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ПРАВИЛА 

внутрішнього розпорядку НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови – ліцей» № 157    

Оболонського району міста Києва 

 

Правила містять обов’язкові для  виконання учнями НВК та 

рекомендовані для виконання ними правила, стандарти поведінки та правила 

внутрішнього розпорядку. При цьому, виконання обов’язкових правил є 

бажаним, очікуваним, передбачуваним, має заохочуватися з боку батьків або 

осіб, які їх замінюють, адміністрації та педагогічних працівників НВК.     

 

Обв’язки учнів НВК 

Учні НВК зобов’язані: 

виконувати вимоги Статуту НВК та правила внутрішнього розпорядку 

НВК; 

старанно вчитися, дотримуватись правил та етики поведінки й 

спілкування, брати участь у громадському житті НВК; 

з належною повагою ставитися до атрибутів України:  Державного Герба, 

Державного Прапора та Державного Гімну;  

дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо державної 

мови при реалізації освітнього чи виховного процесу;  

чергувати у НВК відповідно до графіка, затвердженого адміністрацією 

НВК; 

не допускати самовільного виходу з приміщення НВК до закінчення 

заходів освітнього процесу;  

перебування учнів у приміщеннях НВК у позаурочний час або після 

закінчення  освітніх чи виховних заходів дозволяється виключно з дозволу 

відповідного педагогічного працівника, який проводить такий захід, або 

куратора класу, де навчається учень, та під наглядом педагогічних працівників 

НВК; 

невідкладно повідомляти адміністрацію, педагогічних працівників НВК 

про нещасний випадок, конфліктну ситуацію чи булінг, аварійну ситуацію 

(обставину непереборної сили), що сталися в приміщенні або на території НВК, 

очевидцями (свідками або учасниками), яких вони стали (подати письмове 

пояснення на ім’я директора НВК з 14 - річного віку); 

у разі знаходження в приміщеннях та на території НВК предметів, що 

мають явні ознаки особистих речей, які були втрачені учнями, працівниками 

або відвідувачами НВК, передавати такі предмети черговому адміністратору 

або черговому працівнику НВК; 
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не брати чуже майно без дозволу власника; відшкодовувати спільно з 

батьками матеріальну шкоду, заподіяну чужому майну;  

дотримуватися моральних та етичних правил та норм поведінки й 

спілкування; не допускати вживання непристойних виразів, жестів, а також 

ненормативної лексики;  

не допускати фізичної конфронтації та протистояння (бійки), 

залякування, знущання, цькування або приниження, що є неприпустимими 

формами поведінки; не допускати будь-яких видів та проявів агресії стосовно 

інших учнів та працівників НВК;  

дотримуватись правил особистої та колективної безпеки; не допускати 

самовільного відчинення вікон, сидіння на підвіконнях чи спроб виглядати у 

відчинені вікна у будь-який час перебування в приміщеннях НВК; не допускати 

спроб відчинення силових щитів, проникнення до місць розташування силових 

кабелів, мереж газо- та водопостачання, спроб відкриття/включення 

(перекриття/відключення) кранів та вимикачів; не допускати втручання в 

роботу електричних мереж тощо; 

уміти прогнозувати результати власних вчинків та дій; вживати заходи 

щодо припинення спроби необережних (незаконних або протиправних) дій 

інших учнів шляхом негайного інформування працівників НВК; 

діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь, авторитет та 

імідж НВК; 

виконувати вимоги адміністрації та педагогічних працівників НВК  

адекватно та вчасно реагувати на  їхні зауваження; 

забезпечити належну організацію та стан власного робочого місця в 

процесі проведення освітніх чи виховних заходів у НВК;  виконувати вимоги 

педагогічних працівників НВК щодо визначення ними робочого місця учня під 

час проведення освітніх чи виховних заходів у НВК;    

дотримуватись правил ведення щоденника, зокрема внесення розкладу 

занять, записів домашнього завдання; безумовно надавати на вимогу 

адміністрації та педагогічних працівників НВК щоденника для перевірки 

дотримання правил його ведення, виставлення оцінок та внесення ними записів; 

забезпечити виконання домашніх завдань. При цьому, основним 

способом фіксації домашнього заняття є його запис у свій щоденник учнем 

НВК; використання інформаційних  електронних способів фіксації домашнього 

завдання є додатковим та допоміжним способом.  

