
 

Краснокутська районна рада Харківської області 

 

Краснокутська  гімназія 

                      імені Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова 
 

Н А К А З 

 

29.12.2020                                    смт Краснокутськ                                       № 170   

 

Про затвердження правил поведінки 

здобувачів освіти Краснокутської гімназії 

імені Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова 

Краснокутської районної ради  

Харківської області 

 

Відповідно до законів України  «Про освіту», «Про охорону дитинства», 

враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України від 

20.07.2020 року №1/9-385 «Деякі питання щодо створення у 2020/2021 

навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» та з метою створення 

безпечного освітнього середовища, підвищення рівня загальної культури 

здобувачів освіти, формуванню в них поваги до навчального закладу,  

позитивних соціальних установок, запобігання вчинення дітьми злочинів, 

правопорушень, проявів булінгу в освітньому просторі, попередження 

вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів учнівською 

молоддю,  

 

 НАКАЗУЮ:  

 

1. Затвердити Правила поведінки здобучів освіти Краснокутської гімназії імені 

Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова Краснокутської районної ради 

Харківської області (додаток 1). 



2. Заступнику директора з виховної роботи Чечуйко В.Н.: 

2.1. Ознайомити педагогічних працівників закладу з Правилами поведінки 

здобучів освіти Краснокутської гімназії імені Героя Радянського Союзу 

І.Н.Нестерова Краснокутської районної ради Харківської 

області                                   

До 01.02.2021 

2.2. Розмістити на сайті закладу Правилами поведінки здобучів освіти 

Краснокутської гімназії імені Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова 

Краснокутської районної ради Харківської області. 

3. Класним керівникам 1-11-х класів ознайомити здобувачів освіти та їх батьків 

з Правилами поведінки здобучів освіти Краснокутської гімназії імені Героя 

Радянського Союзу І.Н.Нестерова Краснокутської районної ради Харківської 

області.                                                             

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

  

Директор гімназії                                                                                      П.І.Катренко 

       

 

З наказом ознайомлені: 

______ Чечуйко В.Н. _____ Вдовенко І.М. _____ Бойченко М.І. 

______ Линник Я.В. _____ Дяченко В.О. _____ Ковальчук Л.В. 

_____ Миронюк Н.О. _____ Ключник Л.Л. _____ Кравченко Н.В. 

______ Степанова В.О. _____ Сколібог В.І. _____ Піх Я.І. 

_____ Наливайко Ю.М. _____ Михайлова Т.І. _____ Манжаренко Л.М. 

______ Соловей Т.Т. _____ Твердохліб І.М. _____ Таран Л.М. 

______ Жуковська Р.С. _____ Поповічук В.В. _____ Савченко Ю.А. 

______ Гладка Т.С. _____ Шостак Ок.М. _____ Однороб  О.О. 

______ В’юнник О.В. _____ Бєлєнкова Л.О. _____ Блінчикова Н.Ю. 

______ Фільова О.О. _____ Курман Л.І. _____ Яковенко О.В. 

______ Усатий В.О. _____ Комар Н.Ф. _____ Китченко Т.І. 

    

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до наказу по Краснокутській гімназії  

від 29.12.2020 № 170 
 

Правила поведінки здобувачів освіти  

Краснокутської гімназії імені Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова 

Краснокутської районної ради Харківської області 

 

Загальні правила поведінки 

 

 Учень приходить в школу за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний, 

займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне 

приладдя. 

 Одяг здобувачів освіти має бути чистим і охайним та відповідати вимогам. 

 Заборонено перебувати у класних кімнатах у верхньому одязі. Також 

забороняється зберігати верхній одяг чи взуття у класі. 

 Верхній одяг та взуття (початкова школа) слід залишати в гардеробних 

кімнатах (І поверх гімназії). 

 Запізнюватись на уроки без поважних причин заборонено. 

 Не можна приносити на територію закладу з будь-якою метою і 

використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, 

вогненебезпечні речовини; спиртні  та слабоалкогольні напої, сигарети, 

електронні сигаретинаркотики і інші одурманюючі засоби й отрути. 

 Забороняється вживання непристойних виразів і жестів. 

 Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з гімназії та її 

території в урочний час. 

 У разі пропуску занять здобувач освіти зобов'язаний пред'явити класному 

керівнику довідку з медичної установи або записку від батьків (осіб, що їх 

заміняють) про причину відсутності на заняттях.  

 Учень гімназії повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про 

молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, 

хлопчики – дівчаткам. 

 Поза школою поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і 

гідність, не заплямувати добре ім'я гімназії. 

 Учні бережуть майно гімназії, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого 

майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу. 

 У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, 

несуть матеріальну відповідальність. 

 Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі належить здати 

черговому, який знаходиться на першому поверсі закладу. 

 Фізична конфронтація, залякування і знущання, різні форми булінгу  є 

неприпустимими формами поведінки в гімназії та поза її межами. 



