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Шкільні правила  Školní řád 

Кожен учень має право на  Každý žák má právo 

➢ освіти за шкільною освітньою програмою, 
➢ забезпечити доступ до інформації, зокрема тієї, що сприяє її духовному, моральному і соціальному 

розвитку; для захисту від інформації, яка завдає шкоди її позитивному розвитку і неналежним чином 
впливає на її моральний дух; для консультативної допомоги школи або школи керівництва та 
консультування з питань, пов'язаних з освітою відповідно до Закону про освіту, на який законний 
представник дав згоду, 

➢ інформація про хід і результати їх освіти, 
➢ створювати самоврядні органи учнів у межах школи, обирати і бути обраними до них, працювати в 

них і через них звертатися до керівника школи; керівник школи зобов'язаний розібратися з думками 
і висловлюваннями цих самоврядних органів, 

➢ висловлювати свою думку з усіх рішень, що стосуються основних питань їх освіти, з увагою до їх віку 
і стадії розвитку, 

➢ вільно висловлювати свої погляди з усіх питань 
➢ Кожен учень зобов'язаний 
 

Правильно відвідувати школу  Každý žák má povinnost  

➢ брати участь у позакласних заходах, до яких він звернувся,  
➢ після попереднього ознайомлення дотримуватися шкільних і внутрішніх правил, регламентів і 

інструкцій школи щодо охорони здоров'я і безпеки, 
➢ дотримуватися вказівок педагогічного персоналу школи або інших працівників школи, виданих 

відповідно до правових норм та Шкільного регламенту,  
➢ не завдавати шкоди майну школи та однокласників; шкоду, заподіяну необережністю або 

навмисно, зобов'язана сплатити,  
➢ якщо він висловлює свої думки і думки, завжди робіть це гідно, 
➢ належним чином виховувати себе, як очне, так і дистанційне навчання, у дистанційній формі в 

обсязі, що відповідає обставинам, 
➢ бути оснащеними засобами захисту органів дихання в разі виникнення надзвичайних заходів і 

використовувати їх в установленому порядку; якщо вона присутня в очному навчанні, 
використовуйте дезінфекцію. 

 

Законні опікуни учнів мають право на  Zákonní zástupci žáků mají právo 

➢ інформувати себе особисто про поведінку і благополуччя своїх дітей навіть під час некласових 
зустрічей; однак ці переговори можливі тільки після попереднього узгодження з учителем і в 
принципі під час перебування поза класом, 

➢ обирається і обирається до шкільної ради,  
➢ інформаційна та консультаційна допомога від школи для своїх дітей у питаннях, що стосуються 

освіти відповідно до шкільної програми, професійної та кар'єрної освіти, 
➢ вимагати звільнення учня від викладання відповідно до правил цих Правил, 
➢ для отримання інформації та консультаційної допомоги від школи або школи керівництво та 

консультування з питань, пов'язаних з освітою відповідно до Закону про освіту, висловлює згоду 
школи на надання консультацій, 

➢ вносити зауваження та пропозиції через шкільну раду; висловлювати свою думку з усіх рішень, що 
стосуються основних питань виховання дітей, і приділяти увагу їх висловлюванню, 

 



Законні представники учнів зобов'язані  Zákonní zástupci žáků mají povinnost 

➢ на запрошення керівника школи або вчителя особисто відвідати обговорення серйозних питань, 
пов'язаних з освітою учня,  

➢ інформувати школу про зміну медичної придатності, проблеми зі здоров'ям учня або інші серйозні 
факти, які можуть вплинути на хід навчання,  

➢ вибачте за відсутність учня з класів відповідно до умов, викладених у Шкільному регламенті, 
➢ повідомляти школу про дані, необхідні для шкільного реєстру, та інші дані, які необхідні для курсу 

навчання або безпеки учня та зміни цих даних, 
➢ дотримуватися шкільних правил і дотримуватися інших правил внутрішньої школи, 
➢ забезпечити, щоб учні приходили до школи на заняття та шкільні заходи в доброму здоров'ї, 

чистому та належним чином одягненому; 
➢ здійснювати всі платежі, які вони здійснюють протягом встановлених термінів, 
➢ документувати причини відсутності учня на заняттях протягом 3 календарних днів (72 години) з 

початку відсутності учня, як очного навчання, так і дистанційного навчання. 
 