приходити до НВК на заняття з понеділка по п’ятницю включно, 

відповідно до режиму роботи НВК та згідно з затвердженим розкладом занять; 

не допускати жування гумки, а також уживання їжі та напоїв під час 

проведення освітніх чи виховних заходів; не користуватися предметами, що не 

стосуються  освітнього чи виховного заходу, зокрема  мобільними телефонами 

та іншими електронними пристроями; виконувати вимоги педагогічних 
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працівників НВК щодо припинення такого використання. При цьому, уживання 

напоїв та їжі під час навчально-освітнього (навчально-виховного) заходу 

здійснюється з дозволу педагогічного працівника НВК, а також у разі наявності 

відповідних медичних показань. 

 

Загальні правила користування майном, що перебуває у власності 

або користуванні НВК, та перебування в приміщеннях НВК 

 

При користуванні майном, що є власністю НВК учні зобов’язані: 

повідомляти адміністрацію та працівників НВК про виявлені в 

приміщеннях та на території НВК безгосподарні речі та предмети. При 

виявленні речей та предметів, що не можуть бути однозначно ідентифіковані як 

безпечні або знаходяться в упаковці (коробках, сумках, валізах, пакетах, тощо) 

не намагатись їх відкривати або рухати (переносити), оскільки вони можуть 

становити небезпеку для здоров’я; 

дбайливо ставитись до всього нерухомого та рухомого майна НВК. 

Матеріальна відповідальність за псування або знищення нерухомого та 

рухомого майна, що перебуває у власності або користуванні НВК покладається 

на  батьків учнів, що скоїли такі дії, або осіб, які їх замінюють чи на яких 

покладено обов’язки піклувальників;  

учні НВК зобов’язані  прибирати за собою побутове сміття, викидати 

сміття тільки в сміттєві корзини;  

дотримуватись чистоти й порядку в приміщенні та на території закладу; 

не виносити будь-яке майно з навчальних кабінетів  та інших приміщень 

НВК або з території НВК без дозволу адміністрації або педагогічного 

працівника НВК;   

дотримуватися правил особистої та колективної гігієни; утримуватись від 

користування в приміщеннях НВК розпилювачами з ароматизованими 

речовинами;  

Користування бібліографічним фондом НВК  

Користуючись бібліотечним фондом НВК, учні зобов’язані: 

дбайливо ставитись до бібліотечного фонду НВК;  

не псувати друковані видання в будь-який спосіб, зокрема не загинати 

кутів друкованих видань, не бруднити сторінок, не допускати внесення  

позначок та нанесення малюнків;  

повертати отримані в бібліотеці книги до бібліотеки у встановлений 

термін;  

забезпечити обгортання книжок додатковою обгорткою з метою 

запобігання передчасного пошкодження та зношення;  
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забезпечити тимчасове підписання книжок із зазначенням прізвища та 

ініціалів учня НВК та навчального класу (цифрове та буквене позначення).; 

після користування за потреби підклеїти книжки;  

не допускати втрати бібліотечних книжок. У разі втрати бібліотечної 

книги відшкодовувати вартість таких книжок або надати аналогічну книжку на 

заміну.  

 

Користування сантехнічними та санітарними приміщеннями а також 

сантехнічним обладнанням НВК:  

Користуючись санітарними приміщеннями та санітарним обладнанням, 

учні НВК зобов’язані: 

використовувати санітарні приміщення та сантехнічне обладнання 

виключно за призначенням; дотримуватись чистоти та встановлених правил 

користування сантехнічним обладнанням і санітарними приміщеннями, не 

допускати умисного руйнування та псування;  

перебувати в санітарних приміщеннях НВК виключно в період їх 

використання за призначенням, не затримуватись безпідставно в таких 

приміщеннях. Учням НВК рекомендується відвідувати санітарні приміщення 

НВК (туалетні кімнати) до або після проведення виховного чи освітнього 

заходу або на перерві. 

У разі виявлення несправностей або пошкодження сантехнічного 

обладнання та мереж негайно сповіщати працівників НВК про такі факти. 

