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ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  ЗДОБУВАЧІВ  ОСВІТИ 

1. «Школа – територія безпеки» 

1.1. Здобувачі освіти дотримуються правил безпеки життєдіяльності під час 

освітнього процесу. 

1.2. Здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, 

здають їх черговому, який знаходиться на І поверсі закладу, черговому 

вчителю, класному керівнику або адміністрації.  

1.3. У закладі не місце для зброї, вибухових або вогненебезпечних предметів 

та речовин; спиртних напоїв, наркотичних речовин, сигарет 

(електронних - також); шокерів, газових балончиків, ножів та інших 

небезпечних предметів. 

1.4. Учні дотримуються порядку задля власної безпеки та безпеки 

оточуючих. 

 

2.  «Школа – територія порядку» 

2.1. Йти зі школи та її території можна лише з дозволу педагогів (попередньо 

узгодивши з батьками). 

2.2. У разі пропуску занять учні своєчасно надають класному керівнику 

записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на 

заняттях, або довідку з медичної установи, або лист закладів 

позашкільної освіти про участь у конкурсах, змаганнях тощо. 

2.3. Здобувачі освіти, яким раптово стало погано під час уроку, 

повідомляють про свій стан класного керівника або вчителя-предметника 

та звертаються до медичного пункту закладу. 

2.4. Учні бережуть майно школи, дбають про чистоту та порядок на території 

закладу. 

2.5. Здобувачі освіти одягаються до школи в діловому, класичному стилі та 

мають охайний, чистий та акуратний зовнішній вигляд. 

2.6. У школі затишно і тепло, тому учні залишають верхній одяг у 

роздягальні. 



2.7. На уроках фізичної культури, трудового навчання (технологій), хімії 

здобувачі освіти одягають спеціальну форму.  

 

3.  «Школа – територія здобуття знань» 

3.1. Здобувачі освіти приходять до закладу за 15-20 хвилин до початку 

занять, по першому дзвонику впродовж навчального дня займають свої 

місця у кабінетах за розкладом, готують усе необхідне навчальне 

приладдя до уроку. 

3.2. Здобувачі освіти використовують урочний час тільки з навчальною 

метою, не відволікаються самі та не дозволяють іншим відволікати себе 

від здобуття знань розмовами, іграми під час уроків. 

3.3. Здобувачі освіти використовують гаджети виключно з навчальною 

метою. 

3.4. Здобувачі освіти дотримуються  академічної доброчесності та старанно 

виконують домашнє завдання. 

3.5. Здобувачі освіти обстоюють у коректній формі свої погляди та 

переконання при обговоренні спірних і неоднозначних питань за темою 

уроку. 

3.6. Здобувачі освіти мають можливість за нагальної потреби вийти з класу з 

дозволу учителя.  

 

4. «Школа – територія взаємоповаги» 

4.1. Учні та педагоги звертаються один до одного шанобливо. 

4.2. Здобувачі освіти поводяться ввічливо, проявляють повагу до старших та 

піклуються про молодших. 

4.3. Учні висловлюють свої погляди, не зачіпаючи гідності та почуттів інших 

людей. 

4.4. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є 

неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами. 

4.5. Час перерви – особистий час здобувачів освіти, який вони проводять на 

власний розсуд, проте не повинні заважати іншим. 

 


