
Єдині вимоги до учнів 
1. Учні приходять до школи за 15 хвилин до початку занять, у понеділок за 20 

хвилин. 

2. Перед входом до школи учень повинен витерти взуття; у гардеробі зняти верхній 

одяг і, не поспішаючи, іти на той поверх, де знаходиться його клас. 

3. До приходу вчителя учні готують все необхідне до уроку. Підручник, щоденник, 

зошити мають бути акуратно покладені на парті. 

4. Учням забороняється приносити до школи речі, не потрібні для занять. 

5. Тільки на уроки фізкультури учні повинні приходити у спортивній формі, а на 

уроки трудового навчання одягати по вимозі вчителя робочий одяг. 

6. Учні зустрічають учителя вставанням. 

7. Без дозволу вчителя або класного керівника ніхто з учнів не має права пересідати 

за іншу парту. 

8. Учень, який пропустив уроки без поважних причин або запізнився на заняття, 

допускається до занять лише з дозволу директора або його заступника та з відома 

класного керівника. 

9. Учні, які бажають відповісти на запитання, поставлене вчителем, або 

звернутися до вчителя із запитанням, повинні підняти руку, поставивши її ліктем 

на парту. 

10. Після відповіді на питання вчителя учень обов’язково подає щоденник для 

виставлення оцінки. 

11. Після закінчення уроку учні встають тільки після слів учителя “Урок закінчено”. 

12. Зі школи учні повинні виходити спокійно, додержуючись порядку. Залишатися в 

школі після занять без потреби забороняється. 

На перерві 
1. Суворо забороняється курити на території школи. 

2. Під час перерви учні не мають права заходити до інших класів. 

3. На перерві не дозволяється бігати, кричати в коридорі. 

4. Під час руху по сходах учням забороняється бігати, галасувати. 

5. При появі на поверсі директора, заступника, вчителів або кого-небудь із дорослих 

учні повинні стати вбік і пропустити. 

6. Учні повинні поважати працю обслуговуючого персоналу школи: не насмічувати в 

коридорах, на сходах, на ганку школи. 

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів 
1. Кожен учень зобов’язаний з’являтися до школи чистим і охайно одягненим. 

2. Зачіска повинна бути акуратною. 

3. Під час перебування в школі забороняється бути нафарбованим. 

4. Не дозволяється приходити на заняття дівчатам з нафарбованими нігтями, 

хлопцям – з сережками. 

5. Учні повинні мати при собі гребінець і носову хусточку, щоб при потребі привести 

себе в порядок. 
Вимоги по збереженню шкільного майна 

1. Всі учні зобов’язані берегти шкільне майно, бережно поводитися зі своїми речами 

та речами товаришів. 

2. Забороняється псувати парти, дошку, бруднити стіни, вікна, двері в класах і 

коридорах. 



3. Учні повинні оберігати зелені насадження на шкільному подвір’ї та навколо нього. 

4. При пошкодженні шкільного майна батьки учня зобов’язані відшкодувати 

матеріальні збитки. 

Обов’язки чергових по класу 
1. Чергування по класу відбувається за графіком, встановленим класним керівником. 

2. Чергові зобов’язані: 

· доповідати класному керівнику про стан справ у класі; 

· стежити за збереженням шкільного майна: парт, столів, стільців; 

· оберігати квіти, поливати їх; 

· готувати клас до уроку: стежити за наявністю крейди, вологих ганчірок; 

· після закінчення уроків проводити якісне прибирання класної кімнати. 

Обов’язки чергових по школі 
1. Для підтримки дисципліни і порядку в школі призначається черговий клас, який 

чергує протягом тижня. 

2. Черговий клас з’являється до школи за 30 хвилин до початку уроків. 

3. Чергові учні повинні обов’язково чергувати на визначених постах. 

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

виконання правил внутрішнього розпорядку. 

5. Протягом дня роботу чергового класу перевіряє черговий учитель. 

6. У кінці тижня черговий клас складає звіт і звітується за своє чергування на 

робочій лінійці. 

Єдині вимоги до учнів 

щодо збереження підручників 
1. Усі одержані вами підручники слід утримувати в охайному вигляді. 

2. Треба тримати підручники в окремій обкладинці або обгорнути папером. 

3. Не загинайте аркуші, користуйтеся закладкою. 

4. Не слід класти в книгу ніякі предмети. 

5. Перш ніж узяти до рук підручник, вимийте руки. Підготувавши уроки, поставте 

книгу на полицю або покладіть у портфель. 

6. На сторінках підручників робити помітки ручкою або олівцем забороняється. 