 

Загальні правила організації робочого місця учнів НВК 

Робоче місце учня НВК визначається куратором класу або педагогічним 

працівником НВК, який проводить освітній чи виховний захід. Самостійна 

(самовільна) зміна робочого місця без погодження з педагогічним працівником 

НВК або куратором класу не дозволяється. 

Учні НВК повинні забезпечити дотримання свого робочого місця в 

належному санітарному стані та не допускати свідомого пошкодження або 

забруднення  всіх його елементів або частин.  

Під час проведення освітнього чи виховного заходу на робочому місці 

учня НВК можуть бути тільки ті предмети, використання яких передбачено 

метою проведення такого заходу та не може бути предметів, що не мають 

безпосереднього стосунку до проведення заходу або використання яких не 

дозволено педагогічним працівником НВК, який проводить такий захід, 

зокрема  іграшки та будь-які електронні пристрої, включаючи мобільні 

телефони та ґаджети будь-яких типів; друковані видання, що не стосуються 

навчального процесу та відповідного заходу; засоби особистої гігієни, догляду 

та косметичні препарати; засоби косметики та особисті прикраси; елементи 
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одягу. При цьому, предмети, що не стосуються проведення освітнього чи 

виховного заходу на вимогу педагогічного працівника, який проводить захід, 

або куратора класу передаються на тимчасове зберігання педагогічному 

працівнику (куратору класу) до завершення проведення заходу.  

Учні під час проведення виховного (освітнього) заходу в приміщенні 

НВК перебувають на робочому місці без верхнього одягу, головних уборів 

будь-якого типу (зокрема каптурів), рукавиць, нашийних шарфів, 

сонцезахисних окулярів; учням НВК рекомендується перебування на робочому 

місці в змінному взутті. Усі вказані вище речі повинні бути розміщені у 

відповідних шафах для одягу або шкільних портфелях учнів НВК.  

Вимоги до форми одягу та додаткових елементів одягу (форми одягу) при 

проведення окремих виховних (освітніх) заходів (робочі халати, фартушки, 

захисні окуляри, обладнання (пристрої) для захисту органів дихання, захисні 

рукавиці, спеціальні головні убори, спеціальне взуття, спортивна форма одягу 

тощо) встановлюються педагогічним працівником, який здійснює такий захід; 

про такі вимоги учні НВК та їх батьки або особи, які їх замінюють, 

інформуються попередньо та заздалегідь.   

Після завершення виховного (освітнього) заходу учні НВК повинні 

прибрати своє робоче місце. Крім того, учні повинні із застосуванням простих 

засобів прибирання (віник та совок) прибрати територію біля робочого місця 

(частину навчально класу, аудиторії або залу) шляхом видалення (збору) 

твердого сміття. 

Підготовка та прихід (прибуття) учнів до навчального закладу.  

Учні, які зараховані та навчаються в навчальному закладі, приходять до 

НВК  № 157 (надалі - НВК) не пізніше ніж за 15 хвилин до початку уроку або 

початку інших заходів.  

Вхід до приміщення НВК здійснюється в спокійному, виваженому та 

розміреному порядку, за чергою, без штовханини або поспіху, без спроб 

позачергового входу та створення перешкод для входу інших учнів, працівників 

НВК та інших осіб. 

З метою підтримання належного рівня санітарного стану приміщень  при 

вході до НВК учні повинні зняти головні убори, очистити верхній одяг, головні 

убори та взуття від снігу, видимого забруднення або дощових крапель, 

належним чином витерти взуття. 

Забороняється приносити до НВК з будь-якою метою та використовувати 

(вживати) у будь - який спосіб в приміщеннях  або на території НВК: 

вогнепальну зброю та її частини, заряди та патрони до такої зброї та їх 

частини, чохли та футляри для зберігання такої зброї, засоби догляду за 

вогнепальною зброєю;  

холодну зброю та її частини, чохли та футляри для її зберігання; 



 

6 
 

вибухові речовини та їх складові (компоненти), вибухові пристрої та їх 

частини;  

вогненебезпечні речовини, їх компоненти та пристрої для розпалювання 

вогню, включаючи сірники, запальнички та інші аналогічні або подібні 

предмети; 

