
SCHOOL OF UKRAINIAN STUDIES “RIDNA SHCKOLA” 

BUFFALO, NY 

GENERAL RULES AND REGULATIONS 

 
All students, teachers, administrators, hall monitors, volunteers, parents and guests are 

encouraged to speak in Ukrainian during the school day. 

 
Students are expected to adhere to and honor the School rules, regulations, policies and 

the Student Code of Conduct. 

 
ARRIVAL AND DISMISSAL 

• The school day begins promptly at 9:00 am and ends at 13:00 pm. A short 

break for lunch is included.  No student should be in a classroom without a 

teacher present.  At dismissal, their parents should pick up students. Parents 

are expected to be at the school on time at 13:00 pm. 

• Students are prohibited from leaving the school building unless accompanied 

by a parent, teacher or Administrator. 

• Parents must notify the teacher in advance if their child needs to leave earlier. 

 
 ATTENDANCE AND PUNCTUALITY 

• Students are expected to be driven to school on time and must be prepared for 

class with all necessary books, notebooks, projects, and writing instruments. 

• Students who arrive late or are absent from school must make up missed 

work, including written assignments and tests.  If they don't complete their 

work, their trimester grades will be lowered. 

 
SICKNESS 

The school will notify the parents if your child has any emergency or becomes ill. It is the 

responsibility of the parent to arrange to have the child picked up as soon as possible if 

requested by the School. 
 

STUDENT CODE OF CONDUCT 

• Students are expected to act appropriately and respectfully while in school 

and during school events, and when representing the Ukrainian School in the 

community. 

• Students are expected to act appropriately with respect to themselves as well 

as to other students, teachers, administrators, parents and guests of the 

School. Bullying, intimidation, fighting and other forms of physical, verbal, 

or sexual harassment are prohibited. Students are expected to refrain from 



using foul language and from dressing in a manner that is disruptive to the 

learning process. 

• Students are expected to maintain the highest levels of academic honesty, 

which includes not cheating (class work or homework), not doing homework 

for others or copying homework and assignments from other students and 

abstaining from plagiarism. 

• Students are expected to respect the property of all students, teachers, St. 

Nicholas Ukrainian Catholic Church & Ukrainian Cultural Center “Dnipro” 

• Students are expected not to take items in the classroom, hallways that do not 

belong to them. Students will not deface or vandalize any property. Students 

caught defacing or vandalizing property will be subjected to the Disciplinary 

Review Process and their parents will be financially liable for any damages. 

Theft of property from a St. Nicholas Catholic Church & Ukrainian Cultural 

Center “Dnipro” is prohibited. 

• Possession or use of alcohol, tobacco products, illegal drugs, weapons, or 

fireworks is strictly prohibited. 

 
ELECTRONIC AND DIGITAL DEVICES 

• During classes students are strictly prohibited from using any electronic or 

digital devices that are not considered essential to their learning experience, 

e.g., cell phones, digital music players, cameras, and video game devices 

such as Game Boys. Teachers have the right to confiscate any such item from 

a student. The teacher will submit confiscated units to the Administration. At 

dismissal, only parents may retrieve surrendered units from the 

Administration. 

• In the event that a parent needs to contact his/her child, he or she may do so 

by calling the Administrators or Principal at school. The phone number will 

be operating from 9:00 am to 13:00 pm on the Saturdays that we have school: 

(716) 208-2849 - Nataliya Savka 

• Students violating these rulers will be subjected to the Disciplinary Review 

Process.   

 
 

GRIEVANCES AND DISCIPLINARY REVIEW PROCESS 

• Students and parents are encouraged to bring any grievances to the teacher or 

the principal. 

• Students and parents have the right to issue a formal complaint or grievance 

without retribution. 



• Parents will be notified when their child violates any of the general rules, 

regulations, or policies. 

• Teachers may notify the Administration of any on-going problem with a 

student in their classroom. 

• A student who engages in conduct prohibited by school policy may be 

disciplined. Discipline may include, but is not limited to, any one or any 

combination of the following: oral reprimand, parent conference; confiscation 

of personal property; temporary exclusion from the classroom; or expulsion. 

• Continued open defiance of authority, continued disruptive or disorderly 

behavior, and violent behavior constitute good causes for expulsion. 

 

Наталія Савка – Директор 
716-208-2849 

 

  



ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА 

Баффало Нью-Йорк 

 
ШКІЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА 

  

 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 
Всі учні, вчителі, адміністратори, ,батьки і гості школи повинні розмовляти 

українською мовою протягом навчального дня. Учні повинні дотримуватися і 

поважати шкільні норми і правила поведінки. 

