
  



-         користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу 

освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому 

закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 

-         доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються 

в освітньому процесі та науковій діяльності; 

-       особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

-         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 

населення. 

Учні як здобувачі освіти зобов’язані: 

-         виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, 

та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

-         поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

-         відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

-         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку закладу освіти, а також  Статуту освітнього закладу; 

-         повідомляти керівництво закладу освіти  про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб,  які 

долучаються до освітнього процесу, свідком  яких вони були особисто або про 

які отримали достовірну інформацію від інших осіб;  

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Здобувачам освіти забороняється: 

 допускати прояви грубості, вульгарності, вживання непристойних     

виразів і жестів; 

 палити у приміщеннях і на території  закладу освіти; 



  використовувати петарди; 

 вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини; 

 псувати державне, громадське та особисте майно; 

  приносити та використовувати з будь-якою метою і будь-яким способом  

вибухові , вогненебезпечні  речовини, спиртні напої, тютюнові вироби, 

наркотики й інші нарковмісні  одурманюючі засоби й отрути; 

 без дозволу педагогів (за узгодженням  із батьками) йти зі школи  та її 

території в урочний час; 

 у разі пропуску занять здобувач освіти  зобов’язаний    надати  класному 

керівнику довідку або заяву від батьків (осіб, що їх замінюють) про  

причину відсутності на заняттях; 

 користуватися мобільним телефоном, якщо цього не потребують умови 

проведення уроку. 

 фізична конфронтація, залякування  і знущання є неприпустимими 

формами поведінки; 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ 

 1. Щоденно  здобувачі освіти  приходять  до гімназії  за 10-15 хвилин  до 

початку уроків, охайні, одягнені відповідно до вимог ділового стилю,  

займають  своє  місце та готують усе необхідне навчальне  приладдя і  

налаштовуються  на робочий лад. 

2. Учні  нашої школи  завжди ввічливі у спілкуванні з вчителями та 

товаришами, працівниками школи й батьками інших здобувачів освіти. 

 3. Здобувачі освіти  шанобливо ставляться  до державних символів України.  

4. Учні гімназії з повагою ставляться  до  цінностей  та традицій  закладу 

освіти. 

5. Здобувачі освіти  дбайливо користуються  шкільним майном і речами, що 

належать  іншим учням  та вчителям. За пошкоджене особисте або шкільне 

майно батьки здобувача освіти  мають  відшкодувати збитки. 

 6. Перед початком  уроку  учні  спокійно заходять  до класу і  чекають вчителя. 

 7. Здобувачі  освіти   дотримуються  етичних норм, поважають  гідність, права 

і свободи людей, висловлюють  свої погляди з повагою до особистості й 

почуттів інших та вимагають  такого ж толерантного ставлення до себе. 



8. Учні завжди турбуються  про власну безпеку та безпеку  оточуючих: не 

приносять  із собою вибухові та вогненебезпечні предмети і речовини, 

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

9. Здобувачі освіти дотримуються  правил доброзичливого  спілкування: 

розмовляють  ввічливо, поводяться  так, щоб чути  своїх товаришів та вчителів, 

інших співробітників закладу освіти. 

10. Учні гімназії поводяться  гідно та чітко знають: цькування, бійки, 

залякування, лихослів’я та знущання з  людини є неприпустимими формами 

поведінки в закладі освіти та за його  межами. 

11. У будь-якому питанні  здобувачі освіти  старанні і наполегливі, серйозно 

ставляться  до навчання, у разі необхідності  допомагають  вчителю 

підготувати класну кімнату до уроку в межах власних можливостей та  уважно 

працюють  на уроці. 

12. В разі необхідності  з  території гімназії учні мають право піти  лише з 

дозволу класного керівника, чергового адміністратора  або медичної сестри 

(попередньо узгодивши з батьками). 

13. Здобувачі освіти можуть  звернутися  до класного керівника,   адміністрації  

, якщо хтось із учнів гімназії  не дотримується правил поведінки в освітньому 

закладі . 

                            ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ НА УРОЦІ 

1. Після дзвоника на урок учні  зустрічають  учителя  біля свого робочого місця  

і вітаються . 

2. Під час уроку здобувачі освіти  не відволікають  товаришів,     не 

розмовляють голосно,  спокійно піднімають  руку за потреби поставити 

питання або відповісти на нього.  

3. Під час уроку учні  уважно  слухають  учителя та  старанно виконують  усі 

завдання. 

4. Мобільний телефон здобувача освіти  на уроці вимкнений або знаходиться 

у беззвучному режимі. 

5.  Під час уроку учні   голосно не вигукують, не коментують  відповіді інших 

здобувачів освіти ,  не заважають  їм відповідати. 

6. Якщо на уроці необхідно вийти, учень піднімає руку і питає дозволу  у  

вчителя. 

7. Запізнившись на урок учень вибачається, за потреби пояснює причину 

запізнення та з дозволу вчителя  займає своє місце. 

8. На перерву учні  йдуть  після дзвоника та повідомлення вчителя про 

закінчення уроку. 

 



ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ НА ПЕРЕРВІ 

Час перерви - це особистий  час кожного учня. Він може його проводити на 

власний розсуд,  проте не повинен заважати іншим, порушувати правила 

безпеки в закладі освіти 

1. На перерві здобувачі освіти  разом з однокласниками виходять  в коридор 

або на подвір’я поки клас провітрюється. 

2. Учні гімназії завжди дотримуються  чистоти  і порядку на своєму робочому 

місці,   у приміщенні  і  викидають  сміття в спеціальні  контейнери.  

3. За потреби учні користуються вільним Wi-Fi,  медіатекою та заряджають  

свій ґаджет у відведених для цього місцях. 

4. На перерві здобувачі освіти  відпочивають , спілкуються , спокійно 

пересуваються  коридорами гімназії, грають   у  малорухливі ігри, відвідують  

їдальню. 

 5. Під час перерви  здобувачі освіти розмовляють  ввічливо і доброзичливо, 

не використовують ненормативну лексику,  піклуються  про молодших та 

зберігають   освітній простір  безпечним. 

                                      ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЇДАЛЬНІ 

1. Організовано зі  своїм класом учні  ідуть  до їдальні у встановлений для 

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

час.  

2. Здобувачі освіти дотримуються  черги та соціальної дистанції під час 

придбання їжі. 

3. Учні обов’язково миють  руки перед споживанням їжі.  

4. При отриманні гарячих та рідких страв учні  мають бути  уважними та 

обережними.  

5. Здобувачі освіти   бережливо ставляться  до хліба та інших продуктів 

харчування.  

6. Під час користування послугами їдальні  учні підтримують чистоту та 

порядок .  

7. Після їжі учні   прибирають  за собою посуд та залишки їжі.  

8.Здобувачі освіти  прислухаються  до порад чергових вчителів та працівників 

їдальні. 

                                         

                                           З повагою,   адміністрація Запорізької гімназії № 71 