алкогольні, в тому числі  слабоалкогольні, напої; 

цигарки та подібні вироби для паління (куріння); аналогічні або подібні 

речовини для паління (куріння) та будь-які пристрої для паління (куріння)  

тютюну та інших сумішей для паління, включаючи ароматичні;  

наркотики та нарковмісні речовини (в тому числі – прекурсори) в будь 

якій формі, вигляді та упаковці; 

отруйно-небезпечні речовини та засоби (речовини) подразнювальної дії в 

будь-які формі, та пристрої, що їх містять, зокрема  газові балони, косметичні 

та інші аерозолі й розпилювачі; 

ліки, медичні препарати та вироби медичного призначення, крім тих, 

використання (застосування) яких дитиною (учнем)  передбачено за  

призначенням лікаря або санкціоновано батьками чи відповідними особами за 

станом здоров’я дитини; 

грошові кошти в розмірах, що значно перевищують звичайну особисту 

денну потребу дитини; коштовності та коштовні речі, цінності та  предмети, 

крім особистих речей;          

предмети та приладдя, що не стосуються організації та здійснення 

навчально-виховного (освітнього) процесу в НВК та використання яких не 

передбачено в процесі здійснення такого процесу (включаючи іграшки та 

електронні пристрої всіх типів), які не стосуються  навчально-виховного 

процесу та використання яких не передбачено  відповідно до навчальних 

планів. 

 

3. Вхід до навчального кабінету або іншого приміщення НВК (далі - 

навчальний кабінет) підготовка та початок навчально-освітнього 

(навчально-виховного) заходу: 

З метою дотримання належного санітарного стану в навчальному 

кабінеті,    верхній одяг учнів повинен міститись у шафах для одягу, які є в 

навчальному кабінеті, а вуличне взуття рекомендовано змінити на замінне 

взуття, що призначене для використання в приміщенні НВК.    

Вхід учнів до навчально кабінету дозволяється до дзвінка та до початку 

уроку (освітнього або виховного) заходу. 

Вхід учнів до навчального класу після дзвінка на урок здійснюється 

тільки з дозволу вчителя або працівника НВК, який проводить урок або 

відповідний освітній чи виховний захід. 



 

7 
 

Учням НВК слід неухильно дотримуватись правил пересування на сходах  

(триматися правої сторони, не бігати, не гратися, не зупинятися без вагомої на 

те причини). 

 

Зовнішній вигляд учнів НВК під час відвідування закладу середньої 

освіти 

Одяг та взуття, у яких учні приходять до НВК, повинні бути чистими та 

охайними.  Використання спеціального одягу та окремих його елементів, 

зокрема  спортивного, дозволяється тільки на відповідних  освітніх (виховних) 

заходах, на яких застосування такої форми одягу є необхідним та 

передбаченим, наприклад, уроків фізичної культури, уроків праці тощо.    

Обов’язкові вимоги до форми одягу та додаткових елементів одягу 

(форми одягу) при проведення окремих виховних (освітніх) заходів (робочі 

халати, фартушки, захисні окуляри, обладнання (пристрої) для захисту органів 

дихання, захисні рукавиці, спеціальні головні убори, спеціальне взуття, 

спортивна форма одягу і взуття тощо) встановлюються педагогічним 

працівником, який здійснює такий захід; про такі вимоги учні НВК та їх батьки 

або особи, які їх замінюють, інформуються попередньо та заздалегідь. 

Прихід учнів до НВК у спортивному одязі або іншому спеціальному одязі 

на перший урок дозволяється за умови проведення у відповідному класі 

освітнього (виховного) заходу, проведення якого передбачає використання 

такого спеціального одягу.  

Під час проведення уроків у НВК учням рекомендується утримуватись 

від носіння  одягу із яскравими написами, написами рекламного характеру.  

Учням рекомендується утриматись від фарбування волосся в неприродній 

(штучний) колір, доцільно мати охайну та практичну (доречну для відвідання 

НВК)  зачіску, що дозволяє забезпечити максимальну концентрацію уваги 

самого учня та інших учасників процесу навчання  на освітньому (виховному) 

процесі.  Учням НВК рекомендується утриматись від використання яскравої 

декоративної косметики та особистих прикрас, тимчасового або постійного 

татуажу та пірсингу.  

