ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
в ХЕРСОНСЬКІЙ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №4

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
1.
Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку занять, займає своє робоче
місце з першим дзвінком, готує необхідне навчальне приладдя до уроку.
2.
Забороняється нетолерантне відношення до інших, вживання непристойних слів та
виразів та цькувати інших учнів.
3.
Не можна під час уроків без дозволу педагогів або медичної сестри залишати
освітній заклад (обов’язково узгодити з батьками).
4.
У разі пропуску занять до 3-х днів, учень зобов'язаний пред'явити класному
керівникові довідку або записку від батьків (чи осіб, що їх заміняють) про причину
відсутності на заняттях. У разі пропуску більше 3-х днів, учень зобов'язаний пред’явити
довідку з медичної установи. Факт відсутності учня на заняттях без поважної причини
більше 10-ти днів повідомляється до відділу ювенальної превенції головного управління
національної поліції Херсонської обл. та до юридичного відділу управління освіти ХМР.
5.
Бережно відноситись до шкільного майна, дотримуватись чистоти і порядку на
території освітнього закладу, виконувати домашні завдання у терміни, встановлені
шкільною програмою, щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику, мати необхідні
підручники і зошити.
6.
За межами школи учні повинні поводитись культурно та ввічливо, щоб не
принизити свою честь і гідність.
7.
Не можна приносити до освітнього закладу ножі, вибухові та вогненебезпечні
речовини; спиртні напої, сигарети, таблетки, наркотики та інші токсичні речовини .
ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ
1.
Учні входять до класу після першого дзвоника. Запізнюватись на уроки без
поважних причин заборонено.
2.
Під час уроку не можна ходити по класі, розмовляти, кричати, відволікатись
самому і відволікати інших від занять.
3.
На уроці учень зобов'язаний виконувати усі вимоги учителя. Виходити із класу
дозволяється тільки з дозволу педагога.
4.
На уроки фізичної культури приходити у спортивній формі та спортивному взутті,
на уроки трудового навчання – у спеціальній формі. Без дозволу учителя у майстерню,
спортивний зал та кабінет інформатики заходити забороняється.

5.
Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків,
так і після їх закінчення.
6.

Користуватись мобільним телефоном під час уроків забороняється .
ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА ПЕРЕРВАХ

1.

Під час перерви учень зобов'язаний:

підготуватися до наступного уроку;
- виконувати розпорядження класного керівника та чергових учнів.
2.

Забороняється:

- бігати у класних приміщеннях, коридорах та сходами;
- галасувати, штовхатися, з’ясовувати стосунки, ображати інших та застосовувати фізичну
силу;
- залишати освітній заклад без дозволу класного керівника;
- користуватися токсичними і вогненебезпечними речовинами та палити.
3. За порушення правил поведінки учні притягуються до відповідальності: запис у
щоденник або в особову справу, усне зауваження, розгляд порушення на засіданні Ради
профілактики.

IV. Рекомендації до зовнішнього вигляду.

1.

У школу учні повинні приходити в охайному одязі ділового стилю.

2.
Спортивний одяг доречний тільки на уроках фізичної культури. На уроки
трудового навчання слід приходити у спеціальному одязі. На інших уроках такий одяг
недоречний.
3.

Верхній одяг на уроках, без особливих на те причин, не дозволяється.

4.
На урочисті заходи учні приходять у відповідній формі: дівчата - в темних
спідничках і світлих блузках, хлопчики – у темних костюмах і світлих сорочках.
5.

На святкові вечори та концерти учні вибирають одяг за власним смаком.

6.

Не рекомендується застосовувати косметику та прикраси.

