
 
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» 

 
Права та обов’язки учнів 

 
(витяг зі Статуту Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер») 

 

6.4.  Учні мають право: 
- обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, 

позакласні заняття; 
- користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною, побутовою базою Закладу 

освіти; 
- на інформацію з усіх галузей знань; 
- брати участь у науково-дослідній, експериментальній, 

конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, 
конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

- особисто або через своїх представників брати участь у 
громадському самоврядуванні Закладу освіти; 

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо 
організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів; 

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих 
студіях, гуртках, групах за інтересами тощо; 

- на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.  

6.5. Учні зобов'язані: 
- оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної 
середньої освіти, підвищувати загальний культурний рівень; 

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку 
Закладу освіти;  

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;  
- бережливо ставитися до майна Закладу освіти, державного, 

громадського та особистого майна; 
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 
      Учні Закладу освіти залучаються до самообслуговування, різних 
видів суспільно-корисної праці у Закладі освіти з урахуванням віку, 

статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та 
охорони здоров'я. 

 
Ознайомлені:  

 уч___________________ ___-___ класу_________________________________ 

 

/_____________________/______________ 

підпис 

 

Дата____________________  



Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» 
 

Права та обов’язки батьків  
 

(витяг зі Статуту Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер») 
 

 

6.12.  Батьки учнів (або особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-
виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до Закладу освіти. Батьки 

або особи, які їх замінюють, мають право: 
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування Закладу освіти; 

- звертатись до органів державного управління і громадського 
самоврядування, директора Закладу освіти з питань навчання, 
виховання дітей; 

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу 
та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу освіти; 

- захищати в органах громадського самоврядування Закладу освіти та 
у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх 
дітей; 

6.13. Батьки (або особи, які їх замінюють) зобов'язані: 

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної 
середньої освіти за будь-якою формою навчання; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, 
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття 
доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, 
державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, 
цінностей інших народів, виховувати у дітей повагу до законів, 
прав, основних свобод людини. 

Заклад освіти надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у 
виконанні ними своїх обов'язків. 

 

6.14.Батьки (або особи, які їх замінюють) несуть однакову 

відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей. У разі 
невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним 

законодавством України, Заклад освіти може виступати позивачем до суду з 
питань позбавлення їх батьківських прав. 
 

Ознайомлені: батьки уч__________ ___-___ класу_________________________________ 

 

/_____________________/______________ 

підпис 

/_____________________/______________ 

підпис 

 

Дата____________________  


