
Правила поведінки та взаємодії у школі  
Загальні правила поведінки 

 Приходити до школи потрібно за 10-15 хвилин до початку занять чистим і охайним. При вході у 

школу потрібно дотримуватися правил ввічливості.  

 Потрібно дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать іншим. 

 Чужими речами можна користуватися тільки з дозволу власника. 

 Заборонено приносити до школи предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та 

безпеці оточуючих або завадити проведенню навчального процесу.  

 На території школи заборонено палити, вживати алкогольні напої та використовувати нецензурні 

вислови.  

 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. 

 Учні повинні дотримуватися правил техніки безпеки під час уроків та після їх закінчення. 

 Залишайся вдома тільки з поважних причин. 

 Без дозволу педагогів заборонено йти зі школи та її території в урочний час. 

 Йти зі школи та її території можна лише з дозволу вчителів або медичної сестри (попередньо 

узгодивши з батьками). 

 Знайшовши загублені речі, потрібно віддати їх учителю, щоб повернути власнику. 

 Старайтеся дотримуватися «дрес-коду» школяра. 

 Розпочинати розмову бажано з усмішки. 

 Чути і підтримувати один одного, радіти успіхам інших. 

 Вірити у власні сили. 

 Ставитися до людей так, як ви хотіли, щоб вони ставилися до вас. 

 Під час епідемії дотримуватися правил карантину та вітатися мовою жестів. 

 Школа вільна від небезпечних та шкідливих речей, є територією доброзичливості та збереження 

здоров’я. 

Поведінка на уроках 

 Учні повинні уважно слухати вчителя та старанно працювати. 

 Учні мають бути відповідальними, сумлінно виконувати доручення, поставлені вчителем. 

 Під час уроку учні повинні використовувати телефон тільки з дозволу вчителя (за потреби до 

навчальної програми). 

 Їжа, напої, жуйки вживаються на перерві. Під час уроку можна пити воду, попередньо 

повідомивши вчителя. 

 Якщо учень хоче поставити питання вчителеві, або відповісти на питання, він піднімає руку. 

 Учні мають право в коректній формі обстоювати свої погляди і переконання при обговоренні 

різних суперечливих і неоднозначних питань. 

 Намагайтеся поводитися так, щоб оточуючим було комфортно поряд із вами. 

 Виходити із класу тільки за потреби. 

 Не заважайте іншим здобувати знання. 

 Дотримуйтесь правил безпеки. 

 Безпечно використовуйте навчальне та спортивне обладнання. 

 Піклуйтеся про те, що вас оточує (школа, навчальні кабінети, меблі та ін..). 

Використання Інтернету 

 Використовуйте Інтернет-ресурси на уроках виключно з навчальною метою. 

 Заборонено відвідування сайтів, які містять непристойну, заборонену, нелегальну інформацію, 

насильство, тощо. 

 Використання інформації з Інтернет-ресурсів має містити посилання на джерело (дотримання 

принципів академічної доброчесності). 

 Не поширюйте інформацію, яка містить персональні дані, крім випадків, визначених 

законодавством. 

 Заборонено поширення інформації, що може образити інших осіб або заподіяти їм шкоду. 



 

Антибулінг 

 Антибулінгова політика стосується кожного у закладі.  

 Будь-які прояви булінгу (цькування) є неприпустимими. 

 Кожен має почуватися захищеним. 

 Будь-які прояви булінгу будуть розглядатися дуже уважно та серйозно. 

Поведінка на перервах 

 Учні прибирають свої робочі місця й готуються до наступного уроку. 

 Відпочивати бажано на свіжому повітрі. 

 Покидати територію школи під час перерв не дозволяється. 

 Кататися на перилах, штовхатися, бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях 

небезпечно. 

 Бійка в школі недопустима. 

 Грати у м’яча та інші рухливі ігри тільки у приміщеннях, пристосованих для цього. 

 Самовільно відкривати вікна, сидіти на підвіконнях та виглядати у відкриті вікна небезпечно. 

 Учні школи проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні й педагоги 

звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші 

школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам. 

 У колективі потрібно бути дружелюбними, толерантними, поважати один одного, вирішувати 

проблеми мирно. 

 Гучна музика та шум не повинні заважати іншим.  

Поведінка у їдальні 

 У шкільній їдальні учні мають виконувати вимоги працівників їдальні, учителів та чергових.  

 Учні приходять у їдальню після закінчення уроку у визначений час. 

 Учні заходять у приміщення їдальні без верхнього одягу. 

 Учні прибирають стіл після вживання їжі. 

 У їдальні учні їдять, не створюючи шум, ходять спокійно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд. 

 Потрібно дотримуватись правил етикету та поведінки за столом. 

Прикінцеві положення 

 Ми – старанні і наполегливі у навчанні. 

 Ми – ввічливі, ввічливо розмовляємо та чуємо вчителя, поводимося так, щоб чути своїх 

товаришів. 

 Ми поважаємо цінності своєї школи. 

 Ми висловлюємо свої погляди, не зачіпаючи честі і гідності інших людей. 

 Ми проявляємо повагу до старших, піклуємося про молодших. 

 Ми звертаємось один до одного шанобливо. 

 Ми поводимося гідно та поважаємо людей, які знаходяться поруч. 

 Ми бережемо майно школи, дбаємо про чистоту та порядок на її території. 

 Ми – доброзичливі.  

 Ми поважаємо простір інших. 

 Ми підтримуємо позитивне ставлення. 

 Ми розважаємось, ми навчаємось. 

 Ми виконуємо золоте правило: «Стався до  

     інших так, як би хотів, щоб ставились до тебе». 
 

     Дані правила поведінки складені учнями 

 школи, з допомогою батьків та педагогів – тож 

 давайте дотримуватися особисто встановлених 

 норм життя школи і правил співіснування. 