 
ПРИБУТТЯ І ВІДХІД 

• Навчальний день починається рівно о 9:00 ранку і закінчується в 13:00 

дня. Коротка перерва на обід включена. Жоден студент не може 

перебувати в класі без вчителя. Учні класів йдуть безпосередньо в свої 

класи. Після уроків діти повинні бути забрані батьками вчасно о 13:00 

дня.   

• Учням усіх класів категорично заборонено покидати будівлю школи без 

супроводу батьків / опікунів, вчителя або адміністратора. 

• Батьки зобов"язані повідомити вчителя заздалегідь, якщо їх дитина 

змушена піти зі школи раніше. 
 

ВІДВІДУВАННЯ І ПУНКТУАЛЬНІСТЬ 

• Учні  повинні бути привезені до школи вчасно і  бути готові до уроків (з 

усіма необхідними підручниками, зошитами,  і приладдям). 

• Учні, які прийшли із запізненням або були відсутні в школі, повинні 

виконати пропущені завдання, в тому числі письмові завдання і тести. 

• У випадку не виконання пропущених робіт, заключна оцінка учня буде 

знижена. 

 

ХВОРОБА 
Школа повідомить батьків у випадку  надзвичайної ситуації або поганого 

почуття дитини. Батьки є відповідальними забрати свою дитину чим скоріше 

після повідомлення.  

 
 ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНЯ 

• Учні повинні вести себе належно і з повагою один до одного та 

старших підчас занять у школі, шкільних заходів, та коли 



представляють українську школу в громаді. 

• Під час уроків учням заборонено розмовляти, бавитися, смітити, їсти, 

малювати, псувати меблі, виходити з класу, пересідати з місця на місце 

без дозволу вчителя. 

• Учні повинні поважати інших дітей, вчителів, адміністраторів, батьків і 

гостей школи. Залякування, погрози, бійки і інші форми фізичної чи 

словесної образ або сексуальне домагання заборонені. 

• Учні повинні утримуватися від образливих і нецензурних слів та від 

манери одягатися, яка є непристойною у шкільному закладі. Учні 

повинні старанно і добросовісно готуватись до уроків. Будь-який обман 

(при виконанні класової роботи або домашніх завдань), копіювання 

домашніх завдань від інших учнів і плагіат будуть покарані. 

• Учні повинні поважати власність інших учнів, та вчителів нашої 

школи.  Не можуть використовувати речі у класах,в коридорах, які їм не 

належать, псувати чи руйнувати будь-яке майно.Батьки несуть 

фінансову відповідальність за будь-які збитки, вчинені їхньою дитиною. 

• Володіння або вживання алкоголю, тютюнових виробів, наркотиків 

суворо заборонено. 
  

ЕЛЕКТРОННА ТА ЦИФРОВА ТЕХНІКА 

 

• Студентам суворо заборонено користуватись на уроках будь-якими 

електронними або цифровими пристроями, які не є необхідними для їх 

навчання, наприклад, мобільні телефони, цифрові музичні плеєри, 

камери і відео- ігри. 

• Вчителі мають право конфіскувати ці речі від учнів. Учитель передає 

конфіскований предмет адміністрації.  

• Тільки батькам  ці речі будуть повернуті. 

• Учні, які порушують ці правила,будуть покарані.  
 

✓ У випадку, якщо  батькам необхідно терміново зв"язатися зі своїми дітьми, 

вони можуть скористатися телефоном,який буде працювати  з 9:00 ранку до 

13:00 попол. по суботах:   

 
 

 

 

 



ПРОЦЕС РОЗГЛЯДУ СКАРГ І ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПОРУШЕНЬ 

 

• Учні та їх батьки можуть подавати  будь-які скарги учителю, 

адміністратору або директору школи не боячись відплати. 

• Батьки будуть повідомлені, коли їх дитина порушує будь-яку з загальних 

норм чи правил поведінки учня. 

• Вчителі можуть інформувати директора про будь-які поточні проблеми з 

учнем у своєму класі. 

• До учня, який порушує шкільні правила, застосовуються дисциплінарні 

заходи, які  можуть включати, але не обмежуються однієї або будь-якою 

комбінацією з наступних: усна догана, попередження, конфіскація 

недозволених особистих речей; тимчасове вилучення з класу або дзвінок 

до батьків з вимогою забрати учня зі школи. 

Злісне продовження порушень, агресивна поведінка є достатніми причинами 

для виключення учня зі школи. 
 

 
Наталія Савка – Директор 
716-208-2849 

 


