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Шановні батьки!
Я маю честь написати вступ до батьківського Довідника взаємодії між
школою, батьками та учнями, який ретельно розроблявся протягом останніх
декількох місяців.
Сам Довідник є простим у використанні і містить масу інформації, яка
допоможе вам зрозуміти, як школа працює і як ви можете підтримати школу,
щоб переконатися, що ми робимо все для найкращого розвитку вашої дитини.
Спільне міцне партнерство між школою та батьками, де всі зацікавлені сторони
тісно повинні співпрацювати, має важливе значення, щоб дати вашій дитині
найкращий шанс розкрити свій потенціал.
Фундаментальною метою Globe international school (GIS) є підготовка
наших учнів до життя. У той же час, наша тверда віра полягає в тому, що учень
повинен розвиватися і навчатися в дружній, щасливій, сприятливій та
небезпечній атмосфері.
Наша місія полягає у забезпеченні гармонійного середовища, в якому
дитина, а не система є центральною. Ми знаємо, що щасливий учень - це
належне навчання, прояв лідерських якостей, самоствердження і самореалізація
та віра в свої можливості. І тому ми прагнемо перетворити GIS на велику
родину для всіх наших дітей.
Для цього школа прагне вдосконалення способів спілкування, якими ми
користуємося.
Довідник є одним з цих способів і ми просимо вас прочитати його та
дотримуватись того, що прочитали, щоб сприяти правильному функціонуванню
школи.
Сподіваємося, Довідник буде корисним для Вас та Ваших дітей.
З повагою,
директор школи

Діана Савченко

Cambridge
International
School
–
Globe
International School - приватний міжнародний
навчальний заклад інноваційного характеру з 1 по 11
класи. Школа була побудована у 2013 р.
Ініціатором створення, інвестором та засновником
школи є ПАТ "Промінвестбанк" - один з найбільших
комерційних банків України.
У 2017 р. школа визнана кращим навчальним закладом України. Асамблея
ділових кіл України нагородила школу сертифікатом "Золотого символу якості
національних товарів і послуг".
Школа є членом Ради міжнародних шкіл (англ. Council of International
Schools — «CIS») та спільноти Кембриджських шкіл (англ. Cambridge
international schools network). Також Globe international school є авторизованим
підготовчим центром та майданчиком до складання Кембриджських мовних
іспитів з англійської, які відповідають загальноєвропейській системі оцінки
мовної компетенції (Common European Framework of Reference for Languages).
Окрім акредитацій у міжнародних освітніх системах, школа насамперед є
акредитованою Міністерством освіти та науки України та має офіційний
дозвіл імплементувати міжнародні програми.
Крім вищезазначених міжнародних навчальних програм, учні навчаються
за стандартами національної освітньої системи України, опанування якої надає
можливість здобути вищу освіту у національних навчальних закладах.
Така білінгвальна система освіти має можливість поєднання і
комбінування національної освітньої програми із міжнародними та зарахування
отриманих за ними результатів навчання як ДПА та ЗНО.
Ми завжди відкриті для ефективного зворотнього зв’язку:

м. Київ, вул. Миколи Закревського, 42
(044) 481 33 71; +38(050) 413 33 88;
http://gymnasium.com.ua
https://www.facebook.com/GISKiev
I. GLOBE International School: бачення та філософія
GLOBE International School забезпечує:
 Комфортну, безпечну та продуктивну навчальну атмосферу, в якій діти
зростають та розвиваються як особистості;

збалансований
та
ефективний
навчальний розклад, застосування сучасних
педагогічних методів та гнучкого підходу до
процесу викладання та навчання з метою
отримання учнями глибоких знань;
 рівність та цінність кожного учасника шкільної


спільноти;
 надання рівних можливостей для розвитку та освіти всіх учасників
шкільної спільноти та найголовніше: впевненість в тому, що кожна дитина в
нашій школі – це щаслива дитина, яка розвиває самоповагу, самодисципліну,
незалежність та організаційні навички для досягнення успіху у сучасному світі,
який швидко змінюється.
Принципи діяльності школи:
 єдність навчання і виховання;
 гуманізм;
 демократизм;
 незалежність від політичних, громадських і релігійних об'єднань;
 взаємозв'язок розумового, морального, фізичного і естетичного
навчання і виховання;
 рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей,
таланту, всебічного розвитку;
 диференціація змісту і форм освіти;
 науковість;
 розвивальний характер навчання;
 гнучкість і практичність;
 безперервність навчання;
 фундаментальність знань;
 особистість учня - головна цінність і основний об'єкт турботи
педагога.
Викладання та навчання
GLOBE International School - це спільнота, створена для ефективного
навчання та розвитку. Ми спонукаємо учнів до навчання шляхом створення
мотиваційної
атмосфери,
щоб
кожен
учень
мав
змогу
розкрити свій інтелектуальний та фізичний потенціал, реалізувати себе у
соціумі успішних людей.
Особистісний розвиток
GLOBE International School цінує пунктуальність, чесність, креативність,
доброту, незалежність, емпатію, довіру, почуття гумору та толерантність.
Повага

GLOBE International School виховує повагу до себе та
інших, до навколишнього середовища, до
майна школи та особистої власності
кожного учасника шкільної спільноти.
Комунікація
GLOBE International School заохочує та підтримує ефективну та
доброзичливу комунікацію між усіма учасниками шкільної спільноти.
ІІ. Професійний розвиток
Принципи професійного розвитку GLOBE International School базуються
на заохоченні вчителів до професійного зростання та освіти протягом життя.
Школа спонукає вчителів брати на себе відповідальність за свій
професійний розвиток, визначати професійні потреби та цілі, вміти визначити
пріоритетні сфери для власного розвитку, завжди бути в курсі нових тенденцій
в освіті.
Учителі мають певні можливості для професійного розвитку, а саме:
- національна / державна атестація;
- обов'язкова програма професійного розвитку на 5 років;
- добровільна сертифікація;
- професійні майстер-класи, семінари, конференції, воркшопи тощо;
- участь у фахових нетворкінгах учительської спільноти (IATEFL Ukraine,
EdCаmp тощо);
- отримання міжнародних професійних кваліфікацій.
У полі самоосвіти вчителі школи самостійно працюють над
інтеграцією новітніх
методів навчання,
розробкою нових
навчальних матеріалів (авторських/цифрових), створення
ефективного
освітнього середовища та роботою з хмарними технологіями.
ІІІ. Основні характеристики освітнього процесу
1. Школа у своїй діяльності дотримується Державних стандартів освіти
України.
2. Навчання і виховання у школі ведеться українською, англійською,
німецькою, французькою чи російською мовами з обов'язковим вивченням
української мови згідно Закону «Про освіту» та відповідно до робочого
навчального плану.
3. Відповідно до робочого навчального плану школи педагогічні
працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники,
яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науковометодичну літературу, дидактичні матеріали, навчальні матеріали і технології,
що мають забезпечувати здобуття освіти на рівні європейських освітніх
стандартів (Council of Europe's Common European Framework of Reference for

