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Правила для учнів у школі 

1. Загальні правила 

1.1. Учні, приходячи в освітній заклад, залишають верхній одяг: 

- 1 – 4 класи у своїх навчальних кабінетах  

- 5 – 11 класи – у  гардеробі (кожний клас на своєму, відведеному, місці). 

1.2. Учні школи вітаються з працівниками освітнього закладу, батьками та іншими учнями, 

пропускають дорослих, молодших учнів. Хлопці поступаються дорогою дівчатам. Спілкування зі 

старшими, учнями школи та однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Учень не 

повинен допускати принизливі й образливі вислови, вживати ненормовану лексику та ін. 

1.3. Учні дотримуються Законів України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», "Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв  

та  тютюнових  виробів", згідно з якими учням заборонено палити (у тому числі електронні 

сигарети), вживати алкогольні та слабоалкогольні напої, наркотичні та психотропні препарати у 

школі, на її території, а також поза її межами. Учні освітнього закладу не поширюють серед учнів 

закладу заборонені небезпечні речовини, тютюнові вироби, спиртні напої та наркотичні речовини. 

1.4. Учням слід неухильно дотримуватися норм техніки безпеки, правил безпечної поведінки. 

1.5. Учням слід виконувати положення Статуту освітнього закладу. 

1.6. У весняно-зимовий період учні освітнього закладу, за потребую, перевзуваються у змінне взуття. 

1.7. Відвідування навчальних занять, бібліотеки, їдальні, спортивних залів, актової зали школи у 

верхньому одязі не дозволяється. 

1.8. Учням не рекомендовано приносити до школи речі, що не використовуються у навчально– 

виховному процесі. 

1.9.  Користування мобільними телефонами дозволяється, якщо це необхідно для уроків чи виховних 

заходів. Під час навчально-виховного процесу телефон повинен бути вимкнений або у знаходитися 

беззвучному режимі. Якщо учень грається телефоном на уроці, учитель має право забрати телефон і 

покласти його собі на стіл, а повернути по закінченні уроку. 

1.10. Учням не варто самовільно пропускати навчальні заняття. 

1.11. Учням не рекомендовано без дозволу адміністрації (класного керівника) та без поважної 

причини: 

 - виходити за межі території освітнього закладу під час навчально-виховного  процесу. 

 - без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) за станом здоров’я йти з 

освітнього закладу та її території в урочний час. 

1.12. У разі захворювання учень відвідує медпункт, за показниками отримує звільнення від занять, 

інформує про це класного керівника або чергового учителя (адміністратора) і у супроводі батьків 

залишає освітній заклад. 

1.13. Усі учні зберігають майно освітнього закладу, зелені насадження на території, бережливо 

поводяться зі своїми речами та речами інших учасників освітнього процесу. У разі знаходження 

загублених речей, необхідно повідомити членів адміністрації, чергового учителя або класного 

керівника. 

1.14. Учні дбайливо ставляться до роботи технічного персоналу школи, зберігають чистоту й 

порядок у туалетних кімнатах, коридорах, виконують санітарно-гігієнічні правила. 

ІІ. Поведінка учнів на уроках 

2.1. Перед першим дзвоником учень школи займає своє місце в класі, готує необхідні для уроку речі. 

2.2. Запізнення учнів на заняття фіксуються у щоденнику учня. 

2.3. За кожним учнем класу на заняттях закріплюється постійне робоче місце. Учень має право 

пересідати на інше тільки з дозволу вчителя. 

2.4. Під час уроку учневі необхідно дотримуватися дисципліни й порядку, залишати своє робоче 

місце чистим. 

2.5. Після закінчення занять учні відпочивають на перерві. Виходити з класу слід спокійно. 



2.6. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі, спортивному взутті відповідно 

до сезону.  

2.7. Підручники учнів мають бути охайно обгорнуті. У них не можна загинати сторінки, робити 

підкреслення, виривати сторінки та ін.  

