Витяг із Статуту Класичної гімназії при ЛНУ ім. І. Франка
4.3 Учні мають право:
 обирати форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття
 користуватися навчально-виробничою, науковою, оздоровчою базою
навчального закладу
 на інформацію з усіх галузей знань
 брати участь у науково-дослідній, експериментальній та інших видах
науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках,
конкурсах
 особисто або через своїх представників брати участь у громадському
самоврядуванні Гімназії
 брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації
навчально-виховного процесу, дозвілля учнів
 брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях,
клубах, гуртках, групах за інтересами тощо
 на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,
від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших
працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність
 на безпечні і нешкідливі умови навчання і праці
4.4 Учні зобов’язані:
 виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього розпорядку
 систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками,
підвищувати свій загальнокультурний рівень
 без поважних причин не пропускати уроки у Гімназії
 бережливо ставитися до гімназійного майна
 дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд
 дотримуватися встановлених у Гімназії вимог до форми одягу
4.11 Батьки учнів (особи, які їх заміняють) є учасниками навчально-виховного
процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Гімназії
4.12 Батьки учнів (особи, які їх заміняють) мають право:
 обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування
Гімназії
 звертатися до органів державного управління і громадського
самоврядування з питань навчання та виховання дітей

 брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та
зміцненні матеріально-технічної бази Гімназії
 захищати в органах громадського самоврядування Гімназії та у
відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей

4.13 Батьки учнів (особи, які їх заміняють) зобов’язані:
 постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний та моральний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей
 поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти,
милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної та рідної мов,
культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей
народу
 сприяти здобуттю дітьми освіти у Гімназії
 виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини
Гімназія надає батькам (особам, які їх заміняють) допомогу у виконанні
ними своїх обов’язків.
4.14 Батьки (особи, які їх заміняють) несуть відповідальність за виховання,
навчання і розвиток дітей.
У разі невиконання батьками (особами, які їх заміняють) обов’язків,
передбачених чинним законодавством України, Гімназія може виступати
позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.
3.6 Учень може бути відрахований із Гімназії у таких випадках:
 невиконання навчального плану протягом півріччя, що виявилося в
отриманні незадовільної оцінки з предмету передбаченого державним
чи гімназійним компонентом
 одержання переважної більшості (більше 50%) семестрових чи
підсумкових (річних) оцінок «5», «6» з предметів гуманітарного циклу
(української мови та літератури, світової літератури, історії України та
всесвітньої історії, правознавства, іноземної мови, географії)
 незадовільна поведінка, яка ганьбить честь гімназиста
 отримання впродовж навчального року трьох доган за порушення правил
поведінки або псування майна Гімназії
 систематичні пропуски занять без поважних причин (тридцять і більше
уроків за навчальний рік)

 невідвідування окремих уроків впродовж дня, коли був присутнім, без
поважних причин (п’ять і більше уроків за навчальний рік)
Учні, відраховані з гімназії, зараховуються до відповідного класу
загальноосвітньої школи за сприянням органів управління освітою.
3.15 Учні, які за підсумками навчального року не засвоїли хоча б один із
предметів обсязі державних стандартів вважаються невстигаючими і
відраховуються з Гімназії.
3.15 Випускникам гімназії, які не засвоїли хоча б один із предметів в обсязі
державних стандартів освіти, видається лише довідка у якій зазначаються
одержані учнями оцінки, в тому числі незадовільні.
3.16 … за особливі успіхи у навчанні рішенням педагогічної ради, та наказом
директора може бути призначена стипендія з фондів Гімназії або цільових
надходжень від наукових установ, товариств, підприємств, організацій,
окремих громадян.
Учні, які домоглися особливих успіхів у вивченні одного або кількох
предметів і мають із них річні та підсумкові оцінки «відмінно» у
встановленому порядку нагороджуються Похвальною грамотою «за особливі
успіхи у вивченні окремих предметів».
Випускники, які домоглися особливих успіхів у навчанні, в
установленому порядку нагороджуються золотими та срібними медалями.

