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"За виссш досягнення у навчанш" або ср1бною "За досягнення у навчанш".
За В1дм 1нш усшхи в навчанш выпускникам закладу II ступеня видаеться
свщоцтво про базову загальну середню освггу з вщзнакою.
Порядок
нагородження учшв за вщмшш усшхи у навчанш встановлюеться
центральним органом виконавчоТ влади, що забезпечуе формування
державно‘1 пол1тики у сфер1 освгги.
Форми морального 1 матер1ального заохочення за усшхи у навчанш
(пращ) для
учасниюв навчально-виховного процесу у
заклад1
встановлюються вщповщно до чинного законодавства.
4.16.Св1доцтва про базову загальну середню освггу, атестати про
повну загальну середню освггу та вщповщш додатки до них рееструються
у книгах обл1ку та видач1 зазначених докуменйв навчального закладу .
Контроль за
дотриманням порядку видач1 випускникам закладу
св1доцтв, атестат!в, золотих 1 ср1бних медалей, похвальних грамот та лисив
зд 1Йснюеться центральним органом виконавчоТ влади, що забезпечуе
формування державно'1 пол1тики у сфер1 осв1ти, територ1альним вщдшом
осв1ти, молод1 та спорту Леншського району.
V. Виховний процес у навчальному заклад1
5.1.Виховання учшв у навчальному заклад1 здшснюеться пщ час
проведения уроюв, в процес1 позаурочно’Т та позашкшьноТ роботи.
5.2.ЦЫ виховного процесу у навчальному заклад 1 визначаються на
основ1 принцип1в, закладених у Конституц11 та законах Украши, 1нших
нормативно-правових актах.
5.3.У навчальному заклад1 забороняеться утворення та Д1яльнють
орган1зац1Йних структур
пол 1тичних
парт1Й, а також
релтйних
орган1зац1й 1 воешзованих формувань.
Примусове залучення учн1в навчального закладу до вступу в будь-яю
об'еднання
громадян,
громадськ1,
громадсько-пол1тичн 1, р ел тй ш
орган1зацЙ 1 во€н1зован1 формування, а також до д1яльност1 в зазначених
оргашзащях, участ1 в аптац1йн1й робот1 та пол1тичних акц1ях забороняеться.
5.4.Дисципл1на у навчальному заклад1
дотримуеться на основ1
взаемоповаги ус1х учасник1в навчально-виховного процесу, дотримання
правил внутр1шнього розпорядку та статуту навчального закладу
5.5.3астосування метод1в ф1зичного та псих1чного насильства до
учшв забороняеться.
VI. Учасники навчально-виховного процесу

6.1.Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному заклад1 е
учш, педагог1чн1 прац1вники, медичн1 прац1вники, психологи, б1блютекар1,
1НШ1 спец1ал1сти закладу, кер1вники, батьки або особи, як 1 ‘Тх зам1нюють.
6.2.Статус, права та обов'язки учасниюв навчально-виховного процесу,

