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1. Загальні правила поведінки учнів 

Учень приходить до школи не пізніше ніж за 15 хвилин до початку занять (8-15 год.), 
чистий і охайний, в шкільній формі (додаток 1). При вході у школу дотримується правил 
ввічливості, залишає верхній одяг та змінне взуття в гардеробі, прямує до місця 
проведення уроку. 

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, електронні чи звичайні сигарети, інші одурманюючі 
речовини та отрути, газові балончики. 

Не дозволяється без дозволу класного керівника та чергового адміністратора йти зі 
школи і з її території в урочний час. У разі пропуску навчальних занять учень повинен 
пред'явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх 
заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин 
забороняється. 
Учень школи приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Приходить 
до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків. 

Учень школи проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги 
звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші 
школярі-молодшим, хлопчики - дівчаткам. 

Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити 
свою честь та гідність, не заплямувати добре ім'я школи. 

Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його ремонті, акуратно 
відносяться як до свого, так і до чужого майна. 

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



2.Поведінка на заняттях 

При вході педагога в клас учні встають на знак вітання. Так само учні вітають будь-якого 
дорослого, що увійшов до класу під час занять. 
Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми 
розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний час повинен 
використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. За першою вимогою вчителя 
(класного керівника) необхідно пред'явити щоденник. Будь-які записи в щоденниках 
учнями повинні виконуватися охайно. 

Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він поводиться так, як прийнято в 
цьому класі. 

Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, 
він піднімає руку. 

Учень мас право покинути клас після дзвінка, або з дозволу вчителя. 
Учень не має права користуватися мобільним телефоном під час 

занять. Телефон має бути в беззвучному режимі і знаходитися в 
портфелі. 

3.Поведінка до початку уроку, на перервах і після закінчення занять 

До початку уроку учень повинен: 
                            прибути до кабінету до дзвінка, увійти до класу і підготуватися до уроку. 

Під час перерви учні зобов'язані: 
> навести порядок на своєму робочому місці; 
> вийти з класу; 
> рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони; 

> дослухатися до зауважень працівників школи, чергових учнів; 
> допомагати підготувати клас на прохання вчителя до наступного уроку; 
> у разі спізнення на урок постукати в двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, 

вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце. 
Під час перерви учням забороняється: 



> бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор; 
> штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для 

вирішення будь-якої проблеми; 
> вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, 

заважати відпочивати іншим; 
> палити в будівлі та на території школи. 

Поведінка у їдальні 
Учні, що знаходяться у їдальні, підпорядковуються працівникам їдальні та школи, 

черговим по їдальні. 
Учні мають дотримуватись санітарно-гігієнічних  правил (мити руки перед прийманням 

їжі). 
Учні мають дотримуватись черги у обслуговуванні, виявляти увагу і обережність під час 

отримання перших страв, гарячих напоїв. 
Приймати їжу учням рекомендується лише у приміщенні їдальні. 
Після прийому їжі учні мають прибрати за собою посуд. 

Черговий по класу і школі 

Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати 
дошку, забезпечити порядок у кабінеті. 

Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням, щодо правил поведінки та 
санітарних правил у навчальному кабінеті. 

Черговий клас по школі (с числа учнів 8-11 класів) має приступити до чергування за 30 
хв. до початку занять. Чергування по школі відбувається продовж робочого дня. 

Чергові учні допомагають черговому адміністратору і черговому вчителю у 
здійснені контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями 
цих Правил. 

 
 
 



 
Кінцеві положення 

Учням категорично забороняється під час перебування у приміщенні школи та на її 
території здійснювати будь-які дії, що є небезпечними для життя і здоров 'я людини. 

Знаходження учнів у приміщенні школи після проведення навчальних занять 
регламентується розкладом занять та розкладом позакласної роботи. 

Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов'язковими для виконання. 

