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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 

 ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

  в середній загальноосвітній школі № 243 

Подільського району міста Києва 
 

І. Загальні правила поведінки 
1. Правила поведінки здобувачів освіти в закладі базуються на законах 

України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів 

місцевого самоврядування, Статуті школи. 

2. Здобувач освіти  приходить у заклад  за 10-15   хвилин до початку занять. 

3. Одяг і зовнішній вигляд  має відповідати статуту офіційної установи 

(діловий стиль), бути чистим і охайним. 

4. При вході в заклад освіти  дотримується правил ввічливості, вітається з 

працівниками школи. 

5. Запізнення на перший урок фіксується  черговим адміністратором та 

доводиться до відома класного керівника. 

6.  Здобувач освіти   готує все необхідне навчальне приладдя до початку 

уроку.  

7.  Школа  та її територія не місце для зброї в т.ч. ножів, вибухових, 

вогненебезпечних  предметів та речовин; спиртних напоїв, тютюнових 

виробів (зокрема електронні сигарети), наркотичних та отруйних речовин. 

Про наявність лікарських засобів  у здобувача освіти потрібно попередити 

вчителя. 

8. Неприпустимим є вживання ненормативної лексики, образливих висловів, 

використання непристойних жестів. 

9. Виявляти повагу до всіх учасників освітнього процесу.  

10.  Булінг є неприпустимою формою поведінки здобувачів освіти в закладі та 

за його межами. 

11.  Не можна принижувати честь та гідність будь-кого з учасників освітнього 

процесу словами або діями. 

12.  Здобувачі освіти повинні навчитися (а батьки та школа – допомогти їм в 

цьому) вирішувати конфлікти без застосування фізичної сили. У разі 

виникнення складної конфліктної ситуації здобувачі освіти можуть 

звертатися  до класного керівника або адміністрації, інших  педагогічних 

представників закладу освіти. 



13. Вихід здобувача освіти зі школи до закінчення занять дозволяється тільки 

з відома класного керівника,  медичної сестри, представників адміністрації 

( за узгодженням із батьками). 

14. У разі пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний надати класному 

керівникові довідку з медичної установи або пояснювальну записку від 

батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. 

15. Пропуски навчальних занять без поважних причин є порушенням 

дисципліни. Розгляд питання виноситься на засідання ради профілактики 

або заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу 

Національної поліції та Службі у справах дітей дані таких учнів для 

реагування відповідно до чинного законодавства. 

16. Під час перебування в закладі освіти та на його території чітко виконувати 

правила безпеки життєдіяльності учнів. 

17. Здобувачі освіти бережуть майно закладу та  інших учасників освітнього 

процесу, дотримуються чистоти й порядку на території школи. 

18. До здобувачів освіти, які привласнили чужі речі, будуть застосовані 

дисциплінарні стягнення. У разі пошкодження чужого майна, батьки 

здобувачів освіти, які заподіяли шкоду, несуть матеріальну 

відповідальність. 

19. Здобувачі освіти, які знайшли  втрачені або забуті, на їхню думку, речі, 

повинні здати їх черговому, який знаходиться на першому поверсі закладу 

або черговому вчителю, класному керівникові чи адміністрації. 

20. Черговим учням виконувати свої обов’язки згідно з Положенням про 

чергування. 

 

ІІ. Правила поведінки здобувачів освіти на уроках: 
1. Здобувач освіти   заходить до класу  до  дзвінка, займає своє робоче місце 

та  готується до уроку. 

2. Здобувачі освіти повинні мати все необхідне для роботи на уроці 

(щоденник, зошит, ручку, підручник тощо). 

3. Здобувач освіти повинен щодня вести записи домашніх завдань у власному 

щоденнику, мати його на заняттях і надавати на вимогу вчителя (щодо 

виставлення оцінок або зауважень). 

4. Урок починається зі дзвінком. 

5. Запізнення на урок без поважних причин є серйозним порушенням 

дисципліни. 

6. Здобувач освіти повинен знаходитись на уроці без верхнього одягу та 

головного убору. 

7. Кожен здобувач освіти відповідає за збереження санітарного стану та 

майна на своєму робочому місці. 

8. Коли до класу заходить вчитель або будь-яка інша доросла людина, 

здобувачі освіти повинні встати на знак вітання. 

9. Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він 

повинен попросити дозволу вчителя. 

10. Якщо здобувач освіти  хоче про щось запитати  вчителя або відповісти 

на його запитання, він піднімає руку. 



11. Під час уроків забороняється вживання їжі, користування електронними 

пристроями, якщо це не передбачено програмою занять, а також наявність 

на парті сторонніх речей. 

12. На уроки фізичної культури здобувачі освіти приходять у спортивній 

формі та спортивному взутті. Здобувачі освіти, які звільнені від занять 

фізкультурою, обов’язково присутні на уроках. 

13. Грубим порушенням правил поведінки вважаються дії, що заважають 

вчителю проводити заняття, а здобувачам освіти – працювати. 

14. Здобувачі освіти зобов’язані знати й дотримуватися правил техніки 

безпеки. 

15. Здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати  свої 

переконання при обговоренні дискусійних  питань, які стосуються теми 

уроку. 

16. Здобувачі освіти мають право зібрати речі  після проголошення вчителем 

закінчення заняття та покинути клас після дзвінка. 

 

Ш. Правила поведінки здобувачів освіти під час перерв  

1. На перерву  виходимо тільки після  дзвінка з уроку.  

2. Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний: 

- підтримувати чистоту й порядок на своєму робочому місці; 

- вийти з класу, якщо попросить вчитель; 

- виконувати законні вимоги чергового вчителя на поверсі. 

