
PATTO DI CORRESPONSABILITA’

ПАКТ ВЗАЄМНОЇ ДОМОВЛЕНОСТІ ПРО СПІВВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ОВСВІТНЬОМУ ВИХОВАННІ

Освітня угода про спільну відповідальність є інструментом, який визначає взаємну відповідальність і 
обов’язки вчителів, батьків та учнів. Вона має надзвичайно виховне завдання щоби підкреслити 
цінність і повагу до правил, які є основою громадянського та демократичного суспільства, завдяки 
чому діти краще усвідомлюють значення їхньї приналежності до спільноти.    

ШКОЛЯР  ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ           

◦  Належним чином  брати участь у шкільній роботі та навчанні. 

◦ Взяти на себе відповідальність за наслідки своїх дій та вчинків . 

◦ Пояснити вчителям свої труднощі, спокійно та розважливо. 

◦ Поважати однокласників, учителів і працівників школи.

◦ Поважати навколишнє середовище, власні та чужі речі . 

◦ Завжди правильно поводитися .

◦  Приходити в школу у відповідно встановленному  одязі .

◦ Виконанувати  домашні та класні  завдання та інші зобов'язання у встановлений  
термін. 

◦ Дотримуватись розкладу для  входу та виходу зі школи без поважних причин. 

◦ Поважати різність в ідеях, поведінці та почуттях інших.

ШКОЛЯР ОЧІКУЄ:

◦ Піклування  за собою , очікує на допомогу, якщо виникнуть труднощі. 

◦  Завжди мати повагу вчителів, однокласників, працівників школи. 

◦ Зростати, формуватись як особистість , навчаючись і отримуючи новий досвід.                

БАТЬКИ  ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ 
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◦ Прочитати ПАКТ ВЗАЄМНОЇ ДОМОВЛЕНОСТІ ПРО СПІВВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В 
ОВСВІТНЬОМУ ВИХОВАННІ та допомогти дітям усвідомити та поважати цінність правил. 

◦ Щодня слідкувати за своїми дітьми, переглядати  щоденник та підписуючи відповідні 
повідомлення. 

◦ Перевіряти чи вчасно виконуються домашні завдання та щоб учень ходив до школи 
регулярно. 

◦ Підтримувати зв'язок і співпрацювати з викладачами. 

◦ Цінувати та хвалити роботу своїх дітей, а також втручатися коли мають негативні 
результати чи погане ставлення до навчання та виконання обов’язків .

◦ Повідомляти вчителів про будь-які причини дискомфорту чи здоров’я, які можуть 
вплинути на нормальну успішність у школі. 

◦ Поважати професіоналізм вчителів, дотримуватись ставлення, заснованого на довірі та
співпраці. 

◦ Не виправдовувати своїх дітей навіть частково та з легкістю , щоб не втратити ту 
співпрацю, яка допомагає та сприяє досягненню цілей в освіті та поведінці.                      

БАТЬКИ ОЧІКУЮТЬ 

◦ Бути почутими.

◦ Бути ознайомленними із освітньою програмою школи. 

◦ Співпрацювати зі школою у виховній діяльності так як вчителі, є техніками навчання та 
виховання, тому вони не можуть і не повинні займати місце сім'ї. 

◦ Батьки мають розуміюти , що вони є відповідальними   за будь-які збитки , дії та 
вчинки  своїх дітей. 

ВЧИТЕЛІ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ  

◦ Заохочувати учня та стимулювати його, щоб він навчився мати більше впевненості в 
собі, і, отже, зробити його більш автономним. 

◦ Бути готовим повторити аргументи, які не були зрозумілі. 

◦ Прислухатися до потреб і думок учнів, а за наявності об’єктивно обґрунтованих запитів
брати та їх до уваги. 

◦ Бути максимально толерантним до учнів, якщо вони не мають грубого ставлення. 

◦ Давати збалансовану кількість домашніх завдань, враховуючи завдання інших 
учителів. 

◦ Інформувати батьків про труднощі та незручності учнів.
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ВЧИТЕЛІ ОЧІКУЮТЬ

◦  Повагау батьків до їх професіоналізму як вчителів, прийняття ставлення, заснованого 
на довірі e спілкування. 

◦ Повагу  з боку учнів. 

◦ Повагу до дисципліни, поведінки  та правил. 

◦ Увагу, участь і відповідальність як у класі, так і вдома. 

◦ Правильне і аккуратне поводження із шкільним матеріалом та приладами .

 pag. 3


