визнавати виховання в сім’ї  першоосновою формування дитини як 

особистості;  

 виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних 

інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення 

до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

 сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню  

передбачених нею результатів навчання; 

 комунікувати з педагогами, дослухатися до порад, брати участь у 

класних та загальноліцейних заходах; 

 формувати в дітей усвідомлену необхідність виконувати правила 

для учнів; 

 уникати авторитарних  методів виховання; 

 формувати в дітей організованість, пунктуальність шляхом 

дотримання розпорядку дня, контролю за наявністю необхідних 

зошитів і навчального приладдя, спортивної форми в день уроку 

фізкультури, вчасним приходом  до школи  тощо; 



 усвідомлювати необхідність допомогти дітям зберегти підручники, 

надані закладом освіти, в належному стані та нести відповідальність 

за їх псування; 

 виявляти повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

дитини та інших учасників освітнього процесу; 

 дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

 власним прикладом формувати нетерпимість до агресивної лексики; 

 виконувати інші обов’язки, визначені чинним законодавством 

України у галузі освіти. 

5. Дане Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті ліцею. 

6. Учасники освітнього процесу несуть відповідальність за виконання 

даного Положення в порядку, передбаченому законодавством України, 

Статутом ліцею. 


