
1. Вимикаємо телефон або переводимо його під час занять у 

режим «без звуку», тому що ми виховані, поважаємо себе, 

друзів та вчителів. 

2. Під час проведення уроків телефонами не користуємося, 

якщо це не потрібно в навчальних цілях. 

3. Якщо необхідно зателефонувати комусь то можемо зроби-

ти це на перерві. 

4. У школі не фотографуємо й не знімаємо на відео однолітків, 

бо наявність камери є певним стимулом до створення штучних сцен образ і 

приниження в учнівському середовищі, що негативно впливає на навчальний 

процес. 

5. Запитуємо дозволу, перш ніж когось сфотографувати або зняти відео на 

свій мобільний телефон, тому що поважаємо приватне життя інших людей. 

6. Знаємо, що некоректно використовувати чужі мобільні телефони у своїх 

цілях та повідомляти їх мобільні номери третім особам без дозволу. 

7. Перебуваючи у школі, не забуваємо брати із 

собою мобільний телефон тоді, навіть коли 

ненадовго залишаємо своє робоче місце. 

8. Крадіжка телефона не є компетенцією ди-

ректора школи або вчителів, і відповідаль-

ність за збереження учнівських мобільних те-

лефонів вони не несуть. 

9. У школі слухаємо радіо та музику тільки в 

навушниках і лише під час перерв. 

10. Не пропагуємо жорстокість і насильство 

за допомогою мобільних телефонів. 
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1. Школа – територія, на якій не місце для зброї, вибухових або 

вогненебезпечних предметів та речовин; спиртних напоїв, наркотичних 

речовин, сигарет (у тому числі електронних); шокерів, газових балончиків, 

ножів та інших небезпечних предметів. 

2. Йти зі школи та її території під час занять можна лише з дозволу вчителів 

або медичної сестри (попередньо погодивши з батьками). 

3. Під час перерв учні мають бути обачними та обережними. 

4. Учні бережуть майно школи, дбають про чистоту та порядок на 

території школи. 

5. Неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами є цькування, 

бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною. 

6. Учням варто поважати право власності. Книги, куртки та інші особисті 

речі, що перебувають у школі, належать їхнім власникам. 



1.Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися 

до тебе. 

2. Намагайся вирішувати проблеми мирно. 

3. Навчись радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам 

однокласників та друзів. 

4. Поважай співрозмовника, уважно вислухай, лише 

потім говори. 

5. Будь завжди привітним, вітайся при зустрічі, дякуй 

за допомогу. 

6. У ставленні до інших завжди будь: чемним, 

уважним, доброзичливим. 

7. Поводься ввічливо, піклуйся про молодших школярів. 

8. У школі учні поводяться гідно та поважають честь і 

гідність людей, які знаходяться поруч. 



1. Учень приходить до школи за 10 - 15 хв. до початку навчальних занять, 

займає своє робоче місце.  

2. Урок – це час для отримання нових знань, умінь і навичок. Під час уроку 

учень уважно слухає вчителя, не заважає іншим засвоювати матеріал. 

3. Учень завчасно готує все необхідне навчальне приладдя до уроку. 

4. Всі сторонні речі, які можуть відволікти учня від уроку (телефони, 

навушники, іграшки, їжа тощо), він тримає в рюкзаку.  

5. На уроці учень працює старанно, не відволікається. 

6. Під час заняття спочатку піднімають руку, потім говорять. 

7. Учень старанно виконує домашні завдання. 



1. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у 

визначений час. 

2. До їдальні заходять спокійно, розміреним кроком.  

3. Перед тим як їсти, не забудь ретельно вимити руки з 

милом. 

4. Стоячи у черзі, не штовхайся, спокійно чекай, коли підійде 

твоя черга. 

5. Під час обіду в їдальні потрібно дотримуватися хороших манер і 

поводитися пристойно. 

6. Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто 

їсть поряд. 

7. Не розкидай їжу, з повагою стався до хліба. 

8. Поївши учні прибирають за собою брудний  посуд. 

9. Їдальня – це місце, де ти можеш з’їсти принесений з дому сніданок. 

10. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні. 

11. Учні  шанобливо ставляться до працівників їдальні. 