У разі першого порушення учнем цих Правил до учнів можуть бути 
вжиті такі стягнення: 

> усне зауваження; 
> запис зауваження в щоденник; 
> винесення догани, включно із занесенням догани в особисту справу 

учня; 
> виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду; 

> відшкодування завданої учнем шкоди його батьками. 
У разі повторного порушення Правил учень і його батьки попереджаються про це у 

письмовій формі або учні разом з батьками викликаються на засідання Ради навчального 
закладу для прийняття певного рішення. 



Додаток 1 
Положення про шкільну форму  

для учнів 5-11 класів 
 

Діловий одяг для дівчат середніх і старших  класів 
школи № 57 

1. Строгий костюм із спідницею або брюками (класичний крій). На 
піджак нашитий шеврон з емблемою школи. Колір визначений 
батьківським комітетом класу (чорний, темно – синій). 

2. Спідниця строга до коліна або трохи довша. 
3. Однотонна блуза світлих (пастельних тонів) з рукавами й 

комірцем. 
4. У холодну  пору року  допустимо носіння тонкого однотонного 

гольфа, темно-ссиній або чорний жилет (при температурі в 
приміщенні школи нижче 18 градусів). У літній час – блузи з 
коротким рукавом. 

5. Туфлі темні або в тон одягу (низький чи середній каблук). 
6. Колготки бежевого або чорного кольору. 
7. Допустимо використання тільки гігієнічної косметики. 
8. Допускається мінімум ювелірних прикрас (без біжутерії). 
9. Манікюр може бути з використанням безбарвного лаку. Нігті – 

середньої довжини. 
10. Якщо волосся середньої довжини і довге, воно повинно бути 

прибраним, щоб не заважало в роботі. 
11. Змінне взуття (допускається спортивне взуття). 

Недопустимо: 
 

1. Костюм та сукні яскравих і різнобарвних кольорів. 
2. Великі вирізи (спереду, ззаду, збоку), великі  декольте. 
3. Одяг із прозорих, блискучих або щільно облягаючих фігуру 
тканин. 
4. Міні-спідниці, обтягуючі брюки або брюки з розрізами. 
5. Розітнуті светри або кофти. 
6. Джинси, футболки, майки. 
7. Взуття типу „шльопанці” або на дуже високому підборі, на 

слизькій підошві, кеди. 
8. Велика кількість ювелірних прикрас і біжутерії, дуже яскравих 

прикрас. 
9. Яскрава косметика, помада, тіні, лак. 
10. Мереживні, чудернацькі колготки. 
11. Персні, ланцюги, наколки, пірсінги. 



 
Положення про шкільну форму для учнів 

5-11 класів 
 

Діловий одяг для  хлопчиків середніх і старших  класів 
школи №57 

1. Строгий однотонний  костюм, колір визначений батьківським 

комітетом класу (чорний, темно – синій). На піджак нашитий шеврон з 

емблемою школи. 

2. Сорочки білі або однотонні (світлих пастельних відтінків) з довгим 

рукавом. 

3. Галстук повинен бути темнішим, ніж сорочка, однотонний або з 

неяскравим малюнком.  

4. У холодну пору року дозволяється темно-синій або чорний жилет, 

тонкий гольф під піджак (при температурі в приміщенні школи нижче 

18 градусів). У літній час допускається сорочка з коротким рукавом. 

5. Дозволено такі прикраси як годинник, запонки. 

6. Туфлі темні або в тон одягу. 

7. Коротка, охайна стрижка. 

8. Змінне взуття (допускається спортивне взуття). 
Недопустимо: 
 

1. Яскраві чи картаті піджаки. 

2. Яскраві або темних кольорів сорочки. 

3. Відсутність краватки в діловому костюмі. 

4. Персні, ланцюги, сережки, наколки, пірсінги. 

5. Джинси. 

6. Футболки, майки. 

7. Взуття типу „шльопанці” або на слизькій підошві, кеди. 
 

 