Учням НВК рекомендовано застосовувати шкільні портфелі та сумки для 

носіння необхідних підручників, робочих зошитів, щоденників, атласів та 

інших навчальних посібників та матеріалів, а також шкільного приладдя. 

 

Правила поведінки під час проведення освітніх (виховних) заходів: 

Учні НВК повинні приготувати все необхідне для проведення виховного 

(освітнього) заходу до його проведення (на перерві): підручники, посібники, 

зошити, щоденники, навчальне приладдя тощо. 
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Учні НВК повинні зайняти робоче місце безпосередньо перед дзвінком, 

що означає початок заходу (уроку). 

Під час проведення навчально-виховного (навчально-освітнього) 

виховного заходу учні НВК зобов’язані виконувати вимоги педагогічного 

працівника НВК щодо організації та проведення такого заходу. 

Під час проведення освітнього (виховного) заходу  учні НВК не повинні 

шуміти, відволікатися від освітнього процесу самі та не відволікати інших 

учнів розмовами, іграми та іншими діями,  що не  стосуються проведення 

заходу.  

Під час проведення освітнього (виховного) заходу учні НВК не повинні 

самовільно вставати та пересуватися по класу. Вставання та пересування по 

класу учнів НВК під час проведення виховного (освітнього) заходу 

здійснюється з дозволу педагогічного працівника НВК або куратора класу.   

Вихід з навчального кабінету під час проведення освітніх (виховних) 

заходів здійснюється з дозволу педагогічного працівника НВК або куратора 

класу.  

Під час проведення освітніх (виховних) заходів учні НВК можуть 

запитувати  педагогічного працівника про те, що стосується рівня розуміння 

учнем навчального матеріалу та наявності проблем у розумінні та засвоєнні. 

При цьому, педагогічний працівник самостійно визначає спосіб та форму 

надання додаткових пояснень або роз’яснень конкретному учню НВК 

навчального матеріалу з урахуванням рівня нерозуміння та необхідності 

забезпечення реалізації та проведення колективного навчального процесу, а 

також визначає доцільність надання таких пояснень у формі індивідуальних 

консультацій в позаурочний час та інформує учня про це. 

Учні НВК мають право в коректній формі, що відповідає змісту та 

способу (формі) проведення виховного (освітнього) заходу,  обстоювати свій 

погляд, свою точку зору при обговоренні суперечливих і неоднозначних 

питань. 

Виховний (освітній) захід закінчується після інформування (оголошення) 

педагогічним працівником НВК про його закінчення.  

 

Поведінка учнів НВК у позаурочний час (на перерві, у період до 

початку першого або відразу після завершення останнього уроку)  

У позаурочний час учні НВК повинні дотримуватись таких правил  

пересування на сходах: спускатись та підніматись, тримаючись правої сторони.  

У позаурочний час учням НВК забороняється бігати поблизу вікон, 

сходових майданчиків, дверей, місць розміщення стендів та в інших місцях, не 

пристосованих для рухливих динамічних ігор. 
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У позаурочний час учні НВК не повинні бігати сходами, штовхати одне 

одного, створювати конфліктні ситуації, кидатись предметами та застосовувати 

фізичну силу,   принижувати честь і гідність інших осіб, які перебувають на 

території НВК, слід уникати в приміщеннях динамічних спортивних ігор 

(зокрема з інвентарем), використовувати ненормативну лексику, а також 

непристойні вирази й жести. 

При зустрічі з дорослими особами в приміщенні НВК в позаурочний час 

учням НВК необхідно поводитись привітно та чемно, не забувати вітатись.  

У позаурочний час учням НВК необхідно дбати про чистоту в коридорах, 

класах, туалетних кімнатах, на території НВК.  

Позаурочний час є особистим часом кожного учня НВК, який він може 

проводити на свій розсуд та згідно зі своїми планами. При цьому, поведінка та 

дії учнів НВК у позаурочний час не повинні порушувати Статут НВК та ці 

Правила, а також не створювати незручності для інших осіб, які знаходяться в 

приміщеннях та на території НВК.   

