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ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ  

ТА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 1» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

І. Загальні правила 

1. Учні (вихованці) зобов’язані: 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

- дотримуватись вимог чинного законодавства України, моральних, етичних 

норм; 

- дбайливо ставитися до державного, громадського, особистого майна та 

майна санаторної школи, поважати гідність, права, свободи та законні 

інтереси всіх учасників освітнього процесу; 

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров`я, здоров`я 

оточуючих, довкілля; 

- підвищувати загальнокультурний рівень; 

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього  трудового розпорядку 

санаторної школи; 

- бережливо ставитись до особистих речей та майна санаторної школи; 

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

- дотримуватися правил особистої гігієни; 



- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності 

(самообслуговування, різні види суспільно корисної праці), що не заборонені 

чинним законодавством України. 

2. Учні (вихованці) приходять до школи за 15 хвилин до початку занять за 

розкладом. Учні, хворі на цукровий діабет, перед початком навчальних 

занять відвідують маніпуляційний кабінет (з батьками) для визначення рівня 

цукру в крові та ацетону.  

3. До школи  учні (вихованці) повинні приходити в одязі, що відповідає 

офісному стилю. 

4. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках 

недоречний. 

5. Учням (вихованцям) заборонено приносити до школи не потрібні для 

занять речі. 

6. Школа не несе відповідальності  за зникнення або псування особистих 

цінних речей, принесених або забутих учнями або батьками на території 

навчального закладу. 

7. Пропуски учнем (вихованцем) навчальних занять з поважної причини 

підтверджуються необхідними документами.  

8. Усі школярі (вихованці) мають бережно ставитись до  шкільного майна, 

зелених насаджень на території школи, не псувати речей товаришів. 

9. Учні (вихованці) школи зобов'язані дбайливо ставитися до роботи 

технічного персоналу школи, зберігати чистоту й порядок у туалетних 

кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні правила. 

10. У разі навмисного пошкодження шкільного майна батьки учня зобов'язані 

відшкодувати матеріальні збитки. 

11. Учні (вихованці) зобов’язанні повідомляти керівництво закладу освіти 

про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких 

вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших 

осіб. 



12.  Суворо забороняється тютюнопаління в школі та на її території. 

 

 

ІІ. Поведінка учнів (вихованців) на уроках 

1. Після першого дзвоника учень (вихованець) школи займає своє місце в 

класі, готує необхідні для уроку речі.  

2. Запізнення учнів на заняття фіксуються у щоденнику учня. 

3. Під час уроку учень (вихованець) повинен дотримуватися дисципліни й 

порядку. 

4. Уроки фізкультури учні (вихованці) відвідують у спортивній формі 

відповідно до сезону.  

5. Підручники школяра (вихованця) мають бути акуратно обгорнуті. 

Псування, втрата підручника відшкодовується згідно з нормативними 

документами. 

6. Зошити учні (вихованці) ведуть чисто, охайно, у відповідності з вимогами 

орфографічного режиму, підписи мають відповідати встановленим зразкам. 

7. Кожен учень (вихованець) 2-11-го класу має щоденник, в якому охайно 

синьою пастою ведуться відповідні записи. 

8. Учням школи (вихованцям) не дозволяється самовільно залишати школу до 

закінчення навчальних занять, це розглядається як порушення дисципліни. 

9. У разі захворювання учень (вихованець) відвідує медичний кабінет, за 

показникам отримує звільнення від занять, медичний працівник інформує 

про це батьків, класного керівника та чергового адміністратора і тільки 

потім учень залишає школу. 

10. Зі школи учні (вихованці) виходять спокійно, дотримуючись порядку. 

11. Після закінчення занять, факультативних та індивідуальних занять  учні 

(вихованці) не мають права знаходитись у приміщенні школи без нагляду 

педагогічних працівників. Учні (вихованці), які відповідно до заяв батьків, 

зараховані до  виховних груп, переходять під нагляд вихователів. 

 



 

ІІІ. Поведінка учнів (вихованців) під час перерв 

1. Під час перерв учням (вихованцям) забороняється залишати територію 

навчального закладу без супроводу класного керівника, вчителя-предметника. 

2. Під час руху сходами учням (вихованцям) необхідно бути особливо 

уважними. При пересуванні слід триматися правого боку. 

3. Учням (вихованцям) забороняється бігати сходами, поблизу вікон і в інших 

місцях, непристосованих для ігор, штовхати одне одного, створювати 

конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і жести.  

4. Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях 

чи виглядати у відкриті вікна. 

IV. Поведінка учнів (вихованців) в їдальні 

1. Перед кожним прийомом їжі учні (вихованці) повинні дотримуватися правил 

гігієни миття рук. 

2. Учні (вихованці) прибирають посуд після прийому їжі. 

3. Учні (вихованці)дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні. 

4. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі. 

 

V. Поведінка учнів (вихованців) поза школою 

1. Учень (вихованець) школи зобов'язаний бути ввічливим, коректним і 

доброзичливим, проявляти витримку й розуміння у стосунках. 

2. Бути уважним до дорослих, дітей і літніх людей. 

3. Дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в транспорті, 

громадських місцях. 

4. Дбайливо ставитися до природи. 

5. Учень (вихованець) школи повинен дотримуватися мовного етикету, не 

дозволяти нецензурних висловлювань. 

 

 



VI. Використання мобільних телефонів учнями (вихованцями) під час 

навчально-виховного процесу 

1. Під час уроків, виховних годин чи позакласних заходів, а також під час 

перебування в шкільній бібліотеці учням (вихованцям) необхідно вимикати 

або переводити телефон у режим «без звуку»; 

2. Під час проведення уроків чи інших заходів мобільний телефон не повинен 

знаходитись на робочому місці учня (вихованця); 

3. Якщо ця заборона буде порушена , то вчитель має право вилучити телефон і 

повернути після закінчення навчальних занять; 

4. Зв’язуватись по потребі по телефону можна тільки під час перерви. 

5. Не залишати без догляду мобільний телефон, навіть коли ненадовго 

залишаєте своє робоче місце. 

6. Відповідальність за збереження мобільних телефонів адміністрація та 

педагогічний колектив закладу не несе. 

7. У випадку крадіжок мобільних телефонів дирекція та вчителі не вживають 

жодних заходів щодо їх пошуку. 

 

Правила є обов'язковими для виконання усіма учнями школи. 

 

 