Languages (CEFR) та міжнародних програм, за якими
відбувається навчання в школі або виконання інших
статутних завдань.
4.
Школа є закладом загальної
середньої освіти. Правила прийому учнів до
школи визначаються директором школи.
5. Навчання у школі починається з 6 або 7
років.
Директор школи (колегіально з адміністрацією):
 визначає освітню політику школи;
 призначає та звільняє всіх працівників школи;
 підбір та визначення кадрів - виключна компетенція директора
школи;
 здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності школи;
 самостійно приймає рішення про оптимізацію класів залежно від
кількості учнів;
 консультує батьків (персонально) щодо ефективних методів
навчання/виховання та розвитку їх дитини з урахуванням психологопедагогічних рекомендацій;
 розриває Договір достроково в односторонньому порядку з підстав,
визначених Договором;
 відсторонює працівників школи під час службового розслідування;
 заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує
сприятливий морально-психологічний клімат у колективі;
 забезпечує залучення для здійснення діяльності, передбаченої
Статутом школи;
 здійснює ротацію кадрів;
 визначає порядок використання майна, приладдя та інших
матеріальних цінностей, яке належить школі;
 вносить будь - які зміни в навчально-виховний процес, розклад
занять та позакласних заходів, режим роботи школи;
 проводить виховні бесіди з учнями школи;
 виносить дисциплінарні стягнення для всіх учасників навчальновиховного процесу, що регламентується Статутом школи.
Структура навчального процесу Globe International School:

Class

Bilingual Curriculum

Age
of
Student at
31st
August
before

Preschool
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6
Year 7
Year 8
Year 9
Year 10
Year 11

Preparation course
Cambridge Primary stage1 / National Curriculum
Cambridge Primary stage 2/National Curriculum
Cambridge Primary stage 3 /National Curriculum
Cambridge Primary stage 4 /National Curriculum
Cambridge Primary stage 5/National Curriculum
Cambridge Primary stage 6/National Curriculum
Cambridge Lower Secondary/National Curriculum
Cambridge Lower Secondary /National Curriculum
Cambridge Lower Secondary / National Curriculum
Cambridge Upper Secondary/ National Curriculum
Cambridge Upper Secondary/National Curriculum

start
of
school year
5 years
6 years
7 years
8 years
9 years
10 years
11 years
12
13
14
15
16

Школа виконує не лише Державний стандарт освіти України, а
й Кембриджську міжнародну програму Cambridge Primary.
Кембриджські школи відносяться до всесвітньої освітньої спільноти.
Cambridge Assessment International Education підтримує професійні навчальні
спільноти, які пов'язують вчителів у всьому світі з метою обміну думками,
інформацією та ресурсами та можливістю навчатися один в одного.
Кваліфікаціі Сambridge International School широко визнані університетами
та роботодавцями всього світу. Кембриджські студенти можуть бути впевнені
в тому, що їх кваліфікація буде визнаною і валідною протягом всієї своєї освіти
та кар'єри у своїй країні та на міжнародному рівні.
Ми пропонуємо три типи освітніх програм:
1. Національна програма українською мовою навчання (усі предмети
викладаються українською мовою + англійська мова та вивчення ще другої
іноземної мови (французька/німецька).
Викладання навчальних програм загальної початкової освіти України
забезпечує виконання високих академічних стандартів Нової української
школи.
Навчальний процес, окрім мови викладання (українська), передбачає і
додаткові курси: німецька, французька та іспанська мови; розвиток критичного
мислення та основи проектної діяльності; курс розвитку активної уваги;
розвиток творчих здібностей та інших навичок ХХI століття.
Уникнути перевтоми і психологічної напруги, раціонально розподілити
навчальне навантаження учням допомагає збалансований режим роботи школи
повного дня і розклад уроків, який забезпечує своєчасний відпочинок,
прогулянки на свіжому повітрі, зміну видів навчальної діяльності та рухової
активності молодших школярів.

Колектив школи створює умови для повноцінного
розвитку і становлення особистості своїх вихованців за
допомогою вивчення соціально-практичного курсу "Lead
the future" («Керуй майбутнім!»).
2. Національна програма російською мовою
навчання (усі предмети
викладаються
російською мовою, враховуючи державний
стандарт України + англійська мова та
вивчення
другої
іноземної
мови
(французька/німецька).
3. Білінгвальна освітня програма Cambridge Іnternational.
Cambridge international school – GLOBE іnternational school пропонує дітям
5-11 років білінгвальну систему освіти з міжнародним визначенням певних
освітніх рівнів.
Для цього в школі впроваджена і діє Кембриджська міжнародна система
оцінювання (англ.Cambridge International Examinations) та її навчальні
програми, що забезпечують довіру до якості освіти та визнання отриманих
дипломів і атестатів.
Учні молодших класів (1-6 класи) навчаються за програмою Cambridge
Primary та у 6-му класі складають іспити Cambridge Primary Checkpoint, у 9 класі
- Cambridge Secondary 1 Checkpoint. Успішні результати цих іспитів дозволяють
продовжувати навчання для отримання міжнародного диплому –
Міжнародного сертифікату про загальну середню освіту (англ. International
General Certificate of Secondary Education — IGCSE), який умовно є аналогом
українського свідоцтва про загальну середню освіту.
Для цього учні старших класів середньої школи навчаються за програмою
«Cambridge Secondary 2» і по її завершенні у 11-му класі складають іспити на
здобуття міжнародного диплому IGCSE або IB.
Свідоцтва про отримані освітні рівні, здобуті за цими програмами,
визнаються та приймаються університетами та роботодавцями практично в
усьому світі. До таких країн відносяться країни Європейського Союзу,
Північної Америки, Північної Африки, ПАР, Австралія та Нова Зеландія, а
також усі країни, що підписали Лісабонську конвенцію про визнання. До цих
країн належить і Україна, яка підписала цю конвенцію 11.04.1997 р. і ввела в
дію з 01.06.2000 р.
Білінгвальна навчальна програма початкової школи інтегрує дві освітні
програми:
- Міжнародна програма Сambridge international Primary;
- Державний стандарт початкової освіти України за програмами НУШ.
Наша програма об'єднує дві культурні традиції у вихованні та навчанні
підростаючого покоління: британську/європейську і класичну національну.
Програма "Сambridge International Primary" розроблена для дітей у віці від
5 до 11 років і надає можливість авторизованим школам використовувати
навчальний план, за яким передбачено розвиток основних учнівських