У разі необхідності провітрювання або прибирання навчального кабінету, 

учні НВК на прохання педагогічного працівника НВК повинні залишити 

приміщення кабінету.  

У позаурочний час учням НВК необхідно дослухатись до вимог та 

рекомендацій учнів чергового класу, педагогічних працівників або 

представників адміністрації НВК.  

У позаурочний час учні НВК можуть вільно пересуватись  приміщеннями 

та територією НВК, окрім тих місць, де їм заборонено перебувати взагалі, або 

заборонено перебувати без педагогічного працівника з метою особистої безпеки 

або дотримання необхідних санітарних норм (горище, підвал, кухня, фізична і 

хімічна лабораторії, майстерня, спортзал). Крім того, учні НВК повинні 

утриматись від спроб входу до приміщень та навчальних кабінетів НВК, що є 

закритими, навчальних кабінетів інших класів у разі відсутності в них 

педагогічних працівників або учнів. 

У разі спроби здійснення або здійснення проти учнів НВК будь-яких 

протиправних дій, учні зобов’язані звернутися до свого куратора або будь-

якого працівника НВК з метою недопущення та припинення таких дій.  

 

Поведінка учнів за межами НВК. 

Неприпустимим для учнів НВК у позашкільний період є скоєння дій, які  

дискредитують позитивний імідж навчального закладу та його учнів в очах 

громадськості, а саме: 

нечемна, неввічлива, нестримана поведінка в громадських місцях та на 

вулиці, недотримання та порушення загальноприйнятих норм та правил 

поведінки в суспільстві; 



 

10 
 

використання ненормативної та нецензурної лексики, непристойних 

жестів, прояв агресії та неповаги до інших осіб; 

скоєння правопорушень, неправомірних дій та злочинів; 

заподіяння шкоди тваринному та рослинному світу;  

неповага те недостатня увага до маленьких дітей, хворих, літніх людей; 

відмова від надання допомоги особам, які її потребують; 

вживання алкогольних (у тому числі – слабоалкогольних) напоїв, паління 

тютюну та інших сумішей для паління, вживання наркотичних та наркомістких 

речовин; 

прояв неповаги до атрибутів  України та державної мови.   

 

Самообслуговування учнів НВК. Чергування учнів НВК. 

Адміністрація НВК має право залучати до чергування учнів 8 - 11 класів 

НВК. 

Чергові класи НВК та відповідні чергові куратори цих класів 

визначаються згідно з графіком чергування в НВК, який щосеместру 

затверджується директором НВК. Графік чергування доводиться до відома всіх 

працівників НВК та розміщується на дошці оголошень.  

Учні чергового класу виконують усі розпорядження директора НВК, 

чергового адміністратора НВК та куратора чергового класу, що пов’язані з 

організацією та здійсненням навчально-виховного процесу.  

Учні чергового класу НВК контролюють дотримання цих Правил та 

дисципліни в приміщеннях та на території НВК під час чергування класу. 

Вимоги та рекомендації учнів чергового класу НВК є обов’язковими для 

виконання іншими учнями НВК.  

7 год 40 хв – початок чергування. 

Чергові учні та класний керівник упродовж чергування виконують усі 

розпорядження чергового адміністратора. 

У разі потреби, за рішенням директора НВК, чергового адміністратора  

або куратора чергового класу, один або більше учнів чергового класу можуть 

бути задіяні в здійсненні необхідних оголошень у НВК (лише після виконання 

основних обов’язків чергових). 

Чергові звітують про виконання покладених обов’язків перед черговим 

адміністратором НВК о 13.45 год. 

Учням чергового класу НВК забороняється: 

займатися сторонніми справами під час виконання основних обов’язків  

(слухати музику, користуватися мобільним телефоном, іншими електронними 

пристроями (ґаджетами), грати в ігри, читати книжки тощо); 
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псувати будь-чиє майно чи недбало ставитися до нього; 

перебувати в їдальні під час виконання основних обов’язків; 

не виконувати домашні завдання за день чергування; 

мати не відповідний виховному (освітньому) процесу в НВК зовнішній 

вигляд. 

порушувати ці Правила, загальноприйняті правила та норми спілкування 

й поведінки. 

