
                                                                             

Правила поведінки здобувачів освіти у закладі 
(розроблені на підставі Статуту школи та  

Правил внутрішнього розпорядку) 

1. Учні школи зобов'язані: 

1.1. Систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, в обсязі не 

меншому ніж визначено Державним стандартом освіти; 

1.2. Турбуватися про честь та підтримувати традиції школи, її авторитет; 

1.3. З повагою ставитися до державних символів України, традицій родини, гімназії,  

народу; 

1.4. Проявляти повагу до вчителів та інших працівників школи; 

1.5. Дотримуватися правил техніки безпеки; 

1.6. Бережно ставитися до шкільного майна; 

1.7. Гідно, культурно поводитися у школі та за її межами; 

1.8. Дбайливо ставитися до власного життя та життя і здоров’я оточуючих. 

 

2.Учні школи повинні: 

2.1. З'являтися до школи не пізніше як за 15 хвилин до початку уроку. 

2.2. Здавати у гардероб верхній одяг.  

2.3. Мати охайний зовнішній вигляд.  

2.4. За вимогою вчителя подавати щоденник. 

2.5. Учні повинні мати при собі необхідне канцелярське приладдя, зошити,   підручники 

для кожного уроку, щоденник. 

2.6. На початку уроку учні повинні привітати учителя, вставши і вийшовши з-за парт. 

2.7. На уроці учні повинні систематично оволодівати знаннями, практичними 

навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень. 

2.8. На перерві – гідно поводитися, дотримуватися етичних норм поведінки у 

спілкуванні з іншими учнями та дорослими. 

2.9. Адекватно реагувати на зауваження чергових учнів, учителів, адміністрації. 

2.10. Будь-яку їжу, зокрема принесену з дому, споживати винятково у приміщенні 

їдальні. 

2.11. Дотримуватися правил особистої гігієни під час приймання їжі. 

2.12. Дбайливо ставитися до майна школи. 

2.13. Дотримуватися правил безпеки на уроках та в позаурочний час. 

2.14. Після останнього уроку разом з учителем організовано виходити до гардеробу, 

одержувати одяг, дотримуючись черги. 

 

3. Учням школи забороняється: 
3.1. Залишати приміщення школи без дозволу класного керівника або адміністрації. 

3.2. Запізнюватися на заняття, не відвідувати уроки без поважних причин. 

3.3. Запрошувати до школи сторонніх осіб без дозволу адміністрації. 

3.4. Палити тютюнові вироби, вживати алкогольні, енергетичні напої, токсичні та 

наркотичні речовини. 

3.5. Забруднювати довкілля, зокрема територію та приміщення школи. 

3.6. Тримати мобільні телефони  ввімкненими під час уроку. 

3.7. Приносити до школи предмети, ніяк не пов’язані з навчально-виховним процесом. 


