
Права та обов’язки гімназиста 

Гімназист – це творча, обдарована особистість із постійною потребою 

до пізнання закономірностей природи, суспільства, людини, 

самовдосконалення та самореалізації; особистість, що прагне вчитись і 

працювати на благо українського народу і несе відповідальність за долю 

України перед пам’яттю нащадків та майбутніми поколіннями. 

Гімназисти мають право: 

- на вибір профілю, форм навчання, індивідуальних програм, 

факультативів, спецкурсів, позакласних занять; перехід до відповідного класу 

загальноосвітньої школи; 

- на користування науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною базою гімназії; 

- на доступ до інформації з усіх галузей права; 

- на участь у навчально-дослідницькій та науково-дослідницькій, 

дослідно-конструкторській діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, 

конкурсах; 

- на одержання направлення на навчання до загальноосвітніх закладів, 

за кордон; 

- особисто або через представників брати участь у громадському 

самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, організації дозвілля тощо; 

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях; творчих 

студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо; 

- на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

- на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства, які порушують права, правила функціонування гімназії або 

принижують честь, гідність людини; 

- на невтручання в особисте життя, якщо поведінка гімназиста не є 

суспільно небезпечною і не шкодить його життю і здоров’ю та життю інших 

громадян; 

- отримувати при наявних можливостях гімназії премію, стипендію 

при відмінних успіхах у навчанні та культурному збагаченні. 

Гімназисти зобов’язані: 

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними 

навичками, постійно працювати над самоосвітою, самовихованням, 

підвищувати свій загальнокультурний рівень, вчитися не заради оцінки, а задля 

реалізації поставлених перспективних гуманних, високих патріотичних творчих 

цілей; 

- дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього трудового 

розпорядку, правил поведінки, визначених Кодексом честі гімназиста; 

- дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм; 

- дотримуватися статуту об’єднання «Веселковий млин» та заповідей 

гімназиста; 

- не прогулювати уроки, не запізнюватись на заняття; 

- охайно вести щоденник і подавати його при першій вимозі вчителя; 

- дотримуватись в одязі  ділового стилю, використовувати гімназійну 

форму та нашивку з гімназійною символікою; 



- брати активну участь у житті гімназії, підтримувати і розвивати її 

традиції, авторитет; 

- бути ввічливим у спілкуванні з товаришами, вчителями, старшими, 

шанобливо відноситись до батьків, проявляти милосердя, турбуватися про 

молодших; 

- гідно вести себе; дотримуватись культури поведінки, не допускати 

куріння, вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, не висловлюватись 

брутально та не брати участь в азартних іграх; 

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд; турбуватись 

про здоров’я і безпеку свого життя і життя товаришів, у випадку пропуску 

занять пред’явити довідку  від лікаря або інший відповідний документ; 

- дотримуватись правил техніки безпеки, дорожнього руху на вулиці, 

правил протипожежної безпеки; 

- бережно ставитись до державної, громадської і особистої власності, 

оберігати природу; 

- підтримувати чистоту у приміщенні закладу та у власних шафах (не 

зберігати продукти харчування більше відповідного терміну);  

- у випадку псування шкільного майна чи майна товариша привести 

його до початкового стану, а за  неможливості це зробити – компенсувати 

збитки; 

- брати участь у самообслуговуванні та суспільно корисній праці в 

гімназії в обсязі завдання учителя, який має враховувати можливості 

гімназиста, норми і вимоги гігієни та охорони здоров’я; 

- здавати верхній одяг у гардероб; 

- під час карантину дотримуватись всіх санітарно-гігієнічних вимог; 

-  не виходити за територію навчального закладу до закінчення всіх 

уроків. 
 


