
УЧНІ МАЮТЬ ПРАВО: 
 
 

1. Обирати форми навчання, факультативи, спецкурси, 

позашкільні та позакласні заняття. 

2. Користуватись навчально-виробничою, науковою, 

матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-

відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою 

навчального закладу. 

3. Проявляти особисту активність в отриманні  знань і вмінь із 

використанням усіх можливостей школи. 

4. Брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах. 

5. На повагу своєї  особи, гідності у справах особистих, 

сімейних, суспільних . 

6.  На допомогу наставників у вирішенні своїх проблем, 

отриманні від них пояснень, відповідей. 

7.  На допомогу вчителя на додаткових заняттях, передбачених 

графіком роботи школи. 

8. На відкриту оцінку знань та вмінь. 

9. Брати участь у роботі органів громадського самоврядування 

навчального закладу. 

10. Брати участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій   

      до навчально-виховного процесу, дозвілля учнів. 

11.Брати участь у добровільних самодіяльних обє’днаннях, 

творчих студіях, гуртках, клубах за інтересами. 

12.На захист від будь-яких форм експлуатації,  психічного і 

фізичного насилля, що порушують права або принижують 

їх честь і гідність. 

13.На безпечні й нешкідливі умови виховання та праці. 

 



   УЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАНІ: 
 

 

1. Гідно, культурно поводити себе у школі та за її межами, 

турбуватися про грамотність та красу своєї мови, не вживати 

ненормативну лексику, жести. 

2. Сумлінно навчатися, уважно слухати пояснення вчителя, 

старанно та самостійно виконувати всі його завдання. Добре 

поводити себе на уроках та в позаурочний час. 

3. Систематично відвідувати школу і не запізнюватися на 

заняття. 

4. Залишати верхній одяг у роздягальні чи закріпленій класній 

кімнаті. 

5. Брати участь у корисних справах свого класу та школи, 

допомагати товаришам у навчанні та праці. 

6. Бережливо ставитися до шкільного та суспільного майна, до 

своїх та чужих речей, відшкодовувати завдані збитки. 

7.  Брати участь у благоустрої школи та пришкільної території 

у міру своїх фізичних можливостей. 

8. Проявляти повагу до вчителів, інших працівників школи, 

чергових учнів; виконувати розпорядження адміністрації 

школи, рішення педради, органів класного та шкільного 

самоврядування. 

9.  Надавати щоденник за першою вимогою вчителя 

10. Дотримуватись режиму дня. В установлений час готувати   

      уроки, трудитись, відпочивати та лягати спати.  

11. В урочний час не залишати школу без дозволу класного   

      керівника чи чергового адміністратора. 

12.Дотримуватися правил особистої гігієни, відвідувати школу 

в охайному одязі, призначеному для занять; не 

користуватися надмірно косметикою, не носити зайвих 

прикрас. 



13.Вітатися з учителями, іншими працівниками школи, 

знайомими та товаришами під час зустрічі з ними. 

14.Добре вести себе в громадських місцях, на вулиці, 

поступатися дорогою та місцем старшим. 

15.Бути обережними з вогнем, газом, електроприладами. 

16.Не приносити на територію школи й використовувати 

зброю, вибухонебезпечні предмети, спиртні напої, цигарки, 

наркотики, отруту. 

17.Не  допускати паління на території школи. 

18.Оберігати рідну природу. 

19.Дотримуватися правил дорожнього руху. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



ЗАОХОЧЕННЯ ТА 

ПОКАРАННЯ 
 
 

1. Шкільний колектив заохочує учнів за досягнення в навчанні, 

громадській роботі, зразкову поведінку, працьовитість. 

2. Вид заохочення та спосіб його вираження визначається 

персонально: 

 грамота; 

 подяка на загально шкільній лінійці; 

 подяка за наказом директора школи; 

 приз; 

 додатковий вихідний день. 

3. Шкільна громадськість виносить покарання за порушення 

правил для учнів, статуту школи: 

 усним чи письмовим зауваженням класного керівника, 

учителя-предметника; 

 взяттям на шкільний облік, як дитини, що потребує 

посиленої уваги; 

 направленням листа-тривоги батькам додому чи за місцем 

роботи; 

 поданням інформації до ювенальної превенції. 
 


