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Шкільні правила 
 

1.Учні повинні відвідувати школу регулярно та вчасно приходити в 

школу згідно з розкладом. Брати участь у шкільних заходах, які 

відбуваються під час уроків, вивчати всі обов’язкові та виборні предмети.   

 

2. Заняття починаються о 8:00 з понеділка по п’ятницю (окрім 

канікул та святкових днів).  

 

3. Під час уроків учень не має право самовільно залишати 

приміщення школи.  

 

4. Якщо учень не може відвідувати заняття з причин, про які не 

можна повідомити раніше (наприклад, захворів), необхідно: 

- Батькам/законним представникам учня/учениці повідомити 

класного керівника не пізніше ніж після трьох календарних днів 

відсутності. Повідомити можливо телефоном за номерами:  

тел.: 465 613 090,  

мобильний телефон директора: 608 308 885  

заступника: 777 308 84,  

або в електронному вигляді (e-mail, учнівська книжка) або в 

письмовій формі. Якщо це не буде зроблено, то відсутність учня буде 

зарахована, як пропуск занять без поважної причини. 

Учень повинен надати пояснення класному керівнику щодо причин  

пропусків в електронній учнівській книжці або в паперовому варіанті 

книжки без нагадувань одразу в перший день появи в школі (з підписом 

батьків або законного представника). 

 

5. Учні повинні перевдягати змінне взуття (підписане прізвищем та 

ім’ям учня). Верхній одяг та вуличне взуття залишати в роздягальні. 

Приміщення роздягалень замикається на ключ через 5 хвилин після 

початку занять та до їх закінчення. Після закінчення занять змінне взуття 

потрібно помістити в сумку для змінного взуття та залишити її в 

роздягальні.  

 



Учні повинні мати спортивну форму та взуття з білою підошвою для 

занять в тренажерному залі або на дитячому майданчику для уроків 

фізкультури.  

 

6. Учням заборонено: 

- не приймати участь в шкільних заходах та знаходитись не на місці 

проведення заходу;  

- використання мобільних телефонів, аудіо плеєрів та інших 

електронних засобів. Перед початком занять учень повинен вимкнути звук 

свого телефону та зберігати його в портфелі до закінчення уроків.  

- використання телефону (для дзвінків, ігор та іншим чином) під час 

уроків, на перервах та всіх шкільних заходах без дозволу вчителя. Вчитель 

може дозволити використання телефону під час уроку в якості 

перекладача, калькулятора та для виконання завдань з використанням 

програмного забезпечення.  

 

Якщо учень порушує заборону користування телефоном, то телефон 

може бути вилучений у учня та переданий до кабінету директора, і потім 

директор передає телефон батькам або законним опікунам учня.  

 

7. Учень повинен бережливо ставитись до шкільного майна (шкільні 

підручники та інше майно). У випадку завдання навмисної шкоди учнем 

майну школи, інших учнів або вчителів, відшкодування відбувається за 

рахунок батьків учня. 

 

8. В комп’ютерному класі заборонено їсти або пити під час перерви 

та уроків. Без дозволу вчителя заборонено відкривати програми та ігри не 

залучені в навчальний процес.  

 

9. Учні повинні: 

 - дотримуватись шкільних правил та виконувати накази вчителів та 

інших шкільних працівників.  

 - підтримувати чистоту в класах та інших приміщеннях школи.  

 

10. В школу та на її територію заборонено приносити та споживати 

речовини, які викликають звикання (цигарки, алкоголь та інше).  

 

 

20. 4. 2022    Mgr. Jaromír Žejdlík, директор школи 

 


