
Яка поведінка може призвести 
до дисциплінарного 
покарання?
Кожний шкільний округ ухвалює відповідно до 
законів штату політики, у яких описується прийнятна 
та неприйнятна поведінка. Деякі із прикладів можуть 
включати: бійки, знущання, відмову співробітничати, 
порушення заборон відносно алкоголю. Учні, 
батьки та родини повинні брати участь у розробці 
та поновленні шкільним округом своїх політик, а 
також політики повинні бути доступні для публіки. 
Якщо ви не ознайомилися із дисциплінарною 
політикою шкільного округу, попросите директора 
або адміністратора школи надати вам екземпляр. 
Якщо ви зацікавлені в зміні місцевих політик 
відносно дисциплінарних покарань, можете відвідати 
збори ради з питань шкільної освіти або звернутися 
до інспектора шкільного округу та запитати, як ви 
можете взяти участь.

Які дії шкільний округ може 
застосувати у відповідь на 
порушення правил поведінки?
• Навчання правилам поведінки або повторення

правил поведінки
• Усні або письмові відгуки
• Повідомлення батьків або збори
• Підвищений контроль
• Втрата привілеїв
• Затримка на час ланчу або після занять
• Моніторинг поведінки або контракт про

поведінку
• Відсторонення від занять зі знаходженням у

школі або поза школою
• Методи відновного правосуддя
• Консультації або послуги з корекції поведінки
• Суспільні роботи або відшкодування збитку
• Послуги підтримки учнів

Заподіяння фізичного болю учням або позбавлення 
учнів харчування у якості дисциплінарного заходу 
заборонене. 

П: У яких випадках вчитель 
може вилучити учня із класу, і 
що відбувається далі?
Учитель може вилучити учня із класу за поведінку, 
яка порушує навчальний процес. Це називається 
«видалення із класу». До видалення вчитель повинен 
спробувати допомогти учневі виконати вимоги 
шрдо поведінки. Нові дисциплінарні правила 
рекомендують школам використовувати позитивний 
підхід до забезпечення належної поведінки та 
видаляти учнів тільки на крайній випадок. Але якщо 
поведінка учня становить небезпеку для інших 
або серйозну небезпеку для навчального процесу, 
вчитель може вилучити учня й негайно повідомити 
про це директору школи.
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Усі учні готуються до 
продовження освіти, кар'єрі та 
участі в житті суспільства.



Нові дисциплінарні правила штату вимагають від 
шкіл інформувати батьків про видалення із класу 
якнайшвидше. Нові правила також вимагають від 
шкіл виконання процедур відсторонення від занять, 
якщо учневі не буде дозволено повернутися в клас 
до наступного навчального дня або якщо учень 
відправляється додому через видалення із класу. 
Батьки й учні мають право заперечити видалення 
із класу й спробувати дозволити розбіжність зі 
шкільним округом.

На який строк шкільний округ 
може відстороняти від занять 
або виключати учнів?
Відсторонення від занять або виключення повинне 
мати кінцеву дату й не може тривати довше діючого 
в школі навчального періоду (наприклад, семестр 
або чверть).

Короткострокове відсторонення не може 
перевищувати 10 навчальних днів поряд. Окрім того, 
закон штату обмежує загальну кількість днів, на яку 
шкільний округ може призначити короткострокове 
відсторонення будь-якому окремому учневі. Учнів 
з підготовчого по четвертий клас забороняється 
відстороняти від занять більш ніж на 10 сумарних 
навчальних днів за навчальний період. Учнів 
з п'ятого по дванадцятий клас забороняється 
відстороняти більш ніж на 10 сумарних навчальних 
днів за будь-який окремий триместр або 15 сумарних 
навчальних днів за окремий семестр. 

Довгострокове відсторонення не може 
продовжуватись на наступний навчальний рік.

Виключення не може перевищувати тривалість 
семестру або триместру. Існує два винятки — 
порушення правил відносно вогнепальної зброї й 
обмежені випадки, при яких інспектор шкільного 
округу затверджує заяву про продовження 
виключення із причин суспільного здоров'я й 
безпеки.

Шкільні округи зобов'язані 
відстороняти від занять або 
виключати учнів за деякі види 
поведінки?
Закон штату не ставить за обов'язок шкільним 
округам відстороняти від занять або виключати 
учнів за будь-яку поведінку. Федеральний закон 
вимагає виключення за порушення правил 
відносно вогнепальної зброї. Закон штату дозволяє 
шкільним округам використовувати довгострокове 

відсторонення від занять або виключення тільки за 
певні серйозні порушення правил поведінки. Шкільні 
округи можуть прийняти політики, що дозволяють 
відстороняти від занять або виключати учнів за 
певні порушення правил поведінки, але закон 
штату рекомендує шкільнім округам розглянути 
альтернативні заходи, перш ніж застосовувати 
відсторонення від занять або виключення.

