Правила поведінки учнів
Броварської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №7
Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України, постановах
Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуту
школи, нормах взаємоповаги в учнівському колективі.
Ціль правил: створення здорової робочої обстановки, яка сприяє успішному
навчанню кожного учня, виховання поваги до особистості і її прав, розвиток культури
поведінки і навичок спілкування, забезпечення безпечних умов перебування у школі
та на її території.
1. Загальні правила поведінки
1.1. Учні приходять до школи за 10-15 хвилин до початку занять, в чистому
охайному одязі. При вході в школу дотримуються правил ввічливості, знімають у
гардеробі верхній одяг та прямують до місця проведення уроків. Забороняється
перебування в навчальних класах у верхньому одязі.
1.2. Суворо забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою
метою та використовувати у будь-яких цілях зброю, вибухові або вогненебезпечні
предмети і речовини, спиртні напої, табачні вироби, електронні цигарки, наркотичні
засоби, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики, грати в азартні та
карточні ігри.
1.3. Не дозволяється під час навчального процесу без дозволу педагогів йти зі
школи та залишати її територію. У разі пропуску учбових занять, учень повинен
надати класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (особа, яка їх
замінює) про причину відсутності на уроках. Пропускати заняття без поважних
причин забороняється.
1.4. Учні приносять необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник та
дбайливо ставляться до них. Приходять до школи з підготовленим домашнім
завданням з предметів згідно з розкладом уроків.
1.5. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без жодних
заперечень.
1.6. Учні проявляють повагу у спілкуванні з учителями, працівниками школи,
батьками учнів, іншими школярами, піклуються про молодших. Поступаються
дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопці – дівчатам. Учні й педагоги
звертаються один до одного шанобливо.
1.7. Забороняється використання непристойних виразів та жестів.
1.8. Неприпустимими формами поведінки є фізична конфронтація, залякування і
знущання, спроби приниження гідності, дискримінація за національною або расовою
ознакою.
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1.9. Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна, надавати посильну
допомогу в його ремонті. В разі пошкодження шкільного майна, батьки учня (особа,
яка їх замінює) зобов’язані відшкодувати збитки.
1.10. Учні повинні акуратно відноситися до речей, що належать вчителям та іншим
учням. Забороняється брати без дозволу та присвоювати чужі речі. У разі
спричинення збитку чужому майну, батьки учня (особа, яка їх замінює) несуть
матеріальну відповідальність.
1.11. Поза школою учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь
та гідність, не заплямувати добре ім’я школи, поважають традиції та символіку
школи.
1.12. У разі порушень Правил до учнів можуть бути вжиті наступні стягнення: усне
зауваження; запис зауваження в щоденник; виклик учня з батьками на
роз’яснювально-виховну бесіду; відшкодування завданої учнем шкоди батьками
(особою, яка їх замінює).
2. Правила поведінки на заняттях
2.1. Учні повинні прийти до кабінету на урок до першого дзвінка. Після першого
дзвінка входити до класу дозволяється з дозволу вчителя. Учні займають своє робоче
місце, готують все необхідне приладдя до майбутнього уроку.
2.2. Перебувати у класі у верхньому одязі заборонено.
2.3. При вході учителя до класу учні встають на знак вітання, сідають після
привітання вчителя і дозволу сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який
увійшов до клас під час занять.
2.4. Запізнюватися на урок без поважних причин заборонено. У разі спізнення учень
має постукати у двері кабінету, увійти, привітатися з вчителем, вибачитися за
спізнення і попросити дозволу зайняти своє робоче місце.
2.5. Виходити з класу без дозволу вчителя забороняється.
2.6. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, він повинен підняти руку і
спитати дозволу вчителя.
2.7. Під час уроку:
• не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших учнів від
занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку;
• не можна підводитися і ходити по класу без дозволу вчителя;
• не можна вживати їжу та напої, окрім води, жувати жуйку;
• суворо забороняється користуватися мобільними телефонами та будьякими гаджетами.
2.8. Урочний час повинен використовуватися учнями виключно для навчальних
цілей.
2.9. Учні повинні пред’являти щоденник вчителю (класному керівнику) за першою
вимогою та без жодних заперечень. Всі записи в щоденнику повинні вестися учнями
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охайно. Після кожного навчального тижня батьки учнів (особа, яка їх замінює)
ставлять свій підпис у щоденнику.
2.10. Якщо учень хоче поставити запитання або відповісти вчителю, він піднімає
руку.
2.11. Учень має право ставити запитання вчителю, якщо не зрозумів матеріал під час
пояснення.
2.12. Учень має право відстоювати свої погляди і переконання при обговоренні
різних суперечливих і неоднозначних питань у коректній, шанобливій формі.
2.13. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Учні мають право покинути
клас, коли вчитель оголосить про закінчення занять.
2.14. При виході учителя або іншого дорослого з класу учні встають.
2.15. Учні зобов’язані знати та дотримуватися правил техніки безпеки як під час
занять, так і після їх закінчення.
3. Обов’язки чергових по класу
Чергові призначаються згідно графіку чергувань у класі.
• черговий знаходиться в класі під час перерви;
• черговий забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення;
• черговий допомагає вчителю підготувати клас до наступного уроку;
• черговий стежить за чистотою у класі та підтримує санітарні умови.