компетенцій і розуміння таких навчальних дисциплін як
англійська мова, математика, природознавство, Cambridge
Global Perspectives and ICT Starters. Cambridge International
Primary поглиблює не лише академічні знання, уміння і
навички, але і формує життєві компетенції молодших
школярів.
Сambridge International Education пропонує широкий спектр предметів і
підтримує школи у розробці навчальних
програм, які відповідають національному
контексту, культурі і можуть бути адаптовані до
потреб своїх учнів.
Сambridge
International
Education
забезпечує професійну підготовку вчителів, яка розвиває здатність учнів до
вмотивованого навчання.
Навчально-виховний процес у програмі Cambridge Primary international
забезпечують два педагоги та асистент:
- педагог, який забезпечує виконання державного стандарту початкової
освіти і здійснює навчання рідною мовою;
- вчитель міжнародної програми, який забезпечує англомовне навчальне
середовище;
- вихователь-асистент.
За цією програмою оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться в
процесі тестування за вибором:
- Primary Progression Tests (внутрішнє тестування);
- Primary Checkpoint (тестування, організоване екзаменаційною комісією
Cambridge Assessment).
У тестах закладені міжнародні освітні стандарти, що заслуговують
особливої довіри учнів, учителів та батьків в усьому світі.
Оцінювання Cambridge Assessment International Education є справедливим,
об’єктивним, надійним та практичним. Оцінюванню підлягають глибокі
предметні знання, концептуальне розуміння та навички мислення на вищому
рівні. Така гнучка структура максимізує час для навчання та розвитку.
ІV. Шкільний день
Навчальний заклад працює в режимі «школа повного дня» з 08:00 до 18:30.
Навчальний процес розпочинається о 9:00.
Ми очікуємо наших учнів до початку першого уроку, а саме о 8:30 – 8:50.
Ігрова кімната відчинена для наших молодших дітей з 08:30 до 18:30
Тривалість уроку становить:
для учнів 1-го класу – 35хв.
для учнів 2-4 класів – 40хв.
для учнів 5-11класів – 45хв.

Режим роботи передбачає перерви, тривалість яких
встановлюється з урахуванням потреби в організації
активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як
10 хвилин, великої перерви - не більше 20хв.
Сніданки:
1 класи - 9:35 – 9:55.
2 класи - 9:40 -9:55.
3-4 класи – 9:40-9:55.
5-11 класи -10:40-10:55.
Обід
1-4 класи - 13:25 -13:45
для учнів 5-11 класів - 14:25 -14:45
Полуденок
1-11 класи
16:25-16:40
З 16:00 до 18:30 працюють гуртки, секції, факультативи та консультації.
Після навчально-виховного процесу учні повинні виїхати не пізніше 18:30.
Чергова група вихователів працює до 19:00.
Реєстрація. Учні зобов’язані приїхати до школи не пізніше 8:50 та пройти
систему контролю допуску (СКД), яка дає змогу контролювати їх присутність
у школі.
Класні керівники зустрічають своїх учнів у холі навчального закладу.
Реєстрація учнів завершується о 09:00.
Учні не можуть самовільно залишити школу протягом навчальновиховного процесу.
Під час шкільних годин учні самостійно можуть залишити територію
школи лише за письмовою заявою батьків, узгодженою з директором школи.
Копія заяви, на підставі якої учню дозволяють вийти зі школи, знаходиться в
охорони школи, а також у класного керівника.
Якщо учень повертається до школи, він обов’язково проходитьчерез СКД.
Батьки, які раніше забирають свою дитину, мають заздалегідь повідомити
про це вчителя та оформити письмову заяву
На територію школи батьки проходять лише за особистою карткою
системи контролю. Передавати особисті картки стороннім особам суворо
забороняється. Це надзвичайно важливо з міркувань безпеки дитини.
Запізнення. Учні зобов’язані приїхати до школи не пізніше 08:50. Ранкова
реєстрація відкрита до 09:00. З 09:05 – 9:15 проходить реєстрація на сніданок.
Учителі класу повідомляють прізвища відсутніх адміністратору школи.

Якщо учень запізнюється, він зобов’язаний повідомити
адміністратора (050-412-48-36) або класного керівника про
запізнення, щоб не залишитись без сніданку.
Відсутність. Відсутність учня/учениці на навчальних
заняттях або звільнення від будь-яких шкільних зобов’язань
повинні бути офіційно дозволеними.
Пропуск занять має бути підтверджений довідкою від лікаря. Якщо учень
відсутній (наприклад, через хворобу), будь ласка, до 08:30 слід повідомити про
це класного керівника, зазначивши причину. Коли учень
повертається до занять у школу, батьки мають
повідомити про це класного керівника та
передати (особисто або через дитину) довідку
від лікаря.
Якщо пропущено більше 30
% навчального
року, учнюпотрібно буде відвідати додаткові заняття /тестування з пропущених
тем. В інакшому випадку є ймовірність, що він не отримає табель
успішності про закінчення навчального року.
Без поважних причин відсутність вважається такою, якщо школа не
отримує жодного підтвердження протягом 5-ти днів після початку відсутності
дитини у школі.
Школа залишає за собою право припинити навчання даного учня/учениці.
Поважними причинами вважаються: хвороба, надзвичайно несприятливі
погодні умови, участь учнів у змаганнях, конкурсах, олімпіадах на районному,
міському, всеукраїнському або міжнародному рівнях.
Якщо учень не має змоги відвідувати гурток, у який він зареєструвався,
просимо повідомити уповноважену особу школи 050-412-48-36.
Вільне відвідування. Кожен урок має велике значення в нашій школі, тож
кожне пропущене заняття є потенційною втратою. Незважаючи на те, що,
звичайно, можна надолужити упущене, просимо мінімізувати пропуски уроків,
оскільки Ваша дитина може перебувати у невигідному становищі, і
опрацювання пропущеного матеріалу лягає на плечі не тільки учителя, а й учня
і батьків.
Отже, ми не даємо дозволу на регулярну відсутність учня в школі, за
винятком особливих обставин.
Якщо ви, шановні батьки, приймаєте рішення про відпустку з дитиною під
час навчально-виховного процесу, то повинні усвідомити, що пропущений
матеріал навчальної програми дитина має самостійно опрацювати й скласти
вчителю у визначені терміни.
V. Розклад
Організація освітнього процесу в школі регламентується базовим
навчальним планом, типовими навчальними планами, робочим навчальним
планом.

