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трудовш, пошуковш та ш новащ йнш д 1яльност 1 навчального закладу;
- брати участь у заходах, спрямованих на полш ш ення оргашзащУ
навчально-виховного процесу та змщнення матер1ально-техшчноУ бази
навчального закладу;
- на захист законних штереспв дггей в органах громадського
самоврядування навчального закладу та у вщ повщ них державних, судових
органах.
6.22.Батьки та особи, яю Ух замшюють, е в1дпов1дальними за здобуття
д1тьми повноУ загальноТ середньо'Г освгги, Ух виховання 1 зобов'язаш:
- подшяти погляди на навчання 1 виховання Д1тей вщповщно до
концепци
вальдорфськоУ
педагопки,
якщо
дитина
навчаеться
у
вальдорфському клас1;
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повноУ загальноУ
середньоУ осв1ти;
- постш но дбати про ф1зичне здоров'я, псих1чний стан д1тей,
створювати належш умови для розвитку IX природних зд1бностей;
- поважати п д н 1сть дитини, виховувати працелюбн1сть, почуття
доброти, милосердя, шанобливе ставлення до ЕИтчизни, с 1м'Т, державно 1 та
Р1ДН01 МОВ, повагу ДО НаЦ10НаЛЬН01 1СТОрИ, культури, Ц1ННОСТеЙ 1НШИХ
народ1в;
- своечасно повщомляти адм1Н1страц1ю навчального закладу про
можливють вщ сутност 1 або хвороби дитини;
- створювати умови для здобуття дитиною повно 1 загально 1 середньоУ
осв1ти за будь-якою формою навчання;
- забезпечувати дотримання д1тьми вимог статуту навчального закладу;
- поважати честь 1 пдню ть дитини та пращвниюв закладу;
- пост 1Йно дбати про ф1зичне здоров’я, псих 1чний стан д1тей,
створювати належн 1 умови для розвитку Тх природних зд1бностей;
- виховувати працелюбн 1сть, почуття доброти, милосердя, шанобливе
ставлення до ЕНтчизни, С1м'1, державноУ мови, рег 1ональних мов або мов
меншин, р 1дно'Г мови; повагу до нацюнальноУ 1сторй, культури, ц1нностей
1нших народ1в;
- виховувати у д1тей повагу до закон1в, прав, основних свобод людини.
6.23.У раз1 невиконання батьками та особами, яю !х замшюють,
обов'язюв, передбачених законодавством, навчальний заклад може
порушувати в установленому порядку клопотання про вщ повщ альш сть таких
ос1б, у тому числ 1 позбавлення Ух батьк 1вських прав.

VII. Управлшня навчальним закладом
7.1.Управл1ння навчальним закладом здшснюеться департаментом
осв1ти 1 науки, молод 1 та спорту Запор1зькоУ м 1ськоУ ради, територ1альним
в1дд1лом осв 1ти, молод! та спорту ЛеН1НСЬКОГО району.