У випадку пов'язаного з 
поведінкою інциденту я 
повинен забрати мого учня зі 
школи до закінчення занять або 
погодитися на відправлення 
мого учня додому до 
закінчення занять?
Відправлення учня додому до закінчення занять або 
вимога залишити учня вдома за порушення правил 
поведінки є виключенням зі школи (навіть якщо 
в школі це називають «дострокове відправлення 
додому», «забрати учня», «день без занять» або 
якось ще). Перш ніж школа може відправити учня 
додому до кінця дня через поведінку учня, школа 
повинна провести неформальне слухання за участю 
учня. На слуханні учневі повинна бути надана 
можливість пояснити свою поведінку. Це називається 
«належною процедурою». Слухання також служить 
для того, щоб:
1. повідомити учню про те, яке правило поведінки 

було порушене; 
2. пояснити свідчення порушення правил 

поведінки; а також
3. пояснити прийнятий дисциплінарний захід.

Закон штату забороняє шкільному округу 
відправляти учня додому або вимагати від батьків 
залишити учня вдома за порушення до проведення 
неформального слухання. Якщо батьки не мають 
підтвердження того, що школа забезпечила учневі 
належну процедуру відсторонення від занять, вони 
не зобов'язані погоджуватися забирати учня зі школи 
або дозволяти школі відправити учня додому.

Що відбувається, якщо 
шкільний округ видаляє 
мого учня зі школи через 
надзвичайні обставини?
Шкільний округ може негайно вилучити учня зі 
школи без попереднього проведення слухання 



за участю учня. Це називається «екстреним 
виключенням». Застосування цього заходу обмежене 
ситуаціями, коли шкільний округ вважає, що 
присутність учня у приміщенні школи представляє 
безпосередню й постійну:
1. небезпеку для інших учнів або персоналу  

школи; чи
2. погрозу значного порушення навчального 

процесу.
Екстрене виключення повинне завершитися або 
бути змінене на інше дисциплінарне покарання 
протягом 10 навчальних днів. Шкільні округи повинні 
повідомляти батьків про екстрене виключення та 
їх права на оскарження протягом 24 годин після 
виключення учня зі школи шкільним округом.

Що відбувається зі шкільною 
роботою під час відсторонення 
від занять або виключення?
Коли учень відстороняється від занять, шкільний 
округ повинен надати учневі курсову роботу й 
домашні завдання по всіх предметах, які вивчає 
учень. Шкільний округ також повинен надати 
співробітника школи, який зможе надавати 
допомогу, щоб учень не відставав предметах, 
які він вивчає. Шкільний округ може надавати ці 
освітні послуги учневі через шкільну програму 
відсторонення від занять, вдома в учня або в іншому 
місці на території шкільного округу або громади. 

У випадку тривалого відсторонення від занять 
шкільний округ може зарахувати відстороненого 
учня до іншої освітньої програми, наприклад 
програми ALE (альтернативне навчальне 
середовище).

Якщо учень був виключений 
або відсторонений від занять 
на тривалий період, то який 
існує процес для повернення в 
школу?
Закон штату вимагає від шкільних округів провести 
зустріч із учнем та батьками для розробки плану 
повернення до занять. Зустріч повинна бути 
проведена протягом перших 20 днів і не пізніше 
ніж за п'ять днів до дати закінчення відсторонення 
від занять або виключення. Зустріч повинна бути 
проведена раніше, якщо родина зажадає більш 
ранньої зустрічі. При розробці плану за участю 
родини шкільні округи зобов'язані врахувати 
наступне:

• природу обставин дисциплінарного інциденту;
• культурну історію й контекст учня, сімейні норми 

й цінності, а також суспільні ресурси;
• можливість скорочення тривалості відсторонення 

від занять або виключення;
• навчальну й ненавчальну підтримку для 

забезпечення навчального успіху учня; а також
• засоби підтримки, які можуть знадобитися учневі, 

батькам або персоналу школи для запобігання 
повторення аналогічних інцидентів.

Зверніть увагу на те, що зустрічі й плани у зв'язку з 
поверненням до занять відрізняються від процесів 
оскарження покарання й заяв із проханням про 
повернення до занять. 

