
 

 

 

Загальні 
1. У школі та поза школою учні поводяться чемно та 
поважають честь і гідність людей, які знаходяться поруч. 
2. Учні поводяться ввічливо, піклуються про молодших 
школярів. 
3. Учні бережуть майно школи, дбайливо ставляться як до 
своїх, так і до чужих речей, дотримуються чистоти й 
порядку на території школи. 
4. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання 
над людиною та тваринами є неприпустимими формами 
поведінки учнів у школі та за її межами. 
5. Школа - територія, на якій не місце будь-яким видам 
зброї, в т.ч. ножам, вибуховим, вогненебезпечним 
речовинам, алкогольним напоям, тютюновим виробам, 
наркотикам, токсичним речовинам. 
Рекомендації до зовнішнього вигляду учнів 
1. У школу учні приходять в одязі ділового стилю, без 
косметики та ювелірних прикрас. 
2. Спортивний одяг призначений тільки для уроків 
фізкультури, на інших уроках недоречний. 
3. Учні мають охайні зачіски. Волосся натурального 
кольору. Не падає при нахилі голови, закриваючи очі. У 
хлопчиків довжина волосся класична.  
Поведінка на уроках, перервах, після уроків 
1. Під час уроку учень не порушує дисципліну, займається 
справами, що стосуються тільки уроку. 
2. Учень дотримується правил техніки безпеки як під час 
уроків, так і після їх закінчення. 
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3. Під час перерви учень підтримує чистоту і порядок на 
своєму робочому місці; 
4. Під час перерв учні не залишають територію школи. 
5. Після закінчення занять учні повертаються додому. 
Взаємовідносини учнів з вчителями, однокласниками, 
батьками та дорослими 

1. Учні дотримуються норм етики та християнської моралі 
у ставленні до вчителів, однокласників, батьків та 
дорослих. 
2. Учні люблять один одного, прощають, допомагають в 
складних ситуаціях, не обманюють, не лукавлять, не 
ображають. 
У разі порушення вище викладених правил до учнів 
можуть застосовуватися стягнення аж до виключення зі 
школи. 
Головне 
Намагайтесь жити так, щоб людям поруч з вами було 
добре. Під час звернення до людини, посміхніться їй: адже 
добрі стосунки починаються з посмішки. Навчіться радіти 
не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників та 
друзів. Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте: це 
відштовхує людей і руйнує стосунки. Намагайтесь прийти 
на допомогу людині, не чекайте, доки вас про це 
попросять. 
Якщо у вас сталась прикрість, не поспішайте 
звинувачувати в цьому інших. Вчіться терпіти 
неприємності: погане швидко проходить. 


