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робочою групою відповідно
до наказу директора №77/1од від 11.02.2019,
пропонувалося для
обговорення та пропозицій
на сайті школи
ОБГОВОРЕНО
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ОБГОВОРЕНО
на засіданні голів
батьківських комітетів
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ПОГОДЖЕНО
педагогічною радою
(протокол №2 від
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ВВЕДЕНО В ДІЮ
наказом директора №127-од від 12.03.2019

Правила поведінки
здобувачів освіти
Шепетівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №1
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДЛЯ УЧНІВ
Правила поведінки під час навчально-виховного процесу, на перервах.
1. Учень приходить в школу не пізніше як за 15 хвилин до початку занять.
2. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і
використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини;
спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути,
колючо-ріжучі предмети, світодіодні лазери.
3. Не можна без дозволу класних керівників покидати школу та її територію
під час навчально-виховного процесу.
4. Батьки зобов’язані у перший день відсутності дитини, до початку занять,
повідомити в школу про причини відсутності. У разі пропуску занять, учень
зобов’язаний пред’явити класному керівнику записку від батьків (осіб, що їх
заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі хвороби дитина має
пред’явити довідку від лікаря з медичної установи. У разі пропуску більше
10-и днів без поважної причини, навчальний заклад має повідомити поліцію
або службу у справах дітей.
5. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до
чужого майна, дотримуються чистоти і порядку у класах та на території
школи.

6. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання.
7. Учень повинен належним чином вести щоденник, надавати його на вимогу
вчителя. Учням забороняється:
1. Користуватися мобільними телефонами на уроках та перервах без
дозволу учителя, вести відеозйомку та викладати інформацію у соціальні
мережі.
2. Покидати територію школи під час навчально-виховного процесу.
3. Відкривати вікна.
4. Користуватися електроприладами, розетками у закладі без дозволу
учителя.
5. Допускати прояви грубості, вульгарності.
6. Палити у приміщеннях і на території навчального закладу,
використовувати електронні сигарети. 7. Вживати лікарські препарати,
таблетки невідомого походження та одурманюючі речовини.
8. Вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини,
енергетики.
9. Використовувати петарди.
Права та обов’язки здобувачів освіти
1. Здобувачі освіти мають право на:
- якісні освітні послуги;
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької,
наукової і науково-технічної діяльності тощо;
- безпечні та нешкідливі умови навчання;
- повагу людської гідності;
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності,
будь-яких форм насильства, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача
освіти;
- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка
постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг
(цькування);
- користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною,
побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються
в освітньому процесі та науковій діяльності;

- особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні
закладом освіти;
- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з
особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств
населення.
2.Здобувачі освіти зобов’язані:
- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального
плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної
доброчесності;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я
оточуючих, довкілля;
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього
розпорядку закладу освіти;
- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування)
стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників відповідно до порядку
реагування на доведені випадки булінгу;
- нести особисту відповідальність за збереження власних речей
(мобільного телефона, цінних речей).
Культура спілкування та поведінки
1. Учень має чистий і охайний вигляд, займає своє робоче місце, готує все
необхідне навчальне приладдя.
2. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
3. Залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
4. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів (або особи, які їх
заміняють), які заподіяли збиток, несуть персональну відповідальність.
Зовнішній вигляд учнів 1-4 класів
Для юнаків: класичний діловий костюм темного кольору; сорочка (світлого
кольору) або вишиванка, гольф;
Для дівчат: класичний діловий костюм темного кольору; світла однотонна
блуза або вишиванка, гольф.
Зовнішній вигляд учнів 5-11 класів
Святковий одяг
Для юнаків: класичний діловий костюм темного кольору; сорочка (світлого
кольору) або вишиванка;

Для дівчат: класичний діловий костюм темного кольору; світла однотонна
блуза або вишиванка.
Повсякденна форма:
Для юнаків: брюки; сорочка або гольф; безрукавка або светр (відповідно до
температурного режиму).
Для дівчат: жилет, піджак; спідниця середньої довжини або брюки; блуза;
гольф, светр.
Забороняється: джинсовий одяг; декольтовані, надто яскраві, картаті,
вкорочені блузки («топіки», футболки тощо), надто яскраві сорочки; дуже
короткі та дуже довгі спідниці; вкорочені, стягуючі брюки, бриджі, шорти
тощо; спортивний одяг і взуття (окрім занять з фізкультури та спортивних
змагань); одяг для літнього відпочинку; яскравий макіяж.
Зовнішній вигляд на уроках фізичної культури:
1. Спортивний костюм
2. Футболка.
3. Кросівки або кеди.
4. Змінні шкарпетки
5. Стрічка або заколка для довгого волосся.
Доповнення при заняттях взимку на свіжому повітрі:
1. Спортивна шапка або кепка.
2. Куртка або додатковий спортивний костюм (в зимовий період).
3. Рукавиці.
Зовнішній вигляд на уроках трудового навчання:
1. Хустка, фартух (для дівчат).
2. Робочий темний фартух (для хлопців).
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Правила поведінки
здобувачів освіти Шепетівської ЗОШ №1
під час дистанційного навчання.
(вважати ці Правила доповненням до «Правил поведінки здобувачів освіти Шепетівської
ЗОШ №1 ім. М. Островського», розроблених робочою групою відповідно до наказу
директора №77/1-од від 11.02.2019, обговорених на засіданні голів батьківських
комітетів (протокол № 1 від 26.02.2019), погоджених педагогічною радою (протокол №2
від 04.03.2019), введених в дію наказом директора №127-од від 12.03.2019).

Здобувачі освіти мають право на:
1.

Вільний доступ до усіх електронних ресурсів (гул-дис, гул-клас,

вайбер-спільноти, Атомс, платформи zoom,

meet), які використовуються

Шепетівською ЗОШ №1 для забезпечення дистанційного навчання;
2.

Використання інших засобів комунікації (телефонний зв’язок, пошта )

при не можливості взяти участь у синхронному режимі взаємодії з вчителем
(стан здоров’я, обмежений доступ до мережі інтернет або технічних засобів
навчання);
3.

За потреби надання підтримки в освітньому процесі.

Здобувачі освіти мають дотримуватися наступних правил:
1.

Заходячи на урок, підписувати своє ім’я та прізвище (для цього

реєструємося в Google під власним прізвищем та ім’ям);
2.

В зал очікування заходити за 5-3 хв. до початку уроку;

3.

Включати камеру, щоб ідентифікуватися;

4.

Вчасно робити та відправляти у визначені терміни домашнє завдання;

5.

Забезпечувати дотримання під час підготовки до уроків, домашніх

завдань,проектів академічної доброчесності;
6.

Брати участь в учнівських активностях;

7.

Бути на зв’язку з класним керівником;

8.

Дотримуватися в побуті, у громадських місцях правил безпеки.
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