Мій учень одержує послуги 
спеціального навчання — до 
нього застосовуються ті ж самі 
закони?
Так. Закони штату й федеральні закони надають 
більше засобів захисту учням, які користуються 
послугами спеціального навчання. Шкільні округи 
повинні виконувати федеральні закони й закони 
штату, що стосуються учнів, які користуються 
послугами спеціального навчання. Додаткова 
інформація доступна на веб-сторінках офісу 
OSPI Поведінка й дисциплінарні покарання при 
спеціальному навчанні та Розділ 504 і учні з 
інвалідністю.

Що я можу зробити, якщо не 
я згоден із думкою школи про 
те, що зробив мій учень, або 
з дисциплінарним рішенням 
шкільного округу?
Процес оскарження дій шкільного округу 
відрізняється залежно від типу дисциплінарного 
покарання. Загалом, учні й батьки можуть оскаржити 
рішення про дисциплінарне покарання на трьох 
рівнях: 
• Рівень 1: Рівень школи, звичайно звертання до 

директора корпусу школи
• Рівень 2: Рівень шкільного округу, звичайно 

звертання до інспектора шкільного округу
• Рівень 3: Рівень ради з питань шкільної 

освіти, звернення до ради з питань шкільної 
освіти або апеляційної ради по оскарженню 
дисциплінарних покарань

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Behavior.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Behavior.aspx
http://www.k12.wa.us/Equity/Section504.aspx
http://www.k12.wa.us/Equity/Section504.aspx


Примітка: У випадку відсторонення від занять, 
виключення або екстреного виключення учні або 
батьки повинні повідомити шкільний округ про 
намір оскаржити розв'язок протягом певного строку. 
При спілкуванні зі шкільним округом учням і батькам 
необхідно документувати весь обмін інформацією й 
по можливості спілкуватися в писемній формі.

Що штат робить для підтримки 
учнів і родин у плані 
дисциплінарних покарань?
Офіс інспектора з державної освіти (Office of 
Superintendent of Public Instruction, OSPI), який 
здійснює нагляд за державною освітою K-12, 
підтримує учнів і родини різними методами, 
включаючи наступне:

1. Встановлення правил. Офіс OSPI відповідає за
прийняття правил, які захищають інтереси учнів,
і розробку процедур, які повинні виконувати
шкільні округи. Офіс OSPI нещодавно прийняв
нові правила штату відносно дисциплінарних
покарань учнів. У нових правилах спрощені
формулювання та більш чітко роз'яснені вимоги
до родин і шкільних округів. Нові правила також
дають учням та їх родинам більше можливостей
для участі в прийнятті рішень на місцевому
рівні. На веб-сторінці офісу OSPI, присвяченої
дисциплінарним покаранням учнів, наведена
інформація про правила штату у відношенні
дисциплінарних покараннях учнів.

2. Технічна підтримка. Офіс OSPI надає
інформацію й ресурси учням і родинам залежно
від кожного конкретного випадку.

3. Дотримання цивільних прав. Офіс OSPI може
надавати підтримку родинам, які турбує можлива
дискримінація при застосуванні дисциплінарних
покарань. Наприклад, якщо ви вважаєте, що
шкільний округ інакше ставиться до вашого
учня через його расу, національне походження,
стать, інвалідність або приналежність до інших
класів, що захищаються, відділ з питань рівності
й цивільних прав офісу OSPI може надати
інформацію про (1) ваші права та про те, (2) як
подати скаргу про дискримінацію.

4. Ресурси. Офіс OSPI розробляє додаткові ресурси
для родин і шкільних округів, включаючи
модулі підготовки для викладачів, щоб
сприяти справедливим результатам у сфері
дисциплінарних покарань учнів.

Додаткова інформація
• Офіс OSPI рекомендує шкільним

округам використовувати методи
й стратегії, включені до документа
Behavior Menu of Best Practices and
Strategies (збірник оптимальних
методів і стратегій, що стосуються
поведінки).

• Student discipline at OSPI (питання
дисциплінарного покарання учнів
на сайті OSPI): Додаткова інформація
про закони штату, що стосуються
дисциплінарних покарань, нових
дисциплінарних правил та ресурси
OSPI.

• З питаннями або занепокоєннями, що
стосуються дискримінації, звертайтеся
у відділ з питань рівноправності й
цивільних прав офісу OSPI.

http://www.k12.wa.us/SSEO/BehaviorMenu.aspx
http://www.k12.wa.us/SSEO/BehaviorMenu.aspx
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-discipline
https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights

