
Правила внутрішнього розпорядку для учнів СЗШ №14 

Дані правила внутрішнього розпорядку прийняті на загальних зборах 05.11.2010 р., 

є обов'язковими для виконання всіма учнями школи. 

І. Загальні правила:  
1. Учні присутні у школі за 15 хв. до початку занять. 

2. У гардеробі учні поводять себе тихо, спокійно, роздягаються швидко, не 

затримуючись. Ігри і метушня у гардеробі заборонені.  

3. Суворо забороняється тютюнопаління в школі та на її території.  

4. Учням забороняється бігати сходами, штовхати одне одного, створювати 

конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і жести.  

5. Учень, який став очевидцем (учасником) нещасного випадку, конфліктної чи 

надзвичайної ситуації, повинен негайно сповістити про це вчителя, класного 

керівника.  

6. Забороняється приносити до школи та на її територію вибухові або 

вогненебезпечні предмети і речовини, спиртні напої, тютюнові вироби, 

наркотичні речовини, холодну, газову, пневматичну та вогнепальну зброю.  

ІІ. Під час уроків: 

7. На уроці учень повинен мати необхідні підручники, зошити, щоденник, 

навчальне приладдя, виконувати вимоги вчителя.  

8. Підручники, зошити, словники, щоденники учнів повинні бути огорнені. Нічого 

зайвого на парті не повинно бути. Зошити учня повинні бути чистими, 

охайними, з відведеними полями, правильно, грамотно і охайно підписаними.  

9. Усі записи в зошитах і щоденниках ведуться чітко, охайно, розбірливим 

почерком. 

10. Учні зустрічають учителя вставанням. 

11. Для занять на уроці фізичної культури учням необхідно мати спортивний одяг 

та спортивне взуття, на уроці трудового навчання - робочий одяг (халат, 

косинку, фартух тощо).  

12. Під час навчальних занять забороняється користуватися мобільними 

телефонами. 

13. Після закінчення уроку учні встають тільки після слів учителя: «Урок 

закінчено».  

14. Не дозволяється виходити з кабінету під час занять без дозволу вчителя. 

15. Після закінчення уроків учні організовано під керівництвом вчителів, які 

проводили останній урок, виходять з класу до гардеробу.  

16. Учням заборонено самовільно залишати приміщення школи до закінчення 

навчальних занять.  

17. Після закінчення занять та позаурочних заходів учні не мають права 

знаходитись у приміщенні школи без нагляду педагогічних працівників.  

18. У разі погіршення стану здоров'я, виникнення непередбачених обставин учень 

може залишити навчальний заклад лише з відома класного керівника та у 

супроводі батьків (осіб, які їх замінюють).  

19. У разі пропуску навчальних занять учню необхідно подати класному керівнику 

довідку від лікаря.  

ІІІ. Вимоги до зовнішнього вигляду учнів: 
20.  Кожен учень зобов'язаний з'являтися до школи чистим і охайно одягненим. 



21. Кожен учень зобов'язаний слідкувати за чистотою тіла, рук, зубів, носа. Нігті 

повинні бути коротко підстрижені, фарбувати їх не дозволяється. 

22. Зачіска повинна бути акуратною. 

23. Кожен учень повинен мати чисту носову хустинку, гребінець.  

24. Під час перебування в школі забороняється користуватися косметикою. 

ІV. Про шкільне майно: 
25. Всі учні зобов'язані берегти шкільне майно. Забороняється псувати парти, 

дошку, бруднити стіни, двері, вікна в класах і коридорах. 

26. Забороняється виносити шкільне майно з кабінету без дозволу вчителя. 

27. Учні повинні оберігати зелені насадження на шкільному подвір'ї та навколо 

нього. 

28. При пошкодженні шкільного майна батьки учня зобов'язані відшкодувати 

матеріальні збитки.  

V. Обов'язки чергових по класу 
29. Чергові зобов'язані з'являтися до школи за 15 хвилин до початку уроків. 

30. Чергові зобов'язані: провітрювати приміщення на перерві; готувати дошку, 

крейду, ганчірки до уроку; стежити за збереженням шкільного майна: парт, 

столів, стільців; доглядати за квітами. 

VІ. Обов'язки чергових по школі 

31. Для підтримки дисципліни і порядку в школі учні 7-11-х класів чергують по 

школі відповідно до графіка, затвердженого директором навчального закладу.  

32. Чергування розпочинається за 20 хвилин до початку уроків. 

33. Чергові учні обов'язково повинні мати бейджи і чергувати на визначених 

постах. 

34. Чергові повинні стежити за порядком і дисципліною учнів, вимагати від них 

виконання правил внутрішнього розпорядку. 

 


