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Правила поведінки здобувача освіти в Новоселицькій гімназії 
 

1. Загальні правила поведінкиздобувачаосвіти 

1.1. Здобувач освіти приходить до гімназії за 10-15 хвилин до початку занять, має 

охайний вигляд.При вході у гімназію дотримується правил ввічливості. 

1.2. Забороняється приносити до гімназії та на його 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, грати в азартні ігри. 

1.3. Не дозволяється без дозволу педагогів йти із гімназії в урочний час. У разі 

пропуску навчальних занять здобувач освіти повинен пред’явити класному 

керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх замінює) про 

причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин 

забороняється. 

1.4. Здобувач освіти гімназії приносить необхідне навчальне приладдя, книги, 

зошити, щоденник. Приходить до гімназії з підготовленими домашніми завданнями 

з предметів згідно з розкладом уроків. 

1.5. Здобувач освіти гімназії проявляє повагу до старших, піклується про молодших. 

Здобувач освіти й педагоги звертаються один до одного шанобливо. 

1.6. Здобувач освіти береже майно гімназії, акуратно відносяться як до свого, так і 

до чужого майна. 

1.7. Здобувач освіти дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків так і під 

час перерв. 

1.8.Здобувач освіти повинен  повідомити адміністрацію гімназії  про факти булінгу 

(цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які 

отримали достовірну інформацію від інших осіб. 

2. Поведінка на заняттях 

2.1. При вході педагога в клас здобувач освіти встає на знак вітання, сідає після того, 

як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само здобувач освіти вітає 

будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.  
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2.2. Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших 

сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. 

Урочний час повинен використовуватися здобувачем освіти тільки для навчальних 

цілей. Будь-які записи в щоденнику здобувач освіти повинен виконуватися охайно. 

Після кожного навчального тижня батьки здобувача освіти ставлять свій підпис у 

щоденнику. 

2.3. Якщопід час занять здобувачуосвітинеобхідновийти з класу, то він повинен 

підняти руку і попроситидозвіл у вчителя. 

2.4. Якщоздобувачосвітихочепоставитизапитаннявчителюабовідповісти на 

запитаннявчителя, вінпіднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для 

вчителя. Тільки коли вчительоголосить про закінченнязаняття, здобувачосвітимає 

право покинутиклас. 

2.5. Користуваннямобільними телефонами під час 

проведенняуроківсуворозабороняється. Телефон повинен бути вимкненийабо у 

беззвучному режимі. 

3. Поведінка до початку уроку, на перервах і післязакінчення занять 

 

3.1. До початку уроку здобувачосвітиповинен: 

Прибути до кабінету до першогодзвінка, увійти до класутільки в 

присутностівчителя і підготуватися до уроку. 

3.2.Під час перерви здобувачосвітизобов’язаний: 

 навести чистоту та порядок на своємуробочомумісці; 

 рухаючись коридорами спокійно, не бігати. 

 допомагатипідготуватиклас на проханнявчителя до наступного уроку; 

 уразіспізнення на урок постукати в дверікабінету, зайти, привітатися з 

вчителем, вибачитися за спізнення і попроситисісти на місце. 

3.3. Під час перерви учнямзабороняється: 

 бігати по коридору,сходами, поблизувікон і в іншихмісцях, не 

пристосованих для ігор; 

 штовхати один одного, кидатися предметами і застосовуватифізичну 

силу для вирішеннябудь-якоїпроблеми; 

 вживатинепристойнівирази і жести наадресу будь-якихосіб, шуміти, 

заважативідпочиватиіншим; 

 

4. Поведінказдобувачаосвіти в їдальні 

 під час їжі в їдальніналежитьдотримуватисячерги, хороших манер і 

поводитися пристойно; 

 розмовлятипід час їжісліднеголосно, щоб не турбувати тих, 

хтоїстьпоряд; 



 здобувачосвітиприбираєстілпіслявживанняїжі; 

 здобувачосвітидбайливо ставиться  до майна  їдальні; 

 забороняєтьсяприходити в їдальню у верхньомуодязі; 

 здобувачосвітимає право взяти в їдальню принесений з дому сніданок. 

 

5. Правила поведінки здобувача освіти під час екскурсії 

5.1. Під час слідування до місцяперебування та назад дотримуватися правил 

дорожньогоруху, не виходити на проїжджучастину. 

5.2. Без дозволукерівникагрупи не залишатимісцяперебування. 

5.3. В разіпоганогосамопочуттянегайноповідомитикерівникагрупи. 

5.4. Дотримуватися правил пристойноїповедінки та 

виконуватирозпорядженнякерівникагрупи. 

5.5. Дотримуватися правил протипожежноїбезпекипід час розведеннявогнища. 

5.6. Не торкатисянезнайомихпредметів, якіможуть бути вибухонебезпечними. 

5.7. Паління, вживанняалкогольнихнапоїв та купання в річцісуворозаборонені. 

6. Рекомендації до зовнішньоговиглядуздобувачаосвіти 

6.1. Рекомендується не використовувати косметику і не носитиприкраси на заняття. 

6.2. Спортивнийодяг, призначенийдляуроківфізкультури, на інших уроках 

недоречний. 

6.3. Знаходитися в гімназії у верхньомуодязі без особливих на те причин не 

дозволяється. 

6.4.На урочистізагальношкільні заходи учніприходять у святковійодязі. 

6.5.На вечори, концертиучнівибираютьодяг по рекомендаціїбатьків і на свійрозсуд 

(дотримуючись морально-етичних норм). 

 


