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Фінансово-економічний ліцей – це співтовариство, яке сприяє постійному 

навчанню, творчому мисленню та глобальній обізнаності, а також турбується та 

забезпечує сприятливі умови для найбільш успішного навчання та розвитку дітей.  

«Поважати інших» - це найважливіша цінність, яка визначає наш підхід до правил 

поведінки споживачів освіти. Основою є принцип: «усі члени ліцейської спільноти 

ставляться один до одного ввічливо, толерантно, справедливо та з повагою». 

«Повага» включає в себе: 

- очікування гарної поведінки здобувачів освіти у класі, в ліцеї та поза ним; 

- основні угоди розроблені для споживачів освіти кожної групи на основі загально 

ліцейських цінностей та правил поведінки в ліцеї; 
 

Політика контролю поведінки в ліцеї базується на таких цінностях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* досягти стабільно високих результатів у навчанні;

* здобувати знання, навички та вміння, які відповідають 
вимогам сучасності;

* поважати і цінувати себе, оточуючих та навколишнє 
середовище.

* розвивати допитливість та стимул до навчання;

* працювати самостійно і в команді;

* брати відповідальність за власні вчиники та робити 
правильний вибір.

* мати добре розвинені мовлиннєві та соціальні навички;

* бути впевненим у собі і мати високу самооцінку;

* відчувати себе громадянином світу;

* розвивати себе духовно та фізично.

 

Усі члени ліцейської спільноти – ліцей, батьки та діти – несуть спільну 

відповідальність за забезпечення дотримання та виконання правил 

поведінки. 

 

Ліцей несе відповідальність за: 

 створення спокійної та сприятливої атмосфери у ліцеї; 

 створення сприятливого середовища для навчання; 

 сприяння зразкової поведінці у ліцеї; 

 допомога у становленні ліцеїста як врівноваженої та ввічливої особистості; 

 забезпечення ефективних засобів комунікації між ліцеєм та батьками; 

 навчання Вашої дитини в силу своїх можливостей 
 

Батьки несуть відповідальність за: 

 підтримку прагнень ліцею до навчання та викладання; 

 сприяння зразковій поведінці ліцеїстів; 

 забезпечення відвідування ліцеї та розуміння негативного впливу пропусків 

уроків на якість навчання дитини; 

 забезпечення пунктуальності дитини; 

 підтримку ефективної комунікації з ліцеєм; 

 забезпечення носіння дитиною ділового зовнішнього вигляду (дотримання 

дрес-коду ліцеїста). 
 

Учень несе відповідальність за: 

 ставлення до оточуючих в ліцеї та поза ним з повагою; 

 ставлення до навколишнього середовища з повагою та турботою; 

 дотримання правил ліцею; 

 прагнення досягати успіхів; 

 організованість, підготовку до уроків та пунктуальність; 

 активну участь у житті ліцейської спільноти. 


