
Правила поведінки здобувачів освіти ЗОШ №13 
 

Прихід здобувачів освіти до освітнього закладу 
1. Приходь до освітнього закладу за 15 хвилин до початку занять. Чистий та охайний, 

вдягнений згідно статуту закладу.  
2. У дверях не намагайся пройти першим – проявляй повагу до старших, піклуйся про молодших. 

Пропусти вперед вчителів, молодших. Хлопчики поступаються дівчаткам. 
3. 3 вестибюля проходь до свого класу, не затримуючись без необхідності. 
4. Не дозволяється без дозволу педагогів іти з освітнього закладу та території в урочний час. 
У разі пропуску навчальних занять пред’яви класному керівнику довідку від лікаря або записку від 

батьків про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин 
забороняється. 

5. Приходь до освітнього закладу з необхідним навчальним приладдям, книгами, зошитом, 
щоденником, а також з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно розкладу уроків. 

Обов'язки здобувачів освіти на уроці 
1. За дзвінком на урок негайно сядь на своє робоче місце і приготуй все необхідне для занять: 

ручку, підручник, зошит, щоденник. 
2. За партою сиди прямо. 
3. Коли до класу входить вчитель, підведися й стань прямо, вітаючи прибулого. Сідай за парту 

з дозволу педагога. 
4. Бажаючи відповісти на запитання вчителя чи спитати щось, підніми руку. 
5. Уважно слухай відповіді однокласників, а в разі потреби, з дозволу вчителя, доповни відповідь. 
6. Систематично записуй домашні завдання у щоденник. 
7. Якщо урок не вивчено з поважної причини, попередь вчителя до початку уроку. Невиконання 

домашнього завдання оцінюється незадовільно. 
8. У майстернях, кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики та інших навчальних кабінетах 

дотримуйся правил з техніки безпеки. 
Зовнішній вигляд здобувачів освіти 

1. З’являйся до освітнього закладу в чистому і випрасуваному одязі, чистому взутті, охайно 
зачесаним. 

2. Верхній одяг залишай у спеціально відведених місцях. 
3. На урок фізичної культури і спортивні заняття приходь у спортивному одязі та 

спортивному взутті. 
4. Май при собі чисту носову хусточку або паперові хусточки. 

Поведінка здобувачів освіти у їдальні 
1. Іди до їдальні зі своїм класом організовано та спокійно. 
2. Вимий руки з милом перед вживанням їжі. 
3. У їдальні дотримуйся правил культурної поведінки. 
4. Бережно поводься з хлібом та іншими продуктами харчування. 
5. Після їжі збери за собою брудний посуд і віднеси до спеціального місця. 

Поведінка на вулицях, у громадських місцях 
1. Дотримуйся правил поведінки у громадських місцях, правил проїзду у транспорті. 
2. Дотримуйся правил дорожнього руху. 


