
Правила школи No97 

1. Учень приходить до школи на перерві перед початком занять. 
2. При початку занять о 8.00 учень може вийти з шкільній роздягальні о 

7.45. 
3. Якщо дитина вранці не може перебувати під опікою батьків і 

приходить до школи раніше, вона зобов'язана залишитися в шкільній 
загальній кімнаті під наглядом вчителя - вона не залишається без 
нагляду.  

4. Дзвінок, який розпочинає уроки, зобов’язує учнів стати перед 
відповідним класом. 

5. Після закінчення занять учень під наглядом вчителя йде до шкільній  
роздягальні, залишає приміщення школи чи чекає батьків у загальній 
кімнаті – не залишається один у школи чи на дитячому майданчику чи 
на поле. 

6. Учні чекають на позакласні заходи чи обід у шкільній загальній кімнаті 
чи бібліотеці. 

7.  Під час занять учень може залишати школу лише під наглядом 
вчителя або за письмовою згодою батьків (законних опікунів), на 
перервах не може виходити за межі території школи. 

8.  Перерви учні проводять у коридорі чи в класі, у місцях під наглядом 
учителя. 

9.  На перервах учні повинні поводитися спокійно, не бігати i не кричaти. 
10.  Під час перерв учню заборонено перебувати в шкільній роздягальні. 

Перед першим уроком необхідно взяти з роздягальні всі необхідні 
речі. 

11.  Учень зобов’язаний перевзутися, носити чистий, охайний та 
відповідний одяг (без вирізів, без виступаючих лямок, одяг що 
відкривають живіт чи спину). Йому заборонено фарбувати волосся, 
нанести макіяж, лаком для нігтів, носити прикраси, які можуть 
загрожувати його безпеці (довгі або гострокінцеві сережки, браслети, 
брошки, ланцюжки тощо). Маленькі сережки-гвоздики (у вухах) 
допустимі. 

12.  Учень зобов’язаний приходити на шкільні урочистості у святковому 
вбранні, до складу якого входять: біла блузка чи сорочка, темно-синя 
або чорна спідниця чи штани. 

13.  Якщо волосся довше, як у хлопчиків, так і у дівчат, їх слід зав’язувати. 
14.  Під час занять учень не їсть, не п’є та не тримає на парті предмети, які 

не є допоміжними засобами на уроці (пляшки, продукти харчування 
тощо). 

15. . Учень, відсутній на заняттях, зобов’язаний виправити відсутні 
повідомлення та примітки на узгоджену з викладачем дату. 

16. Класний керівник виправлає відсутність учня на заняттях на підставі 
письмової інформації батьків або лікарняного листа. 

17.  Учень повинен надати виправдання відсутності протягом першого 
тижня після повернення до школи. 

18.  Учень може бути звільнений від фізичного виховання на підставі 
висновку лікаря на час, зазначений у цьому висновку. Звільнення від 
занять не звільняє учня від уроків фізкультури. 

19.  Учень зобов’язаний дотримуватися правила класу, їдальні, загальної 
кімнати та шкільної бібліотеки. 

20. Батьки, діти яких з власної вини завдали матеріальної шкоди школі, 
зобов’язані відшкодувати витрати на її усунення.  

21.  Учень приносить до школи  приладдя, необхідні для науки – при 
цьому він/вона має можливість залишити їх в особистій шафці в класі 
чи в шкільній роздягальні. 

22. Використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв 
дозволяється лише за згодою викладача. В іншому випадку їх 
потрібно вимкнути і заховати в рюкзак, а також не використовувати 
під час перерв. У разі недотримання цього правила, вищезазначені 
речі будуть зібрані та повернуті батькам (законним опікунам). 

23. Учень не має права фотографувати, знімати чи записувати на 
мобільний телефон чи фотоапарат на території школи. Можливу згоду 
можуть висловити вчитель, класний керівник, директор школи. 

24. Правила оцінювання, перевірки знань і навичок включені до 
Внутрішнього оцінювання. 


