
 

 

ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У ЗАПОРІЗЬКІЙ  ГІМНАЗІЇ № 71 

Нагадуємо тобі, що під час навчальних занять,  на перервах та 

загальношкільних заходах гімназисти скеровують свою поведінку відповідно 

до Статуту гімназії та цих правил:   

1. Як учень нашої школи ти завжди ввічливий у спілкуванні з учителями та 

товаришами, працівниками школи й батьками інших гімназистів. 

2. Завжди шанобливо ставишся до державних символів України.  

3. Дбайливо користуєшся шкільним майном і речами, що належать учителям 

та іншим учням. За пошкоджене особисте або шкільне майно батьки 

гімназиста зобов’язані відшкодувати збитки. 

4. Щоденно  ти приходиш до гімназії  за 10-15 хв. до початку уроку, займаєш 

своє місце та готуєш усе необхідне навчальне  приладдя, зосереджуєшся на  

позитивних  емоціях та налаштовуєшся на робочий лад. 

5. По дзвінку на урок разом із усіма учнями спокійно заходиш до класу і тихо 

чекаєш учителя. 

6. Коли до класу під час перерви заходить учитель або інші працівники 

закладу, припиняєш спілкування з однокласниками й разом ви уважно 

слухаєте повідомлення.  

7. Як гімназист ти дотримуєшся етичних норм, поважаєш гідність, права і 

свободи людей, висловлюєш свої погляди з повагою до особистості й 

почуттів інших та вимагаєш такого ж толерантного ставлення до себе. 

8. Завжди турбуєшся про власну безпеку та оточуючих: не приносиш із 

собою вибухові та вогненебезепечні предмети і речовини, алкоголь, 

наркотики, цигарки, шокери, газові балончики, ножі та іншу зброю. 

9. Невпинно дотримуєшся правил привітного спілкування: розмовляєш 

ввічливо, поводишся так, щоб чути вчителів та своїх товаришів. 



10. Поводишся гідно та чітко знаєш: цькування, бійки, залякування, 

лихослів’я та знущання з  людини є неприпустимими формами поведінки в 

гімназії та за її межами! 

11. У будь-якому питанні ти старанний і наполегливий, серйозно ставишся до 

навчання: допомагаєш вчителю організувати роботу в класі та  гімназії в 

межах власних можливостей; працюєш на уроках або з   домашніми 

завданнями. 

12. З території гімназії йдеш лише з дозволу вчителів або медичної сестри 

(попередньо узгодивши з батьками!). 

13. Обов’язково поважаєш цінності та традиції  своєї гімназії. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ НА УРОЦІ 

1. Після дзвоника на урок зустрічаєш учителя  біля свого робочого місця  і 

вітаєшся. 

2. Під час уроку не відволікаєш товаришів   й не розмовляєш голосно . 

Спокійно піднімаєш руку за потреби поставити питання або відповісти на 

нього.  

3. Під час уроку уважно  слухаєш учителя та  старанно виконуєш  усі 

завдання. 

4. Твій мобільний телефон на уроці вимкнений або знаходиться у 

беззвучному режимі. 

5.  Під час уроку ти не викрикуєш, не коментуєш відповіді інших учнів, не 

заважаєш їм відповідати. 

6. Якщо на уроці необхідно вийти, піднімаєш руку і питаєш дозволу  в  

учителя. 

7. Запізнившись на урок -  вибачаєшся, за потреби пояснюєш причину 

запізнення та з дозволу вчителя  займаєш своє місце. 

8. На перерву ти йдеш після дзвоника та повідомлення вчителя про 

закінчення уроку. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ НА ПЕРЕРВІ 

1. На перерві ти разом з однокласниками виходиш в коридор або на подвір’я 

поки клас провітрюється. 

2. Завжди дотримуєшся чистоти приміщення і  викидаєш сміття в спеціальні  

контейнери.  



3. За потреби користуєшся вільним вайфаєм,  медіатекою та заряджаєш свій 

ґаджет у відведених для цього місцях. 

4. На перерві ти відпочиваєш, спілкуєшся, спокійно пересуваєшся 

коридорами гімназії, граєш  у  нерухливі ігри, відвідуєш їдальню. 

 5. Під час навчальних занять розмовляєш ввічливо, піклуєшся про 

молодших, пам’ятаєш про особистий простір та зберігаєш безпечний освітній 

простір. 

6. Пам’ятаєш про правила привітного спілкування, не використовуєш 

ненормативну лексику. 

  

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЇДАЛЬНІ 

1. Організовано зі  своїм класом ідеш до їдальні у встановлений для 

харчування час або відвідуєш  їдальню  на перервах  та  у вільний від уроків  

час.  

2. Дотримуєшся черги та соціальної дистанції під час придбання їжі. 

3. Обов’язково миєш руки перед споживанням їжі.  

4. При отриманні гарячих та рідких страв ти уважний та обережний.  

5. Ти завжди бережливо ставишся до хліба та інших продуктів харчування.  

6. Під час користування послугами їдальні  не хапаєш  страви руками з 

роздавальної лінії,   не розкидаєш їжу по столу або по підлозі.  

7. Після їжі ти  прибираєш за собою посуд та залишки їжі.  

8. Як учень гімназії ти обов’язково прислухаєшся до порад чергових вчителів 

та працівників їдальні. 

 

У разі не виконання гімназистами Правил поведінки учнів Запорізької 

гімназії №71 і Статуту гімназії  адміністрація має право діяти згідно чинного 

законодавства.  


