Правила поведінки учнів
загальноосвітньої школи I – III ст. с.Мерва
Горохівського району Волинської області
Правила поведінки учнів базуються на чинному законодавстві України.
Ми - у безпеці
 Учні відповідально та дбайливо ставляться до власного здоров’я, здоров’я
навколишніх, довкілля.
 Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є
неприпустимими формами поведінки у школі.
 Школа – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї (в тому числі ножам),
вибуховим, вогненебезпечним речовинам (в тому числі петардам), газовим
балончикам і балончикам з фарбою, цигаркам (в тому числі IQOS),
слабоалкогольним та алкогольним напоям, наркотикам, токсичним речовинам.
 Якщо учні стали свідками факту булінгу (цькування), або отримали інформацію
про цькування від інших осіб, то повідомляють про це керівництво закладу освіти.
 Учні виконують правила безпеки життєдіяльності, правила поведінки в майстерні,
в кабінеті інформатики, фізики, хімії, їдальні та спортивному залі.
 Учні мають право йти зі школи під час навчальних занять лише з дозволу вчителів
або медичної сестри (попередньо узгодивши з батьками)














Ми – ввічливі
У школі учні поводяться гідно та поважають честь та гідність людей, які
знаходяться поруч.
Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються
дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопці – дівчатам.
Культура мовлення – обличчя учнів. Учні чемно і культурно спілкуються,
звертаються до старших і ровесників із повагою, підтримують та
примножують гарні традиції закладу освіти.
Учні бережуть майно школи, дбають про чистоту та порядок на території школи.
Учні беруть та використовують лише свої речі.
Під час перерви учні дотримуються етичних норм поведінки.
Ми – старанні та наполегливі у навчанні
Учні приходить до школи за 10 – 15 хвилин до початку навчальних занять,
займають своє робоче місце, готують все необхідне навчальне приладдя до уроку.
Учні не запізнюються на уроки без поважних причин.
Учні користуються мобільними телефонами та гаджетами під час уроків тільки з
навчальною метою.
Під час уроку учні старанно працюють, виконуючи розпорядження вчителя.
Учні дотримуються принципу академічної доброчесності.
Учні старанно виконують домашні завдання.