4. Обов’язки чергових по школі
Черговий клас призначається згідно графіку чергувань у школі.
• чергові учні чергують на визначених постах у школі;
• чергові учні стежать за порядком і дисципліною учнів, вимагають від них
виконання правил внутрішнього розпорядку;
• чергові учні допомагають черговим вчителям у здійсненні контролю за
чистотою, порядком у школі.
5. Правила поведінки до початку, на перервах і після закінчення занять
5.1. Час перерви учні мають право проводити на свій розсуд, проте не повинні
заважати іншим. Перерва – особистий час кожного учня.
5.2. Під час перерви учні зобов’язані:
• навести чистоту та порядок на своєму робочому місці;
• вийти з кабінету, якщо попросить вчитель;
• рухаючись коридорами та сходами, триматися правої сторони;
• на прохання вчителя допомагати у підготовці класу до наступного уроку;
• виконувати вимоги працівників школи, чергових учнів.
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5.3. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де
їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична та хімічна
лабораторії, майстерня, спортзал).
5.4. Під час перерви учням забороняється:
• бігати по сходам, коридорам, в класних приміщеннях, поблизу вікон та в
інших місцях, непристосованих для ігор, кататися на перилах;
• грати у м’яча в приміщеннях не пристосованих для цього;
• штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну
силу для вирішення будь-якої проблеми;
• сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за
допомогою фізичної сили, битися;
• вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати іншим;
• палити та розпивати алкогольні напої в школі та на її території.
5.5. Суворо забороняється самовільно відкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи
виглядати у відриті вікна.
5.6. Після закінчення занять учні повинні забрати одяг з гардеробу, акуратно
одягнутися і покинути школу, дотримуючись правил ввічливості.
6. Правила поведінки в їдальні
6.1. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у відведений час. Не
поспішаючи і не штовхаючись, займають свої місця, дотримуються черги при
отриманні їжі.
6.2. Учні повинні дотримуватися правил етикету та хороших манер.
6.3. Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.
6.4. Учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових.
6.5. При отриманні і вживанні гарячих та рідких страв, потрібно проявляти увагу й
обережність.
6.6. Розмовляти, при необхідності, під час їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих,
хто їсть поряд.
6.7. Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.
6.8. Вживати їжу і напої потрібно тільки в їдальні.
6.9. Учні прибирають стіл, відносять за собою посуд та столові прибори після
вживання їжі.
6.10. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
6.11. Перебувати у класі у верхньому одязі заборонено.
6.12. Забороняється виносити їжу з їдальні.
7. Кінцеві положення
7.1. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.
7.2. Забороняється під час знаходження на території школи і при проведенні
шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я себе та оточуючих.
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7.3. Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення
учбових занять або неурочних заходів без дозволу працівників школи.
7.4. Суворо забороняється вживання на території школи спиртних напоїв, табачних
виробів, електронних цигарок, наркотичних засобів, інших одурманюючих речовин
та отрут, використання непристойних виразів та жестів, грати в азартні та карточні
ігри.
7.5. Під час уроків суворо забороняється користуватися мобільними телефонами та
будь-якими гаджетами.
7.6. Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для
виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться
школою.

•
•
•
•
•
•

ГОЛОВНЕ
Намагайтеся жити так, щоб людям поруч з Вами було добре.
Перш ніж звернутися до людини, посміхніться їй, адже добрі стосунки
починаються з посмішки.
Навчіться радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників та
друзів.
Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте, це відштовхує людей та руйнує їх
стосунки.
Намагайтеся прийти на допомогу людині, не чекайте, поки Вас про це
попросять.
Якщо Вам буде погано, не поспішайте звинувачувати в цьому інших, вчіться
терпіти неприємності, погане швидко проходить.

І НАЙГОЛОВНІШЕ
СТАВТЕСЯ ДО ЛЮДЕЙ ТАК, ЯК ХОЧЕТЕ, ЩОБ СТАВИЛИСЯ ДО ВАС!
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