
з-l- Чеснiсть i добросовiснiсть: ми завжди i в усьому чеснi; кожен iз нас
пам'ятае про особисry вiдповiдаrrьнiсть i не використовуе свою посаду в
особистих цiлях; ми дбаемо про репугацiю лiцею: утримуемося вiд дiи i

можугь
негативно вплинуги на репугацiю закладу.

З.2. ВзаСминИ з колегами: ми будуемо стосунки на взаемнiй довiрi,
ставимося до колег iз чеснiстю i прямотою; ми прагнемо забезпечиiи
комфортну робочу атмосферу BciM працiвникам i .u.rъбi.urи конфлiктним
ситуацiям; Bci працiвники мають коректно звертатися до колег, не
використовувати ненормативну лексику; неприйнятнi грубiсть, тиск i
небажання шукати вихiд iз проблемних сиryацiй; .rрuцiu""*" дiють iприймаютЬ рiшеннЯ У межаХ гIовнов€Dкень, визначених посадовими
iнструкцiями та внугрiшнiми нормативними й розпорядчими документами
лiцею; Bci працiвники дотримуються субординацii.;

директоР дослухаеться дО думкИ працiвнИкiв, доносить колективу iдеТ
щодо розвитку лiцею, забезпечуе вiдповiднiсть поставлених завдань ixHiM
посадовим обов'язкам; гарантуе справедливiсть у вирiшеннi робочих питань.

З.3. Повага до особистостi та дотримання прав працiвникiв лiцею:
працiвнИки викоРистовуюТь методи роботи, якi забез.r.Ъуrr, збереження
людськоТ гiдностi та дотримання прав ycix працiвникiв; .r"оро.rо атЙосферу
взасмноТ поваги та довiри; стать, BiK, соцiальниИ стаryс, нацiональ"i.ii,
етнiчне походження, релiгiйнi та полiтичнi переконu*r"", сiмейний стан не
можугЬ бутИ причиною дIя дискримiнацiТ та обмеження професiйноТ
дiяльностi.

з.4. Прозорiсть i вiдкритiсть: оприлюднюемо iнформацirо про свою
професiйнУ дiяльнiсть на сайтi лiцею, особистих блоiах; пiдтримусмо
постiйний зв'язок з учнями, батьками, колегами,
з повагою ставимося до висловлювань колег.

З.4. ЩоТримання дiлового етикету: працiвники лiцею пов€Dкають,
використовують iндивiдуальний пiдхiд до лiцеi'стiв, батькiв, вiдвiдувачiв
партнерiв, поводяться коректно, ввiчливо. За виникнення спiрних питань мiж
працiвнИкамИ школИ та )цасникамИ освiтнього процесу, працiвник
та адмiнiстрацiя лiцею докJIадають максимум зусиль для ж вреryлювання.

3.5. Неприйняття хабарництва та протидiя корупцi.* ми категорично
проти пiдкупу та хабарництва; працiвники лiцею можуть обмiнюватися
подарунКами та сувенiраМи з колегами, партнерами з урочистоТ нагоди; не
вручають i не приймають подарунки у грошовiй формi.

Iv. Наша взаемодiя з батьками

щиро висловлюемо думки та

4.1. Взаемини працiвникiв лiцею з батьками грунтуються на взаемнiй
повазi, довiрi, доброзичливостi, TaKToBHocTi й вiдверiостi.