Навчальний план школи затверджений управлінням
освіти Деснянської районної в м. Києві адміністрації.
Батьки мають змогу ознайомитись із розкладом
навчальних занять у батьківській кімнаті, а також на вебсайті школи після відповідної реєстрації.
Розклад формується для кожного класу.
Основна освітня програма здійснюється 3 9:00 до 15:30. З 16:00 до 18:30
працюють гуртки, факультативи, секції за окремим розкладом.
Структура навчального року:
Перший
семестр

Осінні
канікули

Зимові
канікули

Другий
семестр

Весняні
канікули

Літні
канікули

Навчальні заняття в школі розпочинаються 1 вересня. Закінчуються не
пізніше 1 липня. Тривалість канікул протягом навчального року - не менше ніж
30 календарних днів.

VI. Заохочення та санкції
Залежно від рівня успішності наприкінці навчального року визначається
особистий рейтинг учня. Найкращим учням надаються нагороди :
- 1 місце - знижка на оплату за навчання 20%
- 2 місце – 15%;
- 3 місце -10 %
Школа відзначає учнів, які:
 мають відмінні результати навчання;
 мають показ виняткового зусилля або прогресу;
 добре слугують шкільній громаді;
 мають досягнення в освітніх, спортивних або культурних заходах /
змаганнях;
 підвищують репутацію школи.







Кодекс поведінки учнів:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі
не меншому ніж визначено Державними стандартами загальної
середньої освіти України;
дбайливо ставитися до майна школи;
поважати чужі культури;
поважати честь і гідність інших учасників освітнього процесу;
бути ввічливими, тактовними, вихованими;
дотримуватись Статуту школи та Правил поведінки учнів;

 заохочувати нових учнів;
 виконувати законні вимоги працівників школи;
 бути чесним;
 дотримуватись санітарних норм і
правил, забезпечувати чистоту класних
кімнат, коридорів, місць загального
користування, їдальні, роздягальні, інших
приміщень закладу та прилеглої території;
 носити шкільну форму;
 відстоювати честь школи.
Санкції, які застосовуються до учня:
Ми є дружньою і щасливою шкільною родиною і сподіваємось, що будемо
застосовувати санкції у виняткових ситуаціях для своїх учнів, які:
 нехтують навчанням;
 порушують правила керівництва школи або інші правила;
 пропускають школу без поважних причин;
 поводяться неприйнятно, вживаючи грубі слова, ненормативні
вислови стосовно інших учнів та працівників школи, здійснюють
цькування чи залякування учнів (булінг);
 використовують мобільні телефони у власних інтересах під час
навчально-виховного процесу;
 займаються плагіатом (видаючи чужу роботу за свою власну.
Наприклад, подання есе, копійоване з вебсайту).
У випадку недбалості або навмисної шкоди батьки / опікуни учнів несуть
відповідальність за вартість збитку. Вартість будь-якого збитку визначається
директором.
Шкільні санкції збільшуються відповідно до тяжкості проблеми.
Директор школи залишає за собою право застосувати санкції, які він
вважає за доцільне. Зокрема, у випадку серйозних порушень негайно може бути
застосовано жорстку санкцію, у тому числі виключення зі школи. Приклади
серйозних порушень включають в себе, але не обмежуються ними:
 агресія;
 фізичне насильство;
 поведінка, яка може спричинити шкоду собі чи іншим і є реальною
загрозою життю і здоров’ю учнів, працівників, відвідувачів школи;
 використання грубої/нецензурної лексики будь-якими членами
шкільного співтовариства (включаючи відвідувачів);
 принесення, передавання або використовування на території школи
будь-якої зброї, спиртних напоїв, тютюнових виробів, токсичних і
наркотичних речовин;
 навмисне пошкодження майна, крадіжка, побиття чи створення
ситуації, що загрожує життю учня чи співробітників школи;
 використання будь-яких предметів і речовин, які можуть призвести
до вибухів, загорань, отруєнь;
 будь-яка кримінальна справа;

 повторна несанкціонована відсутність учня.
VIІ. Оцінювання учнів
Система оцінювання знань учнів
відповідає чинному законодавству. Бали,
отримані за результатами міжнародних екзаменів, перераховуються за
дванадцятибальною системою у разі їх використання для тематичного,
семестрового та річного оцінювання предметів інваріативної складової
навчального плану.
У першому класі знання учнів оцінюються вербально.
За рішенням Педагогічної ради школою може надаватися словесна
характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
У разі незгоди учня, його батьків або осіб, які їх замінюють, з річною
оцінкою, йому надається можливість її коригувати відповідно до Порядку
переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до
наступного класу, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
Учні, які за підсумками річного оцінювання мають початковий рівень
досягнень у навчанні з профільних предметів, відраховуються зі школи.
Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах завершується державною
підсумковою атестацією (ДПА) відповідно до законодавства України.
Після закінчення 9-го і 11-го класу школи учням видаються документи про
відповідний рівень освіти (свідоцтва про базову загальну середню освіту,
атестати про повну загальну середню освіту) державного зразка України.
За відмінні успіхи в навчанні випускникам 9-го класу школи видається
свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Випускники 11-го
класу можуть нагороджуватися похвальною грамотою «За особливі досягнення
у вивченні окремих предметів», медалями: золотою «За високі досягнення у
навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».
Учням, які не закінчили (тобто не склали ДПА або не отримали річних
оцінок) базову загальну середню, повну загальну середню освіту, школа видає
довідки про те, що навчальний матеріал за курс загальної середньої чи повної
школи було прослухано.
Навчальний заклад надає можливість випускникам скласти міжнародні
іспити з англійської та інших іноземних мов.
Окрім успіху в іспитах / тестах, для нас, вчителів, велике значення має
всебічний розвиток дитини / учня.
Ми переконані, що зобов’язані допомагати кожному учню розвивати його
особистісні навички, адаптуватися до життя, сприяти реалізації учнівського
потенціалу. У всіх є шанс досягти успіху, тому ми ставимося до кожної дитини
як до унікальної особистості. Наші вчителі чесно і відкрито оцінюють знання
учнів. Ваша дитина, шановні батьки, може не відразу досягти найвищого рівня
успішності, тож ми сподіваємося на ваше розуміння того, що це цілком
природня частина життя і що учень має можливість вдосконалюватися.

Заохочуючи учнів позитивно, ми даємо змогу наступного
разу отримати вищий бал.
Вірте у своїх дітей! Довіряйте нашому
досвіду,
оскільки
ми
надзвичайно
зацікавлені в наданні якісної освіти,
відкриті до співпраці, а наші дії спрямовані
на створення найоптимальніших умов для
розвитку й зростання Вашого/Вашої сина/доньки.
VIІІ. Обмін інформацією
Усі учні отримують шкільні навчальні звіти під час і наприкінці
навчального року. Батьківські збори з вчителями зазвичай проводяться тричі
протягом навчального року – колективні інформаційні батьківські збори на
початку навчального року та дві індивідуальні зустрічі 1-2 тижнів до
формального виставлення оцінок. Індивідуальні зустрічі призначаються для
обговорення успішності своїх дітей із вчителями.
Наші вчителі не мають робочих телефонних номерів (окрім класних
керівників), тому основним способом зв'язку з ними є електронна пошта.
Усі вони мають повне вчительське навантаження, а тому, будь ласка, з
розумінням поставтесь до того факту, якщо відповідь буде затримана.
Будь ласка, домовляйтесь про зустріч із учителем, якщо бажаєте детально
щось обговорити.
Якщо справа дуже термінова, телефонуйте адміністратору (050-412-48-36),
і ми спробуємо допомогти вам якомога швидше.
Табелі успішності учнів роздаються наприкінці першого семестру в грудні
і другого семестру у травні. Виставлені бали є результатами, які базуються на
підсумкових роботах учня з кожного предмета.
Наприкінці навчального року вчителі складають teacher report на кожного
учня та прикріплюють його до електронного щоденника.
ІХ. Шкільне середовище
Учні, вчителі, співробітники, батьки, гості мають дотримуватись певних
правил:
 піклуватися про збереження будь-якого майна школи та працівників;
 зберігати школу чистою, викидаючи сміття до відведених смітників;
 учні та працівники школи мають перевзуватися у змінне взуття; батьки
та гості - очищати взуття від бруду, а в зимовий час або дощову погоду
одягати на взуття бахіли;
 дотримуватися правил безпеки;
 в їдальні після прийому їжі, школярі повинні скласти посуд на тацю;
 учні не мають права замовляти доставку їжі, приготовленої за межами
школи, наприклад, піцу та напої;
 учителям та учням забороняється виносити їжу з їдальні до класних
кімнат чи інших приміщень школи;




 будь-які знайдені речі передаються на зберігання
охороні біля входу в школу;
 за загублені підручники, за пошкоджене
майно батьки учня зобов’язані сплатити у
повному обсязі;
 учням не дозволяється входити в
учительську, кімнату адміністрації без стуку у двері
і дозволу.
учню, вчителю не дозволяється в школі використовувати жувальну
гумку, лускати насіння;
школа не може взяти відповідальність за збереження цінних речей і
мобільних телефонів, тому рекомендує не приносити їх до школи. В
інакшому випадку , такі речі повинні бути підписані. Електроприбори
вимкнені. І всю відповідальність за них учень несе особисто.
Х. Позашкільний HUB

Ми пропонуємо різноманітні гуртки, секції, заходи для дітей після
закінчення навчального процесу.
Школа надає можливість відвідування учнем двох гуртків за вибором, які
працюють в школі без здійснення додаткової оплати.
Робота гуртків і правила відвідування занять гуртків визначаються
єдиними вимогами і Правилами поведінки та внутрішнього розпорядку школи.
У вересні учні можуть відвідати безкоштовно одне заняття будь-якого
гуртка/секції для того, щоб визначитись з уподобанням. Секції та гуртки ведуть
як наші вчителі, так і професійні тренери зі спортивних клубів.
Батьки отримують інформацію про поточну пропозицію клубів, секцій,
гуртків чи курсів електронною поштою до початку занять (серпень, початок
вересня). Початок роботи позашкільного HUB - 16:00, закінчення - 19:00.
XІ. Домашні завдання
Домашня робота є невід'ємною частиною шкільної програми. Учителі
встановлюють обсяги
домашніх завдань відповідно до
нормативних
документів. Метою домашньої роботи є підтримка учнів у їхньому навчанні,
самостійне відпрацювання набутих під час уроків знань і навичок. Учні
зобов’язані виконувати домашнє завдання.
XІІ. Бібліотека
Бібліотека та медіа-центр забезпечують атмосферу, сприятливу для
читання та навчання.
Збір інформації, описи і записи даних, сортування та категоризація,
інтерпретація, надання висновків і створення презентацій – це все дослідницькі
навички, необхідні для навчання впродовж життя. Всі ресурси, що знаходяться
в бібліотеці, дають кожному учневі активні можливості навчатися.

Кожен клас має можливість щотижнево відвідувати
шкільну бібліотеку та медіа-центр, щоб користуватись
навчальною літературою. Шкільна бібліотека забезпечує
відкрите середовище для навчання та може
постійно використовуватися учнями.
Шкільна бібліотека працює відповідно
до режиму роботи школи. Дітям пропонується
вибирати книгу з бібліотеки щотижня.
Усі підручники і навчальні посібники – власність школи. Учні, які
використовують шкільну літературу, зобов’язані на першу вимогу повернути її.
За несвоєчасне повернення учнями підручників чи навчальних матеріалів, їх
пошкодження батьки упродовж 7 (семи) робочих днів мають сплатити штраф у
розмірі вартості цих книг.
Допоможіть своїй дитині долучитися до читання, нагадуючи їй про
необхідність читати вдома, бо телебачення та Інтернет не спроможні замінити
освітні можливості якісної книги.
XIІІ. Позаурочний час
Учні мають відвідували всі офіційні календарні заходи школи.
Учні зобов’язані
дотримуватися
правил в
будь-якій
програмі,
організованій школою. Відмова буде призводити до санкцій відповідно до
правил школи.
Учні 12-13років можуть залишатися в класній кімнаті або бібліотеці, якщо
у них немає уроків за розкладом. Проте, вони мають бути ввічливими і
уважними до інших, особливо, коли в сусідніх кабінетах є навчальні заняття.
XIV. Харчування
Гаряче харчування доступне для усіх учнів в шкільній їдальні. Також
пропонується снекова продукція.
Забороняється приносити напої у скляних пляшках. Також забороняється
приносити з собою їжу. Ми сприяємо здоровому харчуванню і тому просимо,
щоб діти не приносили до школи шоколад, чіпси тощо. Учні не мають права
замовляти доставку їжі на територію школи (наприклад, піцу, напої).
Забороняється використовувати жувальну гумку. Забороняється виносити їжу з
їдальні, а також забороняється їсти в класних кімнатах. Пити можна тільки воду
або негазовані напої.
Якщо ваша дитина має спеціальну дієту, наприклад з медичних або
релігійних причин, вам потрібно мати медичну довідку затверджену лікарем, де
детально описаний стан вашої дитини. Слід домовитись про зустріч із
завідуючою їдальнею, щоб обговорити деталі дієти.
Протягом дня для підтримки здоров’я учням повинні пити багато води, для
цього в класних приміщеннях є кулер з водою і дозволяється мати
індивідуальні пляшки з кришкою.

XV. Екскурсії
Навчальні екскурсії є частиною освітнього процесу.
Надання дозволу від батьків на навчальну екскурсію не
потребується.
Місцеве навколишнє середовище
вважається
основним
майданчиком
для
навчання, що забезпечує можливості для
реальних життєвих досліджень і досвіду, які не
можуть бути відтворені у класі.
Заміські подорожі і відвідування школи переплітаються з
трансдисциплінарними та окремими навчальними темами дослідження (Units of
Inquiry), тобто вони є невід’ємною частиною навчальної програми. Згідно з
планом ці можливості відповідають віковим особливостям розвитку учнів, а
також задовольняють потреби, викликані необхідністю проведення учнівських
досліджень. Очікується, що учні будуть відвідувати всі екскурсії, організовані
в їх інтересах за рахунок батьківських коштів.
Коли учні Globe international school їдуть у подорож за межі міста:
 батьки отримують повідомлення через шкільну пошту про заплановану
заміську подорож, в якій зазначено: дату поїздки, вид транспорту, всі речі,
необхідні учням (обід, напої тощо), опис та причина поїздки. Школа
нагадує батькам, що вони дали дозвіл дітям покидати межі школи під час
заміських поїздок, підписавши шкільні правила разом з контрактом на
навчання.
 Учні, які не їдуть на заміську екскурсію, будуть знаходитися в приміщенні
іншого класу протягом усього терміну поїздки.
XVІ. Шкільні канікули
Навчальний рік розпочинається у вересні і закінчується наприкінці червня.
Протягом року встановлюються періоди канікул. Дати канікул встановлюються
наказом МОН України.
Навчальний заклад може встановлювати самостійно додаткові канікули,
завчасно попередивши батьків. Повідомлення розсилаються на електронну
пошту.
Про святкові дати повідомляється заздалегідь. Прийміть це до уваги,
плануючи ваші сімейні свята та відпустки.
XVІІ. Учнівська рада
Школа прагне мати учнівську раду, в якій кожен клас представляє один чи
два учні. Рада скликається і організовується заступником директора школи. На
форумі учні обговорюють шкільні питання. Директор забезпечує зворотний
зв'язок стосовно обговорюваних учнівською радою питань.
Учні мають право на:
 отримання якісної та сучасної освіти;

 повагу та рівні можливості;
 отримання відповідної інформацію з приводу їх освіти;
 висловлювання своєї думки і розгляд
питання про свою освіту у відповідній
формі;
 отримання перевірених шкільних тестів
протягом двох тижнів;
 отримання не більше двох атестацій на день;
 отримання інформації про будь-які атестації у школі заздалегідь.
XVІІI. Здоровꞌя та безпека
Учні GLOBE International School зобов’язані:
 відповідати за власну безпеку життя та безпеку інших;
 ознайомитися з правилами охорони
безпеки життєдіяльності в
навчальному закладі;
 негайно
повідомляти
про
будь-які
непередбачувані
випадки працівників навчального закладу (засоби першої допомоги
зберігаються в медичному пункті);
 виконувати інструкції, надані працівниками школи, у разі
надзвичайної ситуації (пожежа, стихійне лихо).
На початку навчального року з учнями проводиться інструктаж з
безпеки життєдіяльності. Суворо забороняється палити на подвір’ї школи та
прилеглій до неї території.
XІХ. Правила техніки безпеки на уроках фізичної культури,
плавання та спортивних секцій








правила безпеки на уроках фізичної культури, плавання та спорту
поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час
організації та проведення занять (на уроках, у гуртках, уроках фізичної
культури, спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки). Ці
заходи безпеки є обов’язковими для виконання керівниками, медичними
працівниками, вчителями фізичної культури;
під час проведення уроків з фізкультури та спорту учні користуються
спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм, кросівки, шкарпетки,
футболка, костюм для плавання, шапочка для плавання), що визначаються
правилами проведення занять з окремих видів спорту. Проводити уроки без
спортивного одягу та взуття не дозволяється;
забороняється
носити
на уроках фізичної культури
ланцюжки,
обручки, годинники тощо;
до занять з фізичної культури та спорту допускаються учні, які пройшли
медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров’я;
учні, які тимчасово звільнені від занять, зобов’язані бути присутніми на
уроці;

 учні, які
пропустили уроки фізичної культури
(з
поважних причин або за станом здоров’я) зобов’язані
надати пояснювальну записку вчителю до початку
заняття.

XX. Перша медична допомога при
надзвичайних ситуаціях




під
час
проведення
спортивних
занять
навчальний
заклад
забезпечує учнів наданням медичних послуг.
при поганому самопочутті, пошкодженнях, запамороченнях, болях в
серці, печінці, шлунково-кишкових
розладах
необхідно
терміново
повідомити вчителя до початку заняття;
батьки зобов’язані гарантувати повідомлення інформації (у письмовому
вигляді) щодо змін персональних даних (адреса, номер телефону).