 Не дозволяється жувати жувальну гумку, користуватися мобільними засобами 

зв’язку  на уроках. 

 Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання . 

 На першу вимогу вчителя слід пред'являти щоденник. 

 Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику. 

 Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове 

приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг, засоби індивідуального 

захисту. 

 Учень повинен дбайливо ставитись до своїх підручників і зошитів. 

 Здобувачі освіти повинні  і дотримуватись правил техніки безпеки як під час 

уроків так і в позаурочний час. 

 Категорично забороняється споживати їжу у класній кімнаті. Харчуватися 

можна у спеціально відведеному місці та у шкільній їдальні. 

 З метою дотримання питного режиму, учні повинні вживати виключно 

фасовану воду в індивідуальному посуді. 

 Не можна передавати воду в індивідуальному посуді для вживання іншим 

людям. 

 

Поведінка під час карантинних обмежень 

 

  Учням 5-11 класів категорично забороняється перебувати у коридорах та 

вестибюлях гімназії, актовій залі без захисної маски. 

 Всім учасникам освітнього процесу  в коридорах та вестибюлях гімназії слід 

тримати соціальну дистанцію 1,5 – 2 метри. 

 Всім здобувачам освіти неухильно дотримуватись Правил та Схем руху до 

закладу та його приміщеннями в умовах карантинних обмежень. 

 Всім здобувачам освіти дотримуватись правил використання та утилізації 

захисних масок. 

 Для профілактики інфекційних захворювань та, зокрема, корона вірусної 

інфекції, здобувачам освіти рекомендувати користуватись санітайзерами для 

обробки рук, які знаходяться у приміщеннях закладу. 

 Під час карантину учням заборонено пересуватись навчальними кабінетами 

закладу, тому здобувачі освіти повинні перебувати під час уроків у своїх 

класних кімнатах, окрім уроків фізичної культури, інформатики, трудового 

навчання. 

 Під час організації навчання з використанням дистанційних форм роботи, де 

задіяні медіа ресурси: Viber, Class-room, Googl-meet,  Zoom чи інша платформа 

( вчитель повинен повідомити клас завчасно про  ресурс, де буде проводитись 

урок) всі учні повинні: 

-  обов’язково і вчасно доєднатись до електронних уроків, які проводяться у 

синхронному та асинхронному режимах, згідно розкладу проведення уроків. 

-  Виконувати завдання та вчасно надсилати чи здавати на перевірку вчителю 

письмові завдання. 

- На початку уроку зареєструватись під власним прізвищем. 

- Пристойно поводитись під час спілкування в мережі. 



 

 

 

 

Поведінка на уроках 

 

 Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні 

вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім 

уроків інформатики, коли учні працюють за комп'ютером. 

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

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

уроку. 

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

дозволу у вчителя, піднявши руку. 

 Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання 

вчителя, він піднімає руку. 

 Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів 

матеріал під час пояснення. 

 Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання 

при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань. 

 Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні 

можуть йти на перерву. 

 Всім учням категорично забороняється користуватися гаджетами та іншими 

технічними засобами, які знаходяться в класній кімнаті без дозволу вчителя. 

 

Поведінка учнів на перервах 

 

 Під час перерви учень зобов'язаний: 

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці; 

- вийти з класу; 

- реагувати на зауваження чергового вчителя. 

 Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму 

розумінню, проте, не повинен заважати іншим. 

 Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де 

їм заборонено знаходитися в цілях безпеки. 

 Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, 

не пристосованих для ігор. 

 Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і 

застосовувати фізичну силу. 

 У школі категорично забороняється тютюнопаління. 

 Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи 

виглядати у відкриті вікна. 

 На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, 

чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них 

здійснюються протиправні дії. 



 

Поведінка учнів в їдальні 

 

 Перед відвідуванням їдальні учень має обов’язково помити руки. 

 Під час обіду в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися 

пристойно: не товпитись в черзі, не кричати, не штовхатись, а намагатись 

дотримуватись дистанції і спокійно рухатись у потрібному напрямку. 

 Столовий інвентар: виделку, ложку, чашку чи тарілку використовувати тільки 

за призначенням, щоб не травмувати інших дітей та не забруднити їхній та 

власний одяг. 

 Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні. 

 Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час. 

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

 Учні прибирають стіл після вживання їжі. 

 Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні. 

 Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі. 

 Забороняється виносити їжу з їдальні. 

 

Поведінка учнів у медіатеці 

 

 Слід дотримуватися тиші. 

 Шкільне приладдя використовувати за призначенням.  

 Під час відвідування шкільної бібліотеки забороняється бігати по медіатеці, 

штовхатися поблизу вікон, шаф та стелажів, кидатися будь-якими предметами, 

битися чи порушувати тишу і порядок якимось іншим способом. 

 Під час знаходження в медіатеці забороняється споживати  їжу. 

 Забороняється приносити  зайві речі  

 Дотримуйтесь культури спілкування, при роботі в читальній залі, з 

документами, матеріалами. 

