
Правила поведінки в школі “Будокан” 

1.  За поведінку дитини в школі “Будокан” відповідальність несуть батьки. 

Це тому, що поведінка є наслідком традицій та моральних засад родини, перевиховування батьків не 

входить у наші обов'язки. 

 Між тим мусимо зауважити: весь педагогічний персонал школи “Будокан” буде докладати всіх 

зусиль для коригування поведінки вашої дитини. Але ваша дитина — це 50 % поведінки у вашій 

родині, 50 % - атмосфери “Будокану”. 

2.  За якість та кількість знань, що отримує учень “Будокану”, відповідальність несуть виключно 

Викладачі школи. 

 Це саме вони обирають та надають своїм учням ту інформацію, яка знадобиться їм у житті та буде 

корисною для розвитку характеру, розумових здібностей та особистих вольових життєвих якостей. 

 Ми просимо батьків не втручатись у наш педагогічний процес, але мотивувати учнів до знань та 

розвитку навичок. 

3.  За якість та кількість знань, які учень “Будокану” повинен засвоїти, відповідальність несе 

безпосередньо сам учень “Будокану”. 

 Це тому, що тільки учень “Будокану” знає та відчуває свій темп, свої вподобання, пріоритети та 

життєві цілі, навіть коли вони будуть змінюватись. А вони будуть змінюватись! 

4.  За організацію навчального процесу, розклад занять, перевірку знань, безпеку учнів під час занять 

у школі відповідальність несе керівництво школи. Воно ж виступає медіатором відносин у нашій 

великій родині між учителями, батьками, дітьми. 

5.  За фінансування державної, комунальної школи “Будокан” відповідальність несе засновник — 

Львівське управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 

6.  Якщо поведінка учня є така, яка не відповідає Статуту школи, моральним та етичним нормам 

українського суспільства, порушує традиції школи “Будокан”, стає небезпечною для інших учнів 

школи або демотивує їх, керівництво школи, Наставники/Класоводи будуть ставити питання перед 

учнем та його батьками щодо зміни закладу освіти з можливим зверненням в органи соціального 

захисту, правоохоронні органи та до засновників. 

7.  В школі “Будокан” неприпустимий булінг вчителів та неповага до них з боку будь-кого з учасників 

освітнього процесу (учнів, батьків або інших учителів). Школа “Будокан” грунтується на засадах 

свободи та поваги до всіх учасників навчального процесу. Авторитет вчителя є беззаперечний. 

8. За створення умов учню “Будокану” його життєвої самореалізації відповідальність несе українське 

суспільство. 

 Тому, що саме воно створює в країні простір для реалізації, навчальний, моральний, економічний та 

перспективний простір. 

 Одна з головних цілей “Будокану”, як суспільного інституту — якісна, демократична зміна 

українського суспільства та країни в цілому.  

9. За безпеку та відсутність булінгу учнів відповідальність несе держава, поліція та керівництво школи 

“Будокан” (тільки в тому випадку, коли воно може регулювати морально-психологічні якості 

учасників конфлікту). 

 Це тому, що саме держава та її інституції відповідають за спокій, впевненість у дотриманні прав та 

свобод людини, справедливість та правила громадського порядку. 

 Ці правила є обов'язковими для виконання всіма нами! 

 Дотримання цих правил залежить від нас усіх! 

Любов та повага один до одного унеможливлюють зайве трактування цих правил!!! 


