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                              Єдині вимоги до учнів              
 

ЄДИНІ ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ  

      Навчальний заклад - наш рідний дім. Вона дає нам знання,  учить думати 

і жити,  у ній ми не гості, а господарі. 

      Наше головне завдання – зробити  наш освітній заклад закладом 

зразкового порядку, а класи затишними, чистими і красивими. 

      Кожна класна кімната  має бути добре обладнаною.  Меблі класу - у 

відмінному стані. 

      Класний куточок - відображення життя класу. 

      Санітарний стан класу - щоденно відмінний. Зовнішній вигляд учня - 

скромний, акуратний. 

ПРИХІД УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

• З'являтися до школи за 20 хвилин до початку уроків; 

• Перед входом у приміщення школи  учні повинні обов’язково старанно 

витирати взуття, а при необхідності його мити; 

• Хлопчики зобов’язані поступатися місцем дівчаткам, а всі старші учні 

поступатися місцем молодшим школярам, учителям та іншим особам; 

• Щопонеділка на першій перерві  з’являтися на загальношкільну лінійку. 

 

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

• Кожен учень зобов'язаний приходити до школи у шкільній формі, чисто і 

охайно вдягнений. 

• Забороняється носіння прикрас (намисто, сережки, обручки і ін.) 

•Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі. 

• Спортивну форму приносити з собою на уроки фізкультури в шкільних 

портфелях чи пакетах; 

• На уроки фізкультури  з’являтися тільки в спортивній формі; 

• На уроки трудового навчання учні повинні одягати халати  або фартухи; 

• Учні повинні мати чисту носову хустину і гребінець. 

 

ПОВЕДІНКА НА УРОЦІ 

•Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних 

причин заборонено. 



•Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, 

відвертати увагу інших учнів . 

•Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя. 

•Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього 

учні можуть йти на перерву. 

•Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких 

заперечень. 

•Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів. 

•Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час 

уроків, так і після їх закінчення. 

•Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення 

уроків.                                  

                                      ПОВЕДІНКА НА ПЕРЕРВІ 

• Після дзвінка учні виходять на перерву. У кабінетах і класах залишаються 

лише чергові. 

• Після закінчення уроку учні заносять свої портфелі в той кабінет, де буде 

проводитися наступний урок. 

• Категорично забороняється залишати свої портфелі біля стін, дверей, на 

підвіконниках і в інших місцях. 

• Забороняється на перерві бігати по школі, кричати тощо. 

• Усі навчальні класи і кабінети під час перерв повинні бути відчинені. 

• Учні відвідують їдальню згідно з  графіком. 

• Ідучи  сходами, потрібно триматися правої сторони, не бігти і не 

перестрибувати через кілька сходинок. 

• При зустрічі з працівниками школи, батьками, іншими варто  зупинитись, 

поступитись місцем, привітатися. 

• Школярі  повинні проявляти турботу про чистоту освітнього закладу. Не 

смітити  в класі і в коридорах. Якщо помітили сміття, потрібно прибрати. 

 

ПОВЕДІНКА У ЇДАЛЬНІ 

• Дозволяється відвідувати їдальню згідно з графіком. 

• Вести себе в їдальні тихо і спокійно. 

• Сідати за столи, закріплені за класом. 

• Дотримуватися правил поведінки за столом. Під час обіду не розмовляти з 

товаришами, бережно ставитися до хліба та інших продуктів. 

 

НА ЗБОРАХ, ВЕЧОРАХ ТА ІНШИХ ШКІЛЬНИХ 

ЗАХОДАХ 

• На позакласні заходи з'являтися в призначений час. 

• Під час  проведення позакласних заходів бути акуратним, не заважати 

сусідам, не розмовляти. 

• Якщо необхідно вийти, треба дочекатися перерви, отримати дозвіл у 

відповідальної особи і тихо вийти, не заважаючи іншим. 

 

ПОВЕДІНКА ПОЗА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

• Кожен учень дорожить честю своєї школи, свого класу. 



• Поводитися згідно з правилами культури поведінки в громадських місцях, 

скромно, ввічливо. 

• Учні сідають лише тоді, якщо всі дорослі сидять і якщо є вільні місця. 

• Кожен учень повинен бути уважним до дорослих, малих дітей, хворих і 

пристарілих, інвалідів війни і праці. 

• Поступатися  місцем старшим, допомагати їм. 

• По вулиці ходити спокійно, без шуму. Якщо тротуари відсутні, то ходити по 

лівій стороні дороги. 

• Учні повинні бережно ставитися до природи (не ламати дерев, не рвати 

квітів і не руйнувати гнізд птахів та ін.) 

• Учні не повинні перебувати на вулиці без супроводу дорослих після: 

20-ї години /1-4 класи/ 

21-ї години /5-8 класи/ 

   22-ї  години /9-11 класи/ 