3. Під час перерв здобувач освіти вільно пересувається територією закладу, 

окрім тих місць, де заборонено перебувати з метою безпеки (горище, 

підвал, кухня, майстерня, спортзал). 

4. Безпечна поведінка учнів – запорука благополуччя в закладі освіти, тому 

дотримуйтеся правил організованого перебування в школі, а саме: 

- правосторонній рух коридорами; 

- спокійне пересування сходами, використовуючи перила; 

- відмежованість від вікон  та інших місць, не пристосованих для ігор. 

5.Будьте взаємоввічливими у спілкуванні, поважайте всіх учасників 

освітнього процесу, підтримуйте конструктивність та створюйте позитивну 

атмосферу в колективі. 

6. Культура мовлення – обличчя учня. Будьте чемні у спілкуванні, звертайтеся 

до всіх учасників освітнього процесу з повагою, підтримуйте та 

  примножуйте  гарні традиції закладу освіти.  

        

IV.  Правила поведінки здобувачів освіти в їдальні 
1. Здобувачі освіти  приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений 

час.  

2. Перед відвідуванням їдальні  верхній одяг знімається. 

3. Під час перебування в їдальні необхідно поводити чемно та у відповідності 

до наступних етичних норм:  

- спокійно пересуватися  їдальнею; 

- дотримуватися  черги; 

- мити руки перед уживанням їжі; 



- уважно користуватися виделками, скляним посудом та іншим столовим 

приладдям, використовуючи його лише за призначенням. 

- після закінчення вживання їжі прибирати посуд. 

4. Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні. 

5. Дбайливо ставитися до майна  закладу. 

 

V.  Правила поведінки здобувачів освіти під час позакласних  заходів 

1. Здобувачі освіти виконують всі інструкції та застереження стосовно безпеки 

життя та здоров’я, які надаються напередодні проведення позакласних 

заходів. 

2. Якщо захід проводиться за межами навчального закладу, здобувачі освіти 

проходять інструктаж, який проводить (відповідно до наказу директора) 

відповідальна за життя та здоров’я здобувача освіти особа. 

3. Під час виїзду ні в якому разі не вживати спиртні напої, наркотичні речовини, 

не палити. 

4. Необхідно дотримуватись правил поведінки у громадських місцях, 

дорожнього руху тощо. 

5. Здобувачі освіти дотримуються етичних норм поведінки під час проведення  

позакласного заходу (Див. Правила толерантного ставлення учнів.) 

6. З поважних причин здобувач освіти може бути відсутнім на позакласному 

заході з відома вчителя, класного керівника або іншої відповідальної особи. 

 

VI. Рекомендації щодо зовнішнього вигляду здобувачів освіти 

1. У заклад здобувачі освіти повинні приходити в одязі, який відповідає 

критеріям перебування дитини у спеціальних місцях. Стиль одягу – діловий, 

класичний. Для уроків фізичної культури, трудового навчання – обов’язкова 

спеціальна форма.  

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках 

недоречний. 

3. Не рекомендовано зловживати косметикою й носити багато прикрас на 

заняття. 

4. Не рекомендовано знаходитися в закладі у верхньому одязі. 

5. На урочисті загальношкільні заходи здобувачі освіти приходять святково 

(патріотично) одягнені. 

6. На розважальні заходи (концерти, вечори, дискотеки) здобувачі освіти 

можуть обирати  одяг за рекомендаціями батьків та власними 

вподобаннями. 

 

VII. Чергові по класу (школі) 

1. Здобувач освіти черговий по класу під час перерви має провітрити 

навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті. 

2. Черговий має право зробити зауваження іншим здобувачам освіти щодо 

правил поведінки та санітарних норм у навчальному кабінеті. 

3. Черговий клас  має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. 

Чергування по закладу триває один навчальний тиждень відповідно до 

графіка. 



4. Чергові здобувачі освіти допомагають черговому вчителю у здійсненні 

контролю за чистотою, порядком у закладі, за виконанням усіма учнями цих 

правил. 

 

VIII . Матеріальна відповідальність здобувачів освіти 

1. Здобувачі освіти несуть відповідальність за збереження власних мобільних 

телефонів та інших персональних гаджетів, девайсів. Їх потрібно вимкнути 

(або увімкнути режим «Без звуку»), сховати  та   не користуватися ними 

протягом шкільного дня з 8:55(11.50) до 15:25 (18.00). 

2. Здобувачі освіти відповідають за збереження свого майна. Якщо учень 

загубив щось зі своїх речей, навіть цінних, школа не несе відповідальності, 

але часто речі знаходяться, і в такому випадку їх можна забрати у 

чергового в холі, а цінні речі — у співробітників школи. 

3. Батьки матеріально відповідальні за пошкодження  майна закладу дитиною. 

 

ІХ. Прикінцеві положення 
1. Здобувачі освіти не мають права під час перебування на території закладу та 

під час проведення шкільних заходів здійснювати дії, які становлять загрозу  

для життя та здоров’я самого себе та оточуючих. 

2. За  порушення  Правил та Статуту закладу  до здобувачів освіти можуть бути 

застосовані такі стягнення: 

- усне зауваження; 

- запис зауваження в щоденник (електронний); 

- складання доповідної записки; 

- повідомлення батьків щодо невідповідної  поведінки здобувачів освіти; 

- виклик здобувача освіти самого або з батьками на засідання Ради 

профілактики; 

- відшкодування батьками здобувачів освіти завданої ним шкоди. 

- повідомлення директором уповноважених підрозділів, органів   Національної 

поліції та Служби у справах дітей та сім’ї Подільського району м. Києва. 

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти та є обов’язковими 

щодо виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що 

проводяться закладом поза його межами. 

 

 