Деталі правил взаємовідносин з персоналом школи  

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

➢ Учень вітає всіх дорослих у школі, і вони відповідають йому; учень використовує слова "дякую", 
"будь ласка", "з дозволу", не носить на голові кепку, капюшон, шарф, 

➢ учень не входить в шкільну хорову кімнату і кабінети без запрошення, 
➢ учень піклується про те, щоб не завдати шкоди хорошій репутації школи у всіх видах діяльності в 

школі і за її межами, 
➢ учень не порушує хід уроку неналежною поведінкою та діяльністю, несумісною зі шкільними 

правилами та не має жодного відношення до викладання; перерви використовуються для 
підготовки до занять або для переїзду в інші класи, для оновлення і відпочинку, 

➢ батьки поважають режим роботи школи та пов'язаних з нею робочих місць та їхніх працівників 
(наприклад, години роботи, нагляд за вчителем тощо); для них неприпустимо применшувати 
авторитет вчителів і шкільного персоналу, 

➢ учень допомагає слабшим або інвалідам однокласників або дорослим відвідувачам школи, 
➢ якщо учень не зміг належним чином підготуватися до уроку або не виконав домашнє завдання, він 

вибачається і виправдовує свою неготовність до вчителя на початку уроку; нести підручники і 
шкільне приладдя в школу за розкладом і за вказівками вчителів, 

➢ батькам не дозволяється зривати урок, маючи справу з учителем, 
➢ шкільна дисципліна повинна забезпечуватися у спосіб, сумісний з людською гідністю дитини; 
➢ нікому з дорослих не дозволяється палити в приміщенні школи або перед школою (невідповідний 

приклад для дітей). 
 

Відвідування школи   Docházka do školy 
➢ учень регулярно і вчасно відвідує школу згідно з розкладом, 
➢ Відсутність учня зі школи завжди повинна бути виправдана в письмовій формі через електронну 

книгу учня (далі eŽK - ŠkolaOnline) або в аркуші вибачень; при відсутності учня необхідно негайно 
повідомити класного керівника (особисто, письмово або по телефону) і повідомити йому про 
причину відсутності учня, 

➢ Законні представники учня зобов'язані виправдати відсутність занять протягом 72 го 
➢ дин у письмовій формі, по телефону або електронною поштою; після повернення до школи учень 

подає письмові вибачення в аркуші вибачень або в електронному ЖК; вибачення підписується 
законним представником учня,  

➢ про відсутність учня, про яку відомо заздалегідь, слід вчасно повідомити; на прохання батьків він 
може в обґрунтованих випадках звільнити учня від викладання:  



• один урок – викладач відповідного предмета, який інформує класного керівника про це 
звільнення 

• один день – класний керівник 
• більше одного дня – керівник школи на підставі письмового прохання батьків; класний керівник 

(ТУ) потім повідомляє учня про рішення керівника школи (РМ), 
➢ для сімейного відпочинку ШКОЛА зазвичай звільняє учня від викладання один раз на навчальний 

рік, як правило, на один тиждень; під час своєї відсутності учень повинен підтримувати контакт зі 
школою і поповнювати пропущений навчальний план; після повернення в школу батьки 
допоможуть учневі скласти навчальний план відповідно до інструкцій вчителів, 

➢ у разі невиявленої відсутності, частої відсутності учня в школі та несвоєчасних відмовок від прогулів 
школа зобов'язана повідомити про відвідуваність учня відповідний Департамент соціально-
правового захисту дітей (ОСПОУ); при відсутності і відсутності класифікаційних документів, 
відповідно до правил оцінки, класифікація учня може бути відкладена і учень буде оглянутий 
комісією, 

➢ у разі відсутності учня (протягом 10 а.m.), школа зобов'язана повідомити батьків і запросити їх до 
школи для вирішення ситуації; у випадку більш ніж 10 невиявлених годин Європейський суд скликає 
освітню комісію; якщо невиявлена відсутність перевищить 25 годин, про це повідомляє школа за 
інформацією Міністерства освіти, молоді та спорту No 10 194/2002-14 до компетентного органу 
соціально-правового захисту дітей (ОСПОД м. Капліце); у разі повторного прогулу школа повідомляє 
про це поліцію Чеської Республіки, 

➢ у разі часто повторюваних відсутностей на уроках телебачення (виправданих або невиявлених), 
батьки будуть запрошені до школи для пояснення ситуації; у разі тривалого лікування або 
обмеження по телевізору учень приносить довідку про звільнення від викладання телевізора від 
лікуючого лікаря не пізніше кінця вересня і кінця лютого відповідного навчального року (завжди 
протягом одного семестру), 

➢ школа несе відповідальність за учнів у час, визначений графіком, включаючи факультативні 
предмети, перерви та харчування; педагогічний та оперативний персонал школи не може звільняти 
учнів без нагляду дорослих за діяльністю поза будівлею школи, походом до лікаря тощо, 