З метою дотримання належно рівня організації освітнього (виховного) 

процесу на рівні конкретного класу, учнями 5-11 класів здійснюється 

чергування у класі.  

 

Поведінка учнів НВК у їдальні НВК 

Перед заходом до приміщення їдальні та початком уживання їжі учні 

НВК повинні старанно та ретельно вимити руки. Забороняється вхід до їдальні 

в робочому забрудненому одязі, брудному взутті, верхньому одязі та головних 

уборах.   

Під час споживання їжі в їдальні учні повинні дотримуватись 

елементарних правил етикету, правил уживання їжі та використання столових 

приборів, дотримуватись хороших манер та поводитися пристойно. 

Під час відвідання їдальні учні НВК повинні шанобливо ставитись до 

працівників їдальні НВК, не заважати їм у виконанні своїх обов’язків, а за їх 

зверненням надавати посильну допомогу  

Учні НВК приходять до їдальні після закінчення уроку..  

Під час відвідування їдальні учням НВК рекомендується утримуватись 

від голосних розмов, не турбувати сусідів за столом, не відволікати тих, хто 

вже їсть, використовувати час перебування у їдальні виключно для вживання 

їжі.  

Учням НВК рекомендується вживати у їдальні тільки їжу та напої, які 

придбані в їдальні НВК. При цьому, учні мають право взяти до їдальні їжу, що  

принесена ними з дому.   

Після закінчення вживання їжі учні НВК повинні прибрати після себе 

стіл, здати посуд та викинути сміття.  

Учні НВК повинні дбайливо ставитись до майна НВК, що знаходиться в 

їдальні НВК, підтримувати приміщення їдальні та майно в належному 

санітарному стані та чистоті.  

Учням НВК забороняється виносити з їдальні НВК їжу, крім окремих 

видів їжі та напоїв у вигляді штучних виробів, що передбачені для роздрібної 

реалізації та продажу.  
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Правила поведінки учнів НВК під час проведення позакласних 

виховних (освітніх) заходів, що проводяться поза межами НВК (екскурсії, 

ознайомчі поїздки, заходи відпочинку, спортивні змагання тощо)   

Учні НВК приходять (прибувають) до місця загального збору для 

прямування до місця проведення заходу в час, визначений  куратором класу або 

іншим педагогічним працівником, який є відповідальним за проведення такого 

заходу. При цьому, місце загального збору також визначається куратором класу 

або педагогічним працівником, який є відповідальним за проведення такого 

заходу.    

Під час прямування  до місця призначення та назад  учні НВК зобов’язані  

дотримуватися правил дорожнього руху.  

Учням НВК забороняється самовільно залишати місце проведення заходу 

без дозволу куратора класу або педагогічного працівника, який є 

відповідальним за проведення такого заходу.  

Учні НВК, що беруть участь у проведенні заходу, повинні неухильно 

виконувати вказівки, розпорядження та рекомендації куратора класу або 

педагогічного працівника НВК, який є відповідальним за проведення заходу. 

Забороняється самовільне використання учнями НВК, які беруть участь у 

проведенні заходу, обладнання або інвентаря, що призначені для проведення 

такого заходу без дозволу куратора класу або педагогічного працівника НВК, 

який є відповідальним за проведення такого заходу.   

 Учні НВК, які беруть участь у проведенні такого заходу, повинні мати 

при собі документ, що ідентифікує їх особу, в залежності від форми та способу 

проведення заходу. В окремих випадках для участі в проведенні заходу учням 

НВК необхідно мати при собі інші документи, форма яких визначається 

куратором класу або педагогічним працівником, відповідальним за проведення 

такого заходу.   

Учні НВК зобов’язані невідкладно повідомити куратора класу або 

відповідного педагогічного працівника про: 

погіршення стану свого самопочуття або самопочуття будь-якого з учнів 

НВК, які беруть участь у заході; 

 виникнення ситуації або обставин, що містять ознаки небезпеки для 

учнів НВК або педагогічних працівників; 

відсутність кого-небудь із учнів НВК, які беруть участь у проведенні 

заходів; 

 порушення ким-небудь із учнів НВК, які беруть участь у проведенні 

заходу, загальноприйнятих правил поведінки; скоєння ними щодо третіх осіб 

або проти них протиправних дій з боку третіх осіб.    

