ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ «ОРТ-АЛЄФ»

Загальні правила поведінки
1.1. Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України,
постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого
самоврядування, Статуті школи.
1.2. У випадку порушень Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:
- усне зауваження;
- запис зауваження в щоденник;
- винесення догани, включно із занесенням догани в особисту справу
учня;
- виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду;
- відшкодування завданої учнем шкоди його батьками.
1.3. Учень приходить до школи за 10 - 15 хвилин до початку занять, чистий і
охайний.
1.4. Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.
1.5. Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою
і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогнебезпечні
предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини
та отрути, газові балончики.
1.6. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
1.7. Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи і з її території в
урочний час. У разі пропуску навчальних занять учень повинен пред'явити
класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи,
яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях.
1.8. Учень школи приносить необхідне навчальне приладдя, книги, зошити,
щоденник. Повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів.
Приходить до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів
згідно з розкладом уроків.
1.9. Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що
належать учителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі
речі. Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його
ремонті а у разі пошкодження батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки.
1.10. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими
формами поведінки.
1.

Поведінка на заняттях
2.1. До початку уроку учень повинен прибути до кабінету до першого
дзвінка; після першого дзвінка з дозволу вчителя увійти до класу і
підготуватися до уроку.
2.2. У разі спізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з
учителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.
2.3. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен
підняти руку і попросити дозволу вчителя.
2.4. Протягом уроку:
не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми
розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами;
- не можна підводитися без дозволу вчителя;
- не можна вживати їжу та напої, жувати гумку;
- забороняється користуватися мобільними телефонами.
2.5. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час
уроків, так і після їх закінчення.
2.6. Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не
зрозумів матеріал під час пояснення.
2.7. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої
переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.
3. Поведінка до початку, на перервах і після закінчення занять
2.

3.1. Під

час перерви учні зобов'язані:
- навести чистоту та порядок на своєму робочому місці;
- вийти з класу;
- рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони;
- підкорятися вимогам працівників школи, черговим учням;
- допомагати готувати клас на прохання вчителя до наступного уроку.
3.2. Під час перерв учням забороняється:
- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на
перилах, гратися поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;
- штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу
для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яча у приміщеннях, не
пристосованих для цього;
сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за
допомогою сили, битися;
-

- вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти,
заважати відпочивати іншим;
- курити

в будівлі і на території школи.
3.3. Категорично заборонено самовільно відкривати вікна, сидіти на
підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
3.4. Черговий по класу:
- знаходиться в класі під час перерви;
- забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення;
- допомагає вчителю підготувати клас до наступного уроку;
- підтримує відповідні санітарні умови.
3.5. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника,
чергового вчителя, адміністрації школи за допомогою, якщо проти них
здійснюються протиправні
дії.

