ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ:
учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і
охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне
навчальне приладдя;
забороняється вживання непристойних виразів і жестів;
не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням
з батьками) йти з школи та її території;
у разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити
класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про
причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень
зобов'язаний представити довідку з медичної установи;
учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про
молодших;
учні бережуть майно школи, охайно ставляться як до свого, так і до
чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи;
фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими
формами поведінки;
УЧНІ 1-4 КЛАСІВ ПОВИННІ
1. Гарно вчитись, уважно слухати завдання та поради вчителя.
2. Старанно трудитись, опанувати навички самообслуговування.
3. Приймати активну участь у житті класу, допомагати
однокласникам, бути чесним та правдивим.
4. Берегти рідну природу. Бережно та відповідально ставитись до
шкільного та суспільного майна.
5. Дотримуватись розпорядку дня. З користю проводити свій вільний
час: читати, малювати, слухати приємну музику, спілкуватись з друзями.
6. Дотримуватись правил особистої гігієни. Щоденно робити ранкову
гімнастику, займатись фізкультурою та спортом.
7. Шанувати батьків, старших членів родини, виконувати хатні
обов`язки.
8. Належно поводитись в школі, в громадських місцях, на вулиці.
Бути уважним, ввічливим, поступатися місцем у громадському транспорті.
9. Завжди бути охайним, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом.
Тримати зачіску в порядку.
10. Дотримуватися правил дорожнього руху. Бути обережним з
вогнем, газом, електронагрівальними приладами. Купатись лише в
спеціально відведених місцях, в супроводі дорослих.
УЧНІ 5-9 КЛАСІВ ПОВИННІ
1. Наполегливо оволодівати знаннями, навчальними вміннями і
навичками.
2. Сумлінно працювати на загальну користь. Брати участь у
продуктивній праці і самообслуговуванні. Суворо дотримуватися правил
техніки безпеки.

3. Брати активну участь у громадському житті школи, класу, в роботі
учнівського самоврядування. Вчитися поєднувати особисті інтереси з
інтересами колективу.
4. Охороняти рідну природу.
5. Правильно організовувати навчання, працю, відпочинок, цінувати
свій і чужий час. Займатися в гуртках за інтересами.
6. Систематично займатися фізкультурою і спортом.
7. Поважати батьків, старших членів сім'ї, брати участь у домашніх
справах. Вчитися веденню домашнього господарства, піклуватися про
літніх і хворих людей, про молодших.
8. Бути дисциплінованим, скромним, ввічливим. Виконувати вимоги
педагогів, рішення органів учнівського самоврядування.
9. Дотримуватися скромності та охайності в одязі.
10. Знати і суворо дотримуватися правил дорожнього руху, пожежної
безпеки та поведінки на воді.
УЧНІ 10 КЛАСІВ ПОВИННІ
1. Наполегливо і творчо опановувати основи наук і навички
самоосвіти. Застосовувати отримані знання в житті.
2. Брати участь в суспільнокорисній, продуктивній праці.
Опановувати обрану професію. Суворо дотримуватися дисципліни праці,
правил техніки безпеки.
3. Брати активну участь в суспільному житті, в діяльності учнівського
самоврядування. Берегти і примножувати кращі традиції школи, колективу.
Допомагати вчителям в організації позаурочної діяльності молодших
школярів.
4. Піклуватися про збереження і примноження народного надбання.
Брати участь у всенародному русі за економію і ощадливість.
5. Раціонально організовувати навчання, працю, громадську роботу,
дозвілля. Оволодівати багатствами культури, мистецтва, всебічно
розвивати свої здібності.
6. Займатися фізкультурою і спортом, загартовуватися. Готувати себе
до захисту Батьківщини.
7. Поважати батьків, проявляти турботу про членів сім'ї, допомагати
в організації її побуту і господарства. Бути уважним і чуйним до оточуючих
людей.
8. Суворо дотримуватися соціальних норми співжиття. Бути
нетерпимим до шкідливих звичок, аморальних і антигромадських вчинків,
брати участь в підтримці громадського порядку.
9. Стежити за своїм зовнішнім виглядом: в манері триматися
(слідкувати за власною поведінкою?), в одязі проявляти хороший смак,
простоту і скромність. У школі носити одяг установленної форми.
10. Знати і виконувати правила дорожнього руху, пожежної безпеки
та поведінки на воді, вимагати їх виконання від оточуючих. Вміти надати
першу

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОВИННІ:
приходити вчасно в дитячий садок;
вітатися з усіма працівниками закладу;
слухатися працівниками закладу;
якщо щось болить, то обов’язково про це сказати педагогічному
працівнику закладу;
берегти іграшки, майно та книги;
на прогулянці не бруднити одяг;
в приміщенні голосно не кричати та не бігати;
не ходити в вологому одязі.
не ображати дітей, бути доброзичливим у взаєминах з однолітками;
прагнути уникати конфліктів, налагоджувати стосунки, прагнути
порозуміння;
обходитися без докорів, образ; прагнути дотримуватись правил, не
нав’язуючи власної думки;
в іграх зважати на думку товаришів, обстоювати власну думку,
дотримуватися правил гри;
піклуватися про молодших, допомагати їм, захищати слабших;
розмовляти спокійним, лагідним тоном, привітно, з усмішкою,
дивлячись людині у вічі;
не допускати випадків вживання грубих слів;
прощати та не тримати зла на рідних людей, своїх однолітків;
узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими, поводитися
толерантно, вміти порозумітися та не допускати конфліктів;
свідомо ставитися до життя, турбуватися про збереження здоров’я
свого, рідних та друзів;
слідкувати за станом свого одягу;
дотримуватися вимог безпеки.