Учням НВК, які беруть участь у проведенні заходу, що передбачає 

перебування на свіжому повітрі (з виїздом на природу), забороняється: 
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розпалювати вогнище без дозволу куратора групи або педагогічного 

працівника, який є відповідальним за проведення такого заходу, зокрема  в 

непристосованому спеціально для цього місці;  

завдавати шкоди рослинному та тваринному світу; 

торкатись незнайомих предметів; 

виходити за зону візуального контролю педагогічних працівників; 

вживати непридатну для вживання питну воду, не збирати на не вживати 

будь-які рослини (ягоди, гриби тощо); 

контактувати з тваринами; 

приносити та вживати продукти, що потребують особливих 

низькотемпературних умов зберігання; 

купатись у будь-яких водоймах; 

приносити, купувати та вживати алкогольні (в тому числі – 

слабоалкогольні) напої, палити будь-які суміші для паління, вживати 

наркотичні та наркомісткі речовини;  

приносити будь-які види зброї та вибухові речовини;     

збирати та вживати будь-які рослини; 

приносити речі, які не мають жодного стосунку до проведення заходу.  

 

Відповідальність за порушення встановлених правил внутрішнього 

розпорядку 

За  невиконання або порушення положень Статуту НВК та цих Правил 

учні, як учасники навчально-виховного (освітнього) процесу, несуть особисту 

персональну відповідальність, а у випадках, передбачених чинним 

законодавством України, - солідарну відповідальність з батьками або особами, 

які їх замінюють.     

У випадку здійснення одноразових грубих або багаторазових чисельних 

порушень Статуту школи і цих Правил, систематичного невиконання учнем 

НВК своїх обов’язків як учасника навчально-виховного (навчально-освітнього) 

процесу, до учнів НВК можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного 

впливу: 

особисте усне зауваження педагогічного працівника або директора НВК; 

особисте зауваження педагогічного працівника  або директора НВК із 

записом до щоденника учня НВК та інформування батьків або осіб, які їх 

замінюють;  

особисте зауваження педагогічного працівника або директора із 

занесенням до особової справи учня НВК; 
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виклик батьків учня НВК або осіб, які їх замінюють, до педагогічного 

працівника; 

виклик учня разом з батьками або особами, які їх замінюють,  на 

засідання педагогічної ради НВК;   

профілактична бесіда з посадовою особою поліції (шкільним 

поліцейським), яка закріплена за НВК; 

взяття учня НВК на внутрішньошкільний облік Ради профілактики 

правопорушень НВК;  

направлення подання щодо учня НВК, що систематично не виконує свої 

обов’язки як учасник освітнього процесу та допускає систематичні порушення 

Статуту НВК та цих Правил, до підрозділу ювенальної превенції Міністерства 

внутрішніх справ України для вирішення питання про притягнення батьків або 

осіб, які їх замінюють, до адміністративної відповідальності та взяття на 

профілактичний облік у встановленому чинним законодавством України 

порядку;  

укладення дисциплінарного контракту з учнем НВК;    

надання батькам учня НВК або особам, які їх замінюють, рекомендації 

щодо переведенням дитини до іншого навчального закладу за результатами 

розгляду питання на педагогічній раді НВК та прийняття відповідного рішення. 

Учні НВК мають право оскаржити застосування до нього заходу (заходів) 

дисциплінарного впливу шляхом подання відповідної скарги на ім’я директора 

НВК. Таке звернення повинно бути розглянуте на засіданні педагогічної ради 

НВК із запрошенням учня НВК та батьків або осіб, які їх замінюють, з 

винесенням відповідного рішення щодо правомірності застосування заходу 

дисциплінарного впливу або його скасування. 

Матеріальна відповідальність за нанесення учнями НВК матеріальних 

збитків майну НВК або майну третіх осіб, покладається на  батьків або осіб, які 

їх замінюють,  відповідно до чинного законодавства України.  

За здійснення булінгу учнями НВК, батьки малолітніх та неповнолітніх 

учнів або особи, які їх замінюють, можуть бути притягнуті до адміністративної 

відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 

 


