
 

Правила поведінки здобувача освіти у КЗ СЗШ № 23 

 

1. Учень вчасно приходить на заняття, завжди ввічливий під час уроків та 

перерв, верхній одяг залишає у роздягальні. 

2. Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою 

і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні 

предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та 

отрути, газові балончики. 

3. Не можна пропускати заняття без поважних причин. У разі пропуску 

учбових занять учень пред’являє класному керівнику довідку від лікаря про 

причину відсутності на заняттях.  

4.Учень школи приносить необхідні навчальні приладдя, учнівський 

щоденник. Приходить до школи з підготовленими домашніми завданнями з 

предметів. Урочний час повинен використовуватися учнем у освітніх цілях з 

дотриманням дисципліни. 

5. Учень школи проявляє повагу до старших, піклується про молодших. 

Заборонено вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, 

шуміти, заважати оточуючим.  

6. Учень доброзичливий та толерантний до оточуючих, дотримується 

етичних норм при спілкуванні. Забороняється здійснювати моральне або фізичне 

насилля по відношенню до учнів та працівників закладу, створювати конфліктні 

ситуації, застосовувати дії, які відносяться до булінгу. 

7. Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою 

честь та гідність, не заплямувати добре ім’я школи. 

8. Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його 

ремонті, обережно відносяться як до свого, так і до чужого майна. 

9.Учні дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків, так і під 

час перерв, не створюючи травмонебезпечних ситуацій.  

10. Забороняється користуватися мобільними телефонами під час 

освітнього процесу не для виконання освітніх завдань.  

11. Забороняється палити в будівлі і на території школи. 

12.У шкільній їдальні учні виконують вимоги вчителів, працівників їдальні 

та чергових і дотримуються черги, знаходитись без верхнього одягу. Вживати 

їжу у їдальні необхідно під час відповідних перерв.  

13. Кожен учень школи повинен приходити одягненим у одяг офіційно-

ділового стилю. 

14. Під час занять фізкультурою повинна бути спортивна форма та 

спортивне взуття. Під час занять у майстернях повинен бути відповідний 

спеціальний одяг. 

15. Учні несуть відповідальність за зберігання власних мобільних 

телефонів та інших персональних гаджетів. 

  

 

 
 