Ліки у школі. Чинним законодавством України передбачено, що
загальноосвітні
навчальні
заклади
повинні
бути
укомплектовані
кваліфікованими
кадрами.
Медичний
кабінет має
бути забезпеченим ресурсами медичного призначення та лікарськими засобами
для надання першої та невідкладної медичної допомоги. Якщо учень має
необхідність прийняття ліків непершої медичної допомоги (за призначенням
лікаря), то батьки мають можливість включити ці ліки до шкільної аптечки та
обов’язково підписати згоду про їх використання на території навчального
закладу шкільною медсестрою або уповноваженою особою.
Якщо батьки дозволяють дитині приймати будь-які ліки самостійно (без
контролю медичного працівника або уповноваженої особи), то вони мають
підписати на це згоду (заява на ім’я директора). Діти мають чітко
усвідомлювати, що ділитися ліками, вітамінами та будь-якими медичними
засобами з іншими суворо заборонено.
Пам’ятайте, що надавати довідку про повне медичне обстеження учнів
необхідно перед початком навчального року.
XXІ. Правила для батьків GLOBE International School
Обов’язкове дотримання правил перебування дітей у школі сприяє
налагодженню безперервного навчального процесу, порозумінню між
учасниками навчання та ефективній роботі Globe International School.
Недотримання встановлених Правил може призвести до зупинення чи
припинення дії Договору, укладеного між школою і замовником.


Батьки зобов’язані
щоденно забезпечувати своєчасне прибуття дитини/дітей до Школи та
забирати їх згідно з розкладом шкільних занять. Якщо дитина/діти

















відвідують гуртки чи групу подовженого дня, батьки
також повинні забирати їх у визначений час.
 турбуватися, щоб щодня дитина/діти перебувала в
навчальному закладі у шкільній формі
(правила щодо шкільної форми розміщено у
даному довіднику.)
 батьки не заходять до навчального закладу ДО і
ПІД час навчального процесу; вони повинні
покинути територію школи до 8.55, і не заважати учасникам освітнього
процесу готуватися/ проводити заняття.
повністю забезпечити свою дитину необхідним шкільним приладдям під час
навчального процесу;
у повному обсязі дотримуватися академічного календаря навчання і
забезпечувати присутність дітей у школі упродовж усього зазначеного
періоду, за винятком пропусків, зумовлених хворобою дитини, а також
обставинами, які зазначені в даному Довіднику;
нести відповідальність за поведінку своєї дитини/дітей. Учні не мають права
залякувати інших учнів, нешанобливо ставитися до інших учнів і
співробітників школи, під час спілкування використовувати ненормативну
лексику, красти, вживати наркотики чи алкоголь чи психотропні речовини,
псувати чи руйнувати шкільне майно та пропускати уроки без поважної
причини;
згідно з вимогами, зазначеними у даному довіднику, батьки повинні
слідкувати за тим, щоб їхня дитина/діти не приносили до школи мобільні
телефони, електронні ґаджети та смарт-годинники.
забезпечити присутність своїх дітей на всіх шкільних іспитах, а саме GET
(Globe Education Test), Cambridge Assessment English exams;
забезпечити присутність дітей на всіх уроках, передбачених навчальною
програмою, а також на уроках плавання та фізичного виховання,
прогулянках за розкладом дня. Тільки довідка з медичного закладу
підтверджує правомірну відсутність учня;
при проведенні в школі батьківських чи інформаційних зборів принаймні
один із батьків повинен бути присутнім на них;
представляти інтереси і виносити судження тільки від імені своєї дитини;
давати оцінку і робити зауваження стороннім дітям у школі забороняється;
нести особисту відповідальність за належне проведення інструктування
своїх помічників, охоронців, нянь та інших наближених осіб щодо
обов’язкового дотримання пункту 7 цих правил, згідно з яким, вони повинні
очікувати дітей після закінчення навчального процесу у кімнаті для батьків,
а впродовж шкільного дня перебувати за територією навчального закладу.
розуміти, що шкільна адміністрація оформлює дитину до класу, який є
найбільш придатний для навчання конкретного учня;
бути ввічливими і шанобливо ставитися до всіх представників Globe
International School та інших осіб, які в цей час перебувають в школі.
ХХІІ. Політика конфіденційності













 працівники школи, батьки, учні повинні утримуватись
від розголошення внутрішньої корпоративної, фінансової,
комерційної та іншої інформації щодо
діяльності школи;
 за неправомірне розголошення або
використання інформації, що перебуває у
власності школи, винні особи притягуються до
відповідальності згідно із чинним законодавством України;
школа здійснює активну протидію будь-якій інформації, яка: пропагує
війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства
конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропагує
фашизм, принижує або ображає націю чи особистість за національною
ознакою; пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і
релігійних святинь; принижує особистість, є проявом знущання з приводу
фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей; пропагує неповагу
до батьків, наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші
шкідливі звички;
у питанні протидії поширенню вищезазначеної інформації школа
розраховує на співпрацю із батьками, державними інституціями та
правоохоронними органами;
у навчальних аудиторіях, спортивному залі, басейні та коридорах
встановлені відеокамери. Батьки в будь-який зручний час можуть
спостерігати за ходом навчального процесу, творчими заняттями,
спортивними іграми, дозвіллям дітей на перервах та гуртках;
Система відеоспостереження здійснюється через персональні комп’ютери,
планшети, телефони батьків. У випадку наявності питань слід звертатись до
IT-спеціаліста школи за телефоном (095) 273 58 35;
у школі функціонує електронний щоденник і кожний з батьків може
оперативно дізнатись про навчальні успіхи своєї дитини. У електронному
щоденнику вчителі щоденно (або в інші погоджені дні) виставляють оцінки
за урок та фіксують домашнє завдання (для 1-2 класів – коментарі щодо
успішності та поведінки учня);
Доступ до електронного журналу здійснюється через персональний
комп’ютер, ноутбук чи планшет користувача. Для цього Вам потрібно зайти
на веб-сайт школи за посиланням: http://gymnasium.com.ua/parents/diary/
Для авторизації потрібен логін та пароль, який надсилається на електронну
пошту батьків. Користувачі зобов'язані зберігати свої паролі в таємниці;
Адміністрування електронного щоденника здійснює відповідальний
заступник директора. З усіма питаннями щодо функціонування щоденника
можна звертатись до нього за телефоном 095-273-58-12 (15.00 – 18.00).

Безпека та ID карти.
Школа надає комплексні послуги безпеки, що призначені для дотримання
максимальної безпеки та захисту шкільної спільноти. Всім батькам та
персоналу видані посвідчення особи (ID картки). Весь персонал і батьки

повинні показувати свою картку-дозвіл на вході до школи
і носити її весь час, поки знаходяться на її
території.
Батьки можуть подати заяву на
отримання картки-дозволу для своїх водіїв,
нянь та охоронців.
Батьки, водії і няні, які не мають своїх карток-дозволів, зобов’язані
зареєструватися в якості гостей і носити гостьові картки. Батьки, які приводять
гостей у школу, повинні заповнити бланк реєстрації гостей.ID картки
перевіряються на вході.
ХХІІІ. Фінансові зобов’язання і процедура прийому
Батькам нагадують, що вони повинні повністю дотримуватися умов
договору, які є чітко регламентовані школою. Нижче наводиться стислий
виклад цих вимог:
 усі обов’язкові шкільні збори слід сплатити до першого дня
навчального року або у визначений строк;
 підтвердження про оплату слід відправити в бухгалтерію особисто або
електронною поштою;
 у перший день навчального року/семестру, якщо оплата не була
здійснена, діти не будуть допущені до навчання у школі;
 допуск до школи буде дозволено тільки, якщо підтвердження оплати
буде надано в бухгалтерію;
 батькам повідомляють, що ні за яких обставин готівка не приймається
в якості оплати освітніх послуг.
ХХІV. Звернення до адміністрації
Розгляд письмових звернень громадян у Приватному закладі
«Міжнародна школа Глобус» здійснюється відповідно до Закону України «Про
звернення громадян» зі змінами, Указу Президента України від 07.02.2008
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 14.04.1997 №348 зі змінами, та Положення про порядок
розгляду письмових звернень громадян у департаменті освіти і науки Київської
міської ради.
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення
може бути
усним (викладеним
громадянином і записаним посадовою особою на
особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою
або переданим громадянином до відповідного органу,
установи особисто чи через уповноважену ним особу,
якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного
законодавства.
Звернення може бути подано як окремою
особою (індивідуальне), так і групою осіб
(колективне). Письмове звернення повинно бути підписано
заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Письмове звернення надсилається поштою або передається
громадянином до Приватного закладу «Міжнародна школа Глобус» особисто
або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно
до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне
звернення).
Письмові звернення засобами електронного зв’язку надсилаються на
електронну пошту школи info@gimnasium.com.ua .
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно
бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному
зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку
заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку
з ним.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, в якому не
викладено зміст питання або суть його є незрозумілою, повертається заявнику
з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його
надходження.
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане
автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство,
визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяцяз
моменту їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в
місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, директор
школи встановлює необхідний термін для його розгляду, про що
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін
вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти
днів.
Розгляд пропозицій, заяв і клопотань
Врегулювання конфліктних ситуацій відбувається такими шляхами:
отримання пояснень сторін; перегляд відеоспостереження (тільки
адміністрація); перевірка викладених фактів; дослідження обставин справи;

накладання дисциплінарних стягнень; попередження
конфліктів в майбутньому.
Клопотання, подане учнями, розглядає Учнівська
Рада, від учителів - Рада школи, від батьків - Батьківський
комітет, потім звернення передається для розгляду до
директора школи.
Службові розслідування
Комісія з професійної етики проводить
розслідування протягом 10 робочих днів та приймає
рішення колегіально з врахуванням показів свідків,
відгуків про професійну діяльність, репутації
обвинуваченої особи, пояснень сторін.
Рішення вважається ухваленим на засіданні комісії, якщо його підтримали
більше половини загального складу комісії.
На підставі результатів службової перевірки може рекомендувати
директору притягнути до дисциплінарної відповідальності педагогічного
працівника чи учня, який допустив порушення Статуту, що тягне за собою
накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства України.
ХХV. Шкільна форма
Усі учні, учителі GLOBE International School зобов’язані носити шкільну
форму.
Єдиний день без шкільної форми - п’ятниця.
Шкільна форма:
 формує почуття поваги до шкільних правил і традицій;
 свідчить про приналежність учнів до школи;
 є зручною, практичною та гарною;
 забезпечує почуття спільності, однаковості з іншими членами
шкільного колективу за зовнішнім виглядом;
 розроблена з дотриманням норм охорони здоров’я та безпеки.

Вимоги до шкільної форми:
Навчальна форма
Хлопчики

Дівчатка

поло:
поло:
біле, сіре, синє, блакитне
біле, сіре, синє, блакитне, рожеве
темно-синій светр/кордиган
темно-синій светр/кордиган
чорні/темно-сині брюки
чорні/темно-сині брюки
чорні/темно-сині шорти класичні
чорні/темно-сині класичні шорти
(літо)
(літо)
чорні/темно-сині черевики
чорна/темно-синя
спідниця
Темно-сині колготи
чорні/темно-сині черевики

Фізкультурна форма
Хлопчики

Дівчатка

Зима
теніска
вовняна/спортивна кофтина
спортивні брюки
кросівки
куртка для вулиці
головний убір/рукавички

Зима
теніска
вовняна/спортивна кофтина
спортивні брюки
кросівки
куртка для вулиці
головний убір/рукавички

Літо
теніска Шорти
кеди/кросівки
підошва
бейсболка

поліуретанова

Літо
теніска
шорти/тенісна
Кеди/кросівки
бейсболка

спідниця

Шкільна форма – дисциплінарна процедура
Коли учень приходить до школи одягнений не у форму, необхідно
дотримуватись процедури:
Початкова школа:
1. Нагадати батькам в усній формі чи у електронному листі про правило
носити шкільну форму.
2. Після двох нагадувань відправити лист від заступника директора
початкової школи або іншої уповноваженої особи.
3. Якщо випадки недотримання правил носіння шкільної форми
повторюються, призначити зустріч із завучем початкової школи або іншою
уповноваженою особою.
4. Звернутися до завуча школи за рекомендацією щодо подальших дій.

Середня/старша школа:
У цьому віці учні повинні нести відповідальність за правильний зовнішній
вигляд. В іншому випадку слід діяти наступним чином:
1. Зателефонувати батькам та сказати, щоб надіслали форму у школу.
Учню заборонено повертатись до занять протягом однієї години, доки він
очікує форму. Після закінчення указаного часу учень може повернутись на
урок. Коли форму принесуть, її передадуть у клас.
2. Якщо форму не надішлють, відсторонити учня від уроків ще на одну
годину. Після цього надіслати батькам лист від директора.
3. Якщо наступного дня учень знову буде одягнений невідповідно,
повторити ті самі дії. Якщо це повториться третій раз, зв’язатися з його
батьками та призначити термінову зустріч із завучем школи або іншою
уповноваженою особою.
4. Якщо проблема повториться, передати справу директору школи.

Шановні батьки! Якщо Ви вважаєте, що політика GLOBE
Іnternational School з якихось міркувань (мовних, політичних, релігійних,
соціокультурних, націоналістичних, расових тощо) не збігається з
Вашими переконаннями та поглядами, Вам не варто розглядати наш
навчальний заклад як місце для навчання Вашої дитини!

