ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол ради закладу
загальної середньої освіти
від 10.09.2019 № 1

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

1. Загальні правила поведінки учнів
1.1. Школа - територія, на якій 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
1.2. Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і
охайний. При ради вході у школу дотримується правил ввічливості, залишає
верхній одяг у гардеробі, прямує до місця проведення уроку.
1.3. Йти зі школи та її території можна лише з дозволу вчителів або медичної
сестри (попередньо узгодивши з батьками)
1.4. Учень школи приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити,
щоденник. Приходить до школи з підготовленими домашніми завданнями з
предметів згідно з розкладом уроків.
1.5. Учень школи проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні
й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються
дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
1.6. Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою
честь та гідність, не заплямувати добре ім’я школи.
1.7. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є
неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами
1.8. Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його ремонті,
акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна. Батьки матеріально
відповідальні за пошкодження шкільного майна дитиною.
1.9. Учні дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків так і під час
перерв.
1.10. Учень завжди пам’ятає, що речі мають господарів: брати чужі речі не
можна, бо ця дія порушує закони і вимагає покарання.

2.

Поведінка на заняттях

2.1. Школа- освітнє середовище для отримання знань, вмінь, навичок.
2.2. 2.2.Учень, пам’ятай ці настанови:
- будь старанним і наполегливим у навчанні;
- будь саморганізованним;
- будь ввічливим до вчителя та старших;
- поводься так, щоб чути вчителя та своїх товаришів.
- бери участь у суспільно - корисній праці.
- ретельно дотримуйся правил дисципліни праці, правил техніки безпеки,

санітарії, гігієни.
2.3.Учні уважно працюють у класах під час уроків та не заважають іншим.
2.4. Для

ефективності навчального процесу та для того, щоб його не
переривати, учні протягом усього уроку перебувають в класі.
2.5. Якщо з’являється нагальна потреба вийти, це можна зробити з
дозволу вчителя.
2.6. Учні

користуються гаджетами під час уроку лише для навчання.
2.7.Учень, який не зрозумів матеріал під час пояснення, висловлює прохання
до вчителя
пояснити незрозуміле ще раз.
3. Поведінка учнів до початку, на перервах і після уроків.
3.1. Під час перерви учень :
- підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці;
- виходить з класу, якщо попросить вчитель;
- виконує прохання чергового вчителя по поверху;
- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні
вітаються і звільняють дорогу;
- учні пам’ятають, що під час перерви вчителі теж відпочивають перед
наступним уроком;
- вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим
не гарно.
3.2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він проводить його по
своєму розумінню, але не заважає іншим.
3.3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по школі, уникаючи
небезпечних місць (горище, підвал, кухня).
3.4. Свідомий учень ніколи не буде самовільно розкривати вікна, сидіти на
підвіконнях.
3.5. Якщо проти учня здійснюються протиправні дії, він може звернутися до
свого класного керівника, чергового вчителя, адміністратора за допомогою.

4. Правила поведінки учнів у їдальні
4.1. У шкільній їдальні учні виконують вимоги вчителів, працівників їдальні
та чергових і дотримуються черги.
4.2. Не перебувають у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
4.3. Не виносять їжу і напої за межі їдальні
4.4 Дотримуються гарних манер і поводяться пристойно.
4.5. Учні шанобливо ставляться до працівників їдальні.
4.6. Розмовляють під час їжі не голосно, не турбують тих, хто їсть по
сусідству.
4.7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
4.8. Учні після прийому їжі забирають зі столу посуд.