2.8. Зошити учні ведуть чисто, охайно, у відповідності з вимогами орфографічного режиму, підписи 

мають відповідати встановленим зразкам. 

2.9. Кожен учень 2-11-го класів має щоденник єдиного зразка або звичайний щоденник, в якому 

охайно ведуться відповідні записи. 

2.10. Після закінчення занять та позаурочних заходів учні не знаходяться у приміщенні освітнього 

закладу без нагляду педагогічних працівників. 

2.11. Після уроків учні у супроводі вчителя виходять спокійно, дотримуючись порядку та черги в 

гардеробі. 

2.12. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки. 

ІІІ. Поведінка учнів під час перерв 

3.1. Особливо уважними потрібно бути учням під час руху сходами. При пересуванні слід триматися 

правого боку.  Учням потрібно дотримуватися правил техніки безпеки. 

3.2. Під час перерви учні поводяться спокійно, не заважаючи своїми діями іншим. 

3.3. Не рекомендується під час руху коридорами вживати їжу, напої, штовхатися, розмахувати 

руками, галасувати. Вживання їжі учнями дозволяється у їдальні. 

ІV. Поведінка учнів у їдальні 

4.1. У їдальню учні приходять організовано і спокійно. 

4.2. У їдальні поводять себе відповідно до правил культури поведінки. 

4.3. Учні школи дбайливо ставляться до продуктів харчування. 

4.4. Місце вживання їжі у їдальні потрібно залишати чистим. 

V. Поведінка учнів поза школою 

5.1. Учень має бути ввічливим, коректним і доброзичливим, проявляти витримку й розуміння у 

стосунках. 

5.2. Учень освітнього закладу – уважний до дорослих, маленьких дітей і літніх людей. 

5.3.Учень освітнього закладу дотримується правил дорожнього руху та поведінки в міському 

транспорті, громадських місцях, побуті. 

5.4. Дбайливо ставитися до природи, історичних пам’яток, власного здоров’я та здоров’я оточуючих.  

5.5. Учень освітнього закладу повинен дотримуватися мовного етикету, не дозволяти нецензурних 

висловлювань. 

VI. Вимоги до зовнішнього вигляду учнів 

6.1. Учень освітнього закладу має відповідний (діловий) зовнішній вигляд.  

Типово діловий одяг хлопців – це костюм з сорочкою і краваткою (за бажанням) спокійного кольору. 

Цілком доречним є поєднання костюму з пуловером, сорочки з брюками без піджака і краватки, а 

також класичних джинсів і кардигану. Головне, щоб одяг хлопця був чистим, випрасуваним, 

акуратним і гармонійно поєднувався за кольором і стилем. Вимоги до сорочки також не дуже 

категоричні, вона не обов'язково повинна бути білою, допустимі і інші пастельні тони.  

Класичні правила офісного одягу для дівчат передбачають брючні або спідничні костюми-

двійки з блузками або тонкими джемперами, майками, а також закриті сукні. Носіння блузки 

необов'язкове. Її можна замінити однотонною футболкою. Допускаються класичні джинси. В одязі 

мають переважати спокійні кольори: чорний, синій, бежевий, сірий тощо.  

Потрібно вдягатися відповідно до пори року та погоди. При собі рекомендовано мати чисту хустку. 

6.2. Взуття повинно бути чистим, зручним, гармоніювати з одягом. Високі підбори суворо заборонені 

для безпеки самих же учнів.  

6.3. Учням не рекомендовано носити яскраві аксесуари та дорогі прикраси, які заважають їм та 

відволікають увагу на уроці. 

6.4. Під час перебування в школі дівчата не зловживають декоративною косметикою, прикрасами. 

6.5. Волосся повинно мати чистий і охайний вигляд. Для хлопчиків оптимальним варіантом буде 

коротка стрижка, для дівчаток – зібране волосся в зачісці. Розпускати волосся не рекомендується. 

VІI. Прикінцеві положення 

7.1. Дані Правила внутрішнього розпорядку є обов'язковими для виконання всіма учнями школи. 

 


