
Правила поведінки здобувачів освіти  

в школі ІІ-ІІІ ступенів № 328 Оболонського району м. Києва 

1. Ми – старанні та наполегливі у навчанні.  

Урочний час – це час для отримання нових знань, умінь і навичок. 

  Під час уроків здобувачі освіти: 

- оволодівають знаннями та навчаються використовувати їх на 

практиці, дотримуються принципів академічної доброчесності, виконують 

вимоги освітньої програми, прагнуть до самовдосконалення й навчання 

впродовж життя; 

- серйозно ставляться до навчання; 

- старанно виконують домашнє завдання; 

- самостійно виконують навчальні завдання без використання 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених вчителем; 

- присутні на навчальних заняттях та консультаціях; 

- мають право в коректній формі відстоювати свої погляди й 

переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань. 

2. Ми – у безпеці. 

Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над 

людиною є неприпустимими формами поведінки. 

У школі та за її межами здобувачі освіти: 

- дотримуються правил безпеки (пожежної безпеки та безпеки 

життєдіяльності); 

- безпечно використовують навчальне та спортивне обладнання; 

- висловлюють та захищають власну позицію без фізичного та 

морального насильства, поважаючи гідність та почуття інших людей; 

- дотримуються правил дорожнього руху; 

- дбають про власне здоров’я та здоров’я оточуючих людей; 

- на перервах не бешкетують, не штовхаються, рухаючись коридорами 

та східцями, ходять спокійно, дослухаються рекомендацій учителів; 

- школа – територія, на якій не місце для зброї, вибухових або 

вогненебезпечних предметів та речовин; спиртних напоїв, наркотичних 

речовин, сигарет (електронних - також); шокерів, газових балончиків, ножів 

та інших небезпечних предметів. 

3. Ми – ввічливі. 

Учень школи – ввічлива, коректна і доброзичлива особистість, 

проявляє витримку й розуміння в стосунках. 

Здобувачі освіти: 

- поважають честь і гідність людей, які знаходяться поруч; 

- ввічливо розмовляють; 

- чують вчителя та своїх товаришів; 

- толерантно ставляться один до одного та працівників школи; 

- висловлюють свої погляди, поважаючи гідність і почуття інших 

людей; 

- дотримуються норм толерантної та ненасильницької поведінки, 

спілкуються та взаємодіють на принципах взаємоповаги. 



4. Ми – патріоти. 

Учасники освітнього процесу мають національну гідність та 

патріотизм. 

Здобувачі освіти: 

- спілкуються державною мовою, дотримуючись етичних норм 

спілкування; 

- поважають українську мову, державні символи України; 

- шанують символіку школи: гімн, прапор, герб; 

- поважають та розвивають традиції школи, дбають про її авторитет та 

імідж; 

- дотримуються норм суспільної моралі та суспільних цінностей, 

зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності. 

5. Ми – в мережі Інтернет.  

Використовувати Інтернет-ресурси в закладі освіти рекомендовано 

тільки з освітньою метою. 

Здобувачі освіти: 

- відвідують сайти, які містять корисну, безпечну та дозволену 

інформацію; 

- використовуючи інформацію з Інтернет-ресурсів, розміщують 

посилання на джерело (дотримання принципів академічної доброчесності); 

- дотримуються конфіденційності щодо збереження особистої 

інформації мережі Інтернет; 

- поширюють інформацію, що не може образити інших осіб або 

заподіяти їм шкоди. 


