Правила поведінки учнів у школі
Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України,
постановах Міністерства освіти і науки України та органів
місцевого самоврядування, Статуту школи.
1. Учні зобов’язані приходити до школи за 10-15 хвилин до
початку занять.
2. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам,
викладеним у Статуті школи.
3. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без
поважних причин заборонено.
4. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу
підводитися, відвертати увагу інших учнів від уроку.
5. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.
6. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки
після цього учні можуть йти на перерву.
7. У випадку пропуску занять, учень повинен повідомити класного
керівника про відсутність на заняттях та надати довідку з
поліклініки або письмове пояснення від батьків;
8. Після закінчення занять учні 1-4 класів залишають навчальний
заклад тільки у супроводі батьків або уповноважених осіб.
Самостійно залишати школу дозволяється лише тим учням 1-4
класів та ГПД, у яких є письмова заява батьків .
9. У разі погіршення стану здоров'я, виникнення непередбачених
обставин, учень може залишити навчальний заклад лише після
огляду медичного працівника, з відома класного керівника та в
супроводі батьків (уповноважених осіб).
10.Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без
будь-яких заперечень.
11. Під час уроку не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку.
12. Учень повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів.
13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки
як під час уроків, так і після їх закінчення.
14. Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце
й підготуватися до наступного уроку.
15. Під час перерви забороняється:
- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях,
кататися на перилах;
- штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях, не
пристосованих для цього;

- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, проявляти
булінг (цькування)
16. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги працівників
їдальні, вчителів, чергових та дотримуватися черги.
17. Забороняється перебувати у приміщенні їдальні у верхньому
одязі.
18. Не можна бешкетувати та виносити їжу і напої за межі їдальні.
19. Учень повинен мити руки або обробляти вологими гігієнічними
серветками перед їжею
20. Заборонено приносити до школи предмети або речовини, які
можуть зашкодити здоров’ю та безпеці оточуючих або завадити
проведенню навчального процесу.
21. Учень має бути ввічливим у спілкуванні з іншими учнями, з
учителями, працівниками школи, батьками інших учнів.
22. Учень зобов’язаний брати участь у різноманітних заходах,
організованих у школі та за її межами, з метою формування
інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної
компетенцій;
23. Для занять фізичною культурою, спортом учень повинен мати
відповідний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття, в
іншому випадку учень не допускається до занять;
24. Учень, який став очевидцем (учасником) нещасного випадку,
конфліктної чи надзвичайної ситуації, повинен негайно
сповістити про це чергового вчителя, класного керівника,
завуча школи;
25. Учень повинен берегти шкільне майно, підручники ( при
пошкодженні шкільного майна батьки учня зобов'язані
відшкодувати матеріальні збитки);
26. Учень повинен дотримуватися правил санітарної гігієни під час
відвідування туалетних кімнат;
27. Заборонено використовувати мобільні телефони, фотоапарати
та іншу індивідуальну техніку під час навчально-виховного
процесу, якщо цього не потребує зміст заняття;
28. Заборонено вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні
препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального
закладу та на його території;
29. Заборонено приносити до школи колючі, ріжучі предмети,
хімічні речовини, петарди.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У ШКОЛІ
Учні, що припустилися порушень, визначених цими Правилами
поведінки учнів у школі, можуть бути притягнені до відповідальності
громадського, адміністративного характеру на рівні школи, у разі
необхідності - у присутності батьків (уповноважених осіб), із
залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з
якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до
відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень
притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами,
зокрема, за поданням заступника директора з виховної роботи.
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У ШКОЛІ
Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВСІМА УЧНЯМИ
ШКОЛИ.

