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Правила поведінки учнів 

Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ стпенів «Початок мудрості» 

Харківської області 

 

Загальні правила поведінки 

 

1. Правила поведінки учнів у Харківській приватній загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів «Початок мудрості» Харківської області (далі – заклад освіти) базуються 

на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та Статуті.  

2. У випадку порушень Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення: усне 

зауваження; запис зауваження в щоденник; виклик учня самого або з батьками на 

педагогічну раду; відшкодування завданої учнем шкоди його батьками, штрафи 

за окремі порушення, розірвання договору з батьками про умови навчання та 

відрахування з закладу освіти. 

3. Учні приходять до закладу освіти за 10-15 хвилин до початку ранкової виховної 

години, чисті і охайні. 

4. На першому поверсі учні перевзуваються у змінне взуття (за будь-якої погоди). 

При наявності верхнього одягу скидають, залишають його у роздягальні на місці, 

відведеному для класу, в якому учень навчається. Учні не залишають мобільні 

телефони, кошти та інші цінності у кишенях верхнього одягу. 

5. Учні не приносять до закладу освіти предмети або речовини (у тому числі зброю, 

порнографію, гральні карти, прикраси з антиукраїнською чи антихристиянською 

символікою, парфуми, ліки, напої, крім води), які можуть зашкодити моральному 

та фізичному здоров’ю чи безпеці оточуючих або завадити проведенню 

освітнього процесу. 

6. Паління, вживання енергетичних, алкогольних напоїв, будь-яких наркотичних 

засобів, а також нецензурних висловів та непристойних жестів на території 

закладу освіти категорично заборонено. 

7. До закінчення уроків учні можуть залишити територію закладу освіти тільки з 

дозволу класного керівника або чергового адміністратора (за узгодженням з 

батьками). 

8. У разі пропуску занять до 3-х днів учні зобов'язані надати класному керівнику 

медичну довідку або записку від батьків (осіб, що їх замінюють) про причину 

відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учні зобов'язані надати 

довідку з медичної установи.   



9. Учні мають бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками закладу 

освіти, батьками інших учнів, а також з учнями. 

10. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами 

поведінки. 

11. Учні бережуть майно закладу освіти, бережливо ставляться як до свого, так і до 

чужого майна, дотримуються чистоти й порядку на території закладу освіти. За 

пошкоджене майно закладу освіти або інших учнів батьки учнів зобов’язані 

відшкодувати збитки. 

12. Фотографування та відеозйомка, а також розміщення фото- і відеоконтенту в 

Інтернеті є припустимими лише з дозволу адміністрації та вчителів закладу 

освіти. 

 

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів 

 

1. До закладу освіти учні приходять в одязі ділового або напівділового стилю. 

2. У закладі освіти встановлена  шкільна форма: 

- для повсякденного використання - джинсовий класичний одяг (брюки, сарафани, 

куртки, спідниці), сорочки, светри, гольфи, блузи; 

- для урочистих подій - однотонні класичні брюки  та однотонна сорочка або 

корпоративні футболки для хлопців; спідниці, сукні, сарафани класичного стилю 

з однотонними блузами, сорочками   або корпоративні футболки - для дівчат. 

Вітається одяг у народному українському стилі. 

3. Змінне взуття використовується щоденно, незалежно від погодних умов. Воно 

повинно бути чистим, непошкодженим. Забороняється використовувати для 

змінного взуття домашні та пляжні капці, туфлі на високих підборах (вище 4 см). 

4. Забороняється: 

▪ Прозорий, обтягуючий одяг 

▪ Блузки, сорочки, сукні з глибоким декольте 

▪ Спідниці, брюки, жакети, блузи, сукні укороченого фасону 

▪ Одяг з відкритою спиною 

▪ Одяг з пафосними, недоречними написами, зображеннями 

▪ Одяг ультраяскравих (крикливих) кольорів 

▪ Спідниця, що має високий розріз 

▪ Спідниця або брюки із заниженою талією, якщо немає поверх довгої кофти або 

блузи 

▪ Брюки зі рваними пошкодженнями 

▪ Надмірне використання косметики та ювелірних прикрас 

▪ Пірсінг, татуювання, фарбовані нігті у хлопців, манікюр у дівчат з довгими 

нігтями 



▪ Шорти, бріджі, спортивні штани (крім уроків фізкультури) 

  5. Для уроків фізкультури використовуються спортивне взуття, спортивні штани, 

спортивні кофти, футболки. Забороняється заняття спортом у спортивних трусах, 

шортах, майках, у неспортивному взутті. 

6. Зачіска повинна бути охайна, з чистим волоссям. Для хлопців не допускається:  

фарбування волосся, дреди та  зачіски, що закривають обоиччя і шкодять зору. 

Для дівчат не допускається: фарбування неприродними кольорами, дреди та 

незібране волосся довжиною більше, ніж до плечей. 

 

Правила поведінки на уроках 

 

1. Учні входять до класу за дзвоником, займають своє місце, готують все 

необхідне навчальне приладдя. 

2. Учні не запізнюється на уроки без поважних причин. 

3. Коли вчитель заходить у клас, учні встають, вітаючи вчителя. 

4. Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших 

учнів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються 

уроку. 

5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен 

попросити дозволу в учителя. 

6. Під час уроку учні мають право ставити запитання вчителеві, якщо не 

зрозуміли матеріал під час пояснення. 

7. Учні мають право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої 

переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань. 

8. Учні під час уроку не  вживають їжу та напої (крім питної води), не жують 

гумку. 

9. Учні  дбайливо ставляться до підручників, зошитів та інших засобів 

навчання. 

10. Учні не користуються  мобільним телефоном  під час проведення уроків без 

дозволу вчителя. Телефони у виключеному стані зберігаються у відведених 

для цього місцях згідно з наказом по ліцею. 

11. Учні дотримуються академічної доброчесності — уникають списування, 

обману, плагіату. 

 

 
 

 

Правила поведінки під час перерви 

 



1. Учні під час перерви можуть знаходитися або в своєму навчальному кабінеті, або 

в коридорах відповідного поверху. 

2. Учні під час перерви не бігають сходами, коридорами та в класних приміщеннях, 

поблизу віконних отворів і в інших місцях, не пристосованих для ігор; не 

штовхають один одного, не сваряться між собою та зі сторонніми людьми, не 

кидаються предметами і не застосовують фізичну силу.  

3. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях, 

перебувати в інших класних приміщеннях без дозволу учнів іншого класу, вм 

спортивній та актовій залах. 

4. Учні під час перерви не виходять за межі території закладу освіти. 

5. Учні під час перерви можуть знаходитися на подвір'ї закладу освіти лише у 

супроводі вчителів-предметників, класних керівників у ті дні, коли це не потребує 

вдягання теплого одягу. 

 

Поведінка учнів у їдальні 

 

1. Учні у їдальню заходять у супроводі вчителя  одним класним колективом, за 

дозволом чергового вчителя. 

2. Учні у їдальні  дотримуються шляхетних манер і поводяться пристойно. 

3. Учні перед вживанням їжі миють руки з милом. 

4. Розмовляти під час їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд. 

5. Учні прибирають свій посуд після вживання їжі, чергові учні прибирають столи 

за своїм класом. 

6. Учні дбайливо ставляться до майна їдальні  закладу освіти. 

7. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі. 

8. Забороняється виносити з їдальні їжу, напої, посуд. 