7. Поводься з підручником так, щоб не було соромно передати його твоїм молодшим 

товаришам. 

Правила 

для учнів 1-4 класів 
1. Гідно носи звання українського учня і дорожи честю своєї школи, свого колективу. 

2. Старанно вчися. Уважно слухай пояснення вчителя. Сумлінно і самостійно 

виконуй його завдання, добре поводься на уроці. Вчасно приходь на заняття, не 

пропускай уроків. Будь чесним і правдивим. 

3. Бери участь у праці, в справах свого класу, допомагай товаришам краще вчитися й 

працювати. 

4. Бережливо стався до шкільного та іншого громадського майна, до своїх речей і 

речей товаришів. Приходь до школи з усіма потрібними підручниками та письмовим 

приладдям, не бери з собою сторонніх речей. 

5. Бережи й охороняй природу. 



6. Дотримуйся режиму дня. Щодня займайся ранковою гімнастикою, завжди будь 

чистим і охайним, тримай своє робоче місце в чистоті й порядку. 

7. Розумно проводь вільний час: читай книжки, бери участь у роботі гуртків, 

займайся фізкультурою, спортивними і цікавими іграми. 

8. Зразково поводься в школі, вдома, в громадських місцях, на вулиці. Вітайся з 

учителями, іншими працівниками школи, знайомими й товаришами. Виявляй повагу 

до старших, поступайся їм дорогою і місцем. Дотримуйся правил вуличного руху. 

9. Слухайся батьків і старших членів сім’ї, допомагай їм у домашніх справах, 

піклуйся про менших. 

10. Виконуй вимоги вчителів та чергових учнів. 

Правила для учнів 5-9 класів 

1. Наполегливо оволодівай знаннями, навчальними вміннями і навичками. Готуй себе 

до вибору шляху завершення середньої освіти. 

2. Сумлінно трудись для загального блага. Бери участь у продуктивній праці і 

самообслуговуванні. Обери майбутню професію. Суворо дотримуйся правил техніки 

безпеки. 

3. Бери активну участь у громадському житті школи, класу, в роботі учнівського 

самоврядування. Вчись поєднувати особисті інтереси з інтересами колективу. 

4. Охороняй рідну природу, бережи і примножуй народне добро. Борися за економію і 

бережливість. 

5. Правильно організовуй навчання, працю, відпочинок, цінуй свій і чужий час. 

Займайся в гуртках за інтересами, клубних об’єднаннях. 

6. Систематично займайся фізкультурою і спортом. 

7. Поважай батьків, старших членів сім’ї, бери участь у домашніх справах. Учися 

веденню домашнього господарства, піклуйся про літніх і хворих людей, про 

молодших. 

8. Будь дисциплінованим, скромним, ввічливим. Виконуй вимоги педагогів, рішення 

органів учнівського самоврядування. 

9. Дотримуйся скромності і охайності в одязі. 

10. Знай і виконуй правила дорожнього руху, пожежної безпеки і поведінки на воді. 

Правила для учнів 10-11 класів 
1. Сумлінно й наполегливо оволодівай основами наук і навичками самоосвіти. Вчасно 

приходь на заняття, не пропускай уроків. 

2. Бери участь у суспільно корисній праці. Дбай про збереження і примноження 

народного добра, багатства рідної природи. 

3. Бери активну участь у громадському і культурному житті школи, села, в 

учнівському самоврядуванні. 

4. Систематично займайся фізкультурою і спортом, загартовуйся, готуй себе до 

праці на благо народу та до захисту Вітчизни. 

5. Оволодівай досягненнями сучасної культури і техніки, розвивай свої здібності, 

готуй себе до свідомого вибору професії. 

6. Розумно плануй і використовуй час, будь точним, учись правильно організовувати 

свою працю. 

7. Зразково поводься, показуй гідний приклад культури поведінки молодшим 

товаришам. Будь непримиренним до аморальних і антигромадських вчинків. Будь 

акуратним. Тримай своє робоче місце в порядку і чистоті. 



8. Дбай про згуртування шкільного колективу, бережи і розвивай його традиції. Будь 

принциповим і чесним товаришем. 

9. Поважай батьків і старших. Будь стриманим і тактовним. Піклуйся про всіх 

членів сім’ї, допомагай у домашній роботі. 

10. З повагою стався до праці вчителя, виконуй і активно підтримуй вимоги 

педагогів. 

11. Дотримуйся правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та правил 

вуличного руху. 

