
ПРАВИЛА ШКОЛИ: КОМУНІКАЦІЯ 

Доступна, вичерпна та своєчасна інформація забезпечує 

ДОВІРУ ДО ШКОЛИ

Виготовлено: ТОВ "Атопол"
Наклад: 3500 шт
Номер замовлення 20.

Відкритість - це  
ⱱ прямі трансляції, відео- та фотозвіти шкільних заходів;
ⱱ робота шкільного радіо, телебачення чи дайджест новин;
ⱱ повні відповіді на інформаційні запити;
ⱱ поінформованість учасників освітнього процесу про надзвичайні ситуації у школі (з дотриманням принципів захисту 
інформації особистого характеру);
ⱱ ухвалення важливих рішень, які стосуються життя шкільного колективу у максимально відкритий спосіб (різні форми 
голосування, рейтингування, опитування);
ⱱ доступна та повна інформація про заклад освіти згідно ст.30 Закону «Про освіту» (статут, кадровий склад, освітні програми, 
територія обслуговування, кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих 
коштів,матеріально-технічне забезпечення, перелік додаткових освітніх послуг та їх вартість тощо);
ⱱ зворотній зв’язок між учасниками освітнього процесу.

    ШКОЛА МОЖЕ ОПРИЛЮДНЮВАТИ ІНФОРМАЦІЮ 
на сайті закладу освіти,  сторінці/профілі у соціальних мережах, інформаційних стендах у школі

Наша школа готова своєчасно та у повному обсязі 
надати інформацію про:  
ⱱ успіхи дитини в навчанні та позанавчальній діяльності;
ⱱ оцінки - усі і вчасно;
ⱱ критерії оцінювання;
ⱱ письмові роботи вашої дитини; 
ⱱ графік особистих зустрічей з 
учителями-предметниками;
ⱱ зручний та взаємоприйнятний спосіб спілкування 
батьків з класним керівником та адміністрацією 
закладу.

Заклади освіти формують відкриті та 
загальнодоступні ресурси з інформацією про 
свою діяльність... (ЗУ «Про освіту», п.1, ст.30) 

Аби всі учасники освітнього процесу могли 
долучитись до життя шкільноЇ спільноти,  наша 
школа готова:
ⱱ завчасно інформувати про заплановані шкільні 
заходи;
ⱱ використовувати різні способи донесення 
інформації;
ⱱ узгодити з батьками, якими знаннями і 
навичками вони можуть сприяти освітньому 
процесу.

Батьки здобувачів освіти мають право отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання 
соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або 
вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати 
оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності (ЗУ «Про освіту», абз.7,  п. 2, ст. 55)