 Учням забороняється знаходитись  до медіа теки  у відсутності чи без дозволу 

бібліотекаря. 

 Дбайливо ставитися до друкованих видань (не рвати, не м'яти і не робити 

поміток). 

 Повертати літературу у встановлені терміни. 

 Не виносити книги з бібліотеки без відмітки в читацькому формулярі. 

 Уважно переглядати примірник на наявність дефектів перед тим, як віднести 

додому. У разі виявлення слідів псування повідомити бібліотекаря. 

 Не переставляти книги з одного місця на інше. 

 Якщо примірник  загублений, потрібно придбати рівноцінне видання і здати в 

бібліотеку, пояснивши ситуацію. 

 Всім учням категорично забороняється користуватися гаджетами та іншими 

технічними засобами, які знаходяться в медіатеці без дозволу бібліотекаря. 

 

Поведінка учнів під час проведення заходів у актовій залі гімназії 

 



 Перед проведенням заходів класний колектив у повному складі разом з 

учителем чи класним керівником заходить до актової зали, спокійно займаючи 

відведене місце. 

  Учням не можна шуміти, бігати, грати у рухливі ігри по актовій залі та 

рухатись під час виступів інших учнів чи класів. 

 Під час виступу на сцені дотримуватись правил сценічної культури 

 Слід спокійно сидіти на кріслах,  не злазати на спинку, не класти ноги чи власні 

речі на сидіння, не гойдатись на кріслі задля збереження меблів. 

 Не слід підійматись на сцену, якщо ви не є учасником дійства. 

 Не смикати та не псувати убранство сцени, декорації та бутафорію, яка 

використовується під час дійства. 

 Забороняється користуватися гаджетами та іншими технічними засобами, які 

знаходяться в актовій залі без дозволу відповідальної особи. 

 Не заносити до  актової зали вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні  та 

слабоалкогольні напої, сигарети, електронні сигарети, наркотики і інші 

одурманюючі засоби й отрути. 

 Не дозволяється в актовій залі споживати їжу, жувати жуйку, смітити. 

 Класний колектив залишає актову залу після оголошення про закінчення 

заходу, разом з класним керівником, попередньо перевіривши стан крісел та 

санітарний стан місця, яке займали учні цього класу. 

 На репетиції до актової зали клас приходить виключно з класним керівником, 

який відповідає за санітарний стан та збереження шкільного майна. 

 Без учителів  доступ здобувачів освіти до актової зали заборонений. 

 

Поведінка учнів під час проведення заходів на подвір’ї гімназії 

 

 Перед проведенням заходів класний колектив у повному складі разом з 

учителем чи класним керівником, спокійно займає відведене місце, відповідно 

до розмітки на майданчанку. 

 Не дозволяється шуміти, бігати, грати у рухливі ігри перед  під час проведення  

та закінчення заходу та рухатись під час виступів інших учнів чи класів. 

 Під час виступу слід  дотримуватись правил поведінки на сцені. 

 Не слід підійматись на сцену, якщо ви не є учасником дійства. 

 Не смикати та не псувати убранство сцени, декорації та бутафорію, яка 

використовується під час дійства. 

 Забороняється користуватися гаджетами та іншими технічними засобами, які 

знаходяться на майданчику без дозволу відповідальної особи. 

 Не приносити з собою на майданчик вибухові, вогненебезпечні речовини; 

спиртні  та слабоалкогольні напої, сигарети, електронні сигарети, наркотики і 

інші одурманюючі засоби й отрути. 

 Не дозволяється  споживати їжу, жувати жуйку, смітити. 

 Під час проведення заходу слід уважно слухати про що йдеться, дотримуватись 

ритуалів, не порушувати дисципліну і порядок. 



 Класний колектив залишає подвір’я після закінчення заходу, разом з класним 

керівником, попередньо перевіривши санітарний стан місця, яке займали учні 

цього класу. 

 

 

Рекомендації до зовнішнього вигляду учнів 

 

 У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає дресс-коду закладу. 

 Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття. 

 Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках 

недоречний. 

 Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не 

дозволяється. 

 На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі. 

 На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків і на свій 

розсуд (дотримуючись морально-етичних норм). 

 

Правила поведінки учнів під час екскурсії 

 

 Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил 

дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину. 

 Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування. 

 В разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи. 

 Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження 

керівника групи. 

 Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними. 

 

Обов’язки чергового по класу 

 

 Чергові призначаються відповідно до графіка чергування по класу. 

 Черговий учень здає і приймає клас. 

 Чергові допомагають вчителю підготувати клас для наступного уроку, роблять 

посильне прибирання класної кімнати. 

 Під час перерви черговий учень (учні) провітрюють клас, допомагають 

вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздають 

зошити на прохання вчителя. 

 Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого 

дня (протирають пил з меблів, поливають квіти тощо).  

 
 

 
 