Правила особистої гігієни учнів  

під час перебування в школі та вдома 
Учні Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича зобов’язані: 

1. Бережно ставитися до власного здоров’я, дотримуватися санітарно-гігієнічних 

вимог під час перебування в школі, вдома та громадських місцях. 

2. Постійно поповнювати свої знання про здоровий спосіб життя, гігієну школяра 

через виховні заходи, літературу, засоби масової інформації. 

3. Відвідувати медичні заклади селища з метою фахового обстеження організму 

лікарями та надання, в разі необхідності, медичної допомоги. 

4. Займатися фізичними вправами, відвідувати спортивні секції, регулярно робити 

ранкову гімнастику, загартовувати власний організм. 

5. Доглядати за шкірою тіла: регулярно приймати душ чи ванну, щоденно вмивати 

обличчя. 

6. Протягом дня мити руки з милом: перед вживанням їжі, після відвідування 

туалету, а також після занять фізкультурою, трудовим навчанням, прогулянки. В 

школі для витирання вологих рук після миття слід користуватися індивідуальними 

серветками. 

7. Слідкувати за нігтями пальців рук та ніг. Вчасно їх обрізати до нормальної 

довжини. У дівчат нігті не повинні бути занадто довгі та нафарбовані. 

8. Двічі на день: зранку та ввечері – чистити зуби зубною пастою та щіткою. 

Регулярно обстежуватись у лікаря-стоматолога. 

9. Доглядати за своєю зачіскою. Волосся має бути чистим, підстриженим та 

укладеним. Довге волосся у дівчат повинно бути зібраним. Носити з собою 

індивідуальний гребінець для догляду за волоссям протягом дня. 

10. Сидіти за учнівським столом чи партою рівно, не нахиляючись. Відстань від 

очей до підручника, зошита не повинна бути меншою ніж 30-35 см. Робоче місце 

учня повинно добре освітлюватись. 

11. Раціонально харчуватися. Вживати вітамінізовану їжу: овочі, фрукти. 

Віддавати перевагу гарячому харчуванню. 

12. Відвідувати школу в одязі, взутті, які відповідають сезону, погоді, а також 

гігієнічним нормам для учнів шкіл. Не сидіти на заняттях у верхньому одязі. 

13. Дивитись телевізор чи працювати біля монітора комп’ютера - не більше 2 годин 

на день. Робити перерви під час роботи з комп’ютером через кожні 20-30 хвилин. 

14. Провітрювати класну кімнату, регулярно робити вологе прибирання. 

15. У вільний від навчання час якомога більше перебувати на свіжому повітрі. 

Віддавати перевагу активному відпочинку. 

16. При захворюванні на нежить користуватися індивідуальними носовими 

хустинками. 

17. Не одягати чужі головні убори, взуття. 



Правила поведінки учнів  

під час навчально-виховного процесу в школі  

та при перебуванні в громадських місцях 
Учні Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича зобов’язані: 

1. Постійно оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визнано Державним стандартом загальної середньої освіти. 

2. Постійно підвищувати свій загальний культурний рівень. 

3. Ставитися з повагою до вчителів, інших працівників школи. 

4. Дотримуватися законодавства України, морально-етичних норм поведінки. 

5. Приймати посильну участь у різних видах трудової діяльності. 

6. Бережно ставитися до державного, громадського, приватного та особистого 

майна. 

7. Дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Вижницької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

8. Вчасно приходити до школи. Відвідувати всі обов’язкові заходи навчально-

виховного процесу, не пропускати їх без поважних причин. 

9. Завжди бути чемними, вітатися до дорослих людей. При потребі допомагати 

людям похилого віку. 

10. Розмовляти державною мовою без вживання слів ненормативної лексики. 

11. Одягатися охайно, без зухвалості. Навчальні заняття слід відвідувати в 

скромному одязі, а уроки фізкультури – в спортивному одязі та взутті. 

12. Дотримуватися правил особистої гігієни. 

13. Не вживати тютюну, алкоголю, наркотичних речовин на територій школи та 

поза її межами. 

14. Під час перерв поводити себе спокійно, небігати, голосно не розмовляти. 

Реагувати на зауваження чергових. 

15. Не використовувати не потрібні та зайві в навчально-виховному процесі речі: 

прикраси з дорогоцінних металів, мобільні телефони, аудіоплеєри та ін. Школа не 

несе відповідальності за їх збереження. 

16. Не проводити фото-, відеозйомку приміщень школи, учасників навчально-

виховного процесу без дозволу дирекції школи. 

17. Виконувати всі законні вказівки адміністрації, працівників школи, адекватно 

реагувати на зауваження дорослих. 
 