➢ медичне обстеження не є підставою для цілий день відсутності учня; якщо учень не захворів, він 
прийде в школу після іспиту і візьме участь у уроках,  

➢ якщо учень залишає школу під час уроку повідомити класного керівника або вчителя про наступний 
урок; законні опікуни забирають учня в школі або учень подає письмовий або електронний запит 
на звільнення,  

➢ класний керівник може у виняткових випадках і після консультації з керівником школи запросити у 
лікаря виправдання за будь-яку відсутність учня, 

➢ керівник школи може з міркувань здоров'я або з інших серйозних причин звільнити учня від 
викладання предмета повністю або частково на вимогу його законного представника; при цьому 
визначити альтернативний метод навчання учня на момент викладання цього предмета; у предметі 
«Тб» керівник школи звільняє учня з уроків за письмовою рекомендацією реєструючого лікаря 
загальної практики у справах дітей та підлітків або лікаря-спеціаліста; на перший або останній урок 
учень може бути звільнений за згодою законного опікуна без компенсації,  

➢ якщо у зв'язку з кризовим заходом, оголошеним відповідно до Закону про кризу, або через 
надзвичайний захід відповідно до спеціального закону, або через карантинний наказ відповідно до 
спеціального закону, або у зв'язку з карантинним наказом відповідно до Закону про охорону 
здоров'я, особиста присутність більшості учнів хоча б одного класу або відділення в школі 
неможлива, школа забезпечує учнів, які займаються дистанційною освітою,  

➢ учні зобов'язані виховувати себе дистанційно,  
➢ школа адаптує метод забезпечення освіти та оцінки результатів навчання дистанційно до умов учня 

для цієї освіти. 
 

 



Шкільний будинок   Školní budova 

➢ будівля школи відкривається о 7.40 ранку; учні вступають до школи дисципліновано, в гардеробі 
переодягаються в відповідне взуття; перед від'їздом учні правильно заблокують шафку; учні 
залишають роздягальні для занять безперервно, 

➢ для учнів, які відвідують ранковий позашкільний клуб, школа працює з 6.00 ранку,  
➢ після прибуття в клас учні готуються до занять; о 7:55 а.m., всі учні класу готові до 1-го уроку, 
➢ після дзвінка всі зіниці сидять на лавках; якщо вчитель не прибуде протягом 5 хвилин після дзвінка 

дзвоника, представник класу в кабінеті директора оголосить про його відсутність, 
➢ основна перерва починається о 9.40 ранку і триває 20 хвилин, невеликі перерви тривають 10 хвилин 

на 5 хвилин під час післяобідніх уроків,  
➢ під час перерв учням дозволяється вільно пересуватися в класі або в коридорі на першому поверсі, 

де у них є ще один урок; забороняється надмірно затримуватися на сходах і туалетах; в коридорах і 
особливо по сходах зіниці ходять повільно, не бігають; під час перерв учням не дозволяється 
залишати Вийти з будівлі школи,  

➢ закуски, як правило, подаються під час основної перерви  
➢ у зв'язку з протягами в коридорах і можливістю травмування вихованців, великі вікна закриваються 

під час перерв, в аудиторіях провітрюються тільки апаратами ШВЛ; під час уроку можна 
провітрювати апаратами ШВЛ і великими вікнами; при несприятливих кліматичних умовах 
провітрювати в коридорах,  

➢ учні 8 та 9 класів, які не мають дозволу батьків на виїзд з приміщення школи під час обідньої перерви 
перед післяобідніми уроками, перебуватимуть у будівлі школи у спеціально відведеному для цього 
місці під час обідньої перерви; учням дозволяється входити і залишатися в будівлі під час перерви 
між ранковими і післяобідніми уроками, 

➢ учень, який є нудотним, йде додому або до лікаря тільки в супроводі батьків або іншої 
уповноваженої особи; повідомити про нудоту своєму класному керівнику, при необхідності 
звернутися до будь-якого співробітника школи,  

➢ в період поза класом учням дозволяється перебувати в будівлі школи тільки за наявності 
педагогічного нагляду, 

➢ після закінчення уроку учень залишається в гардеробі на строго необхідний час; він змінюється, 
одягається і виходить з будівлі; учні, які їдять, йдуть з учителем в їдальню,  

➢ учні, які навчаються в факультативному предметі або групі інтересів, яку вони регулярно відвідують, 
повинні належним чином виправдовувати кожну відсутність, учні чекають в гардеробі початку 
факультативного предмета або групового уроку групи інтересів; вони заходять в клас тільки за 
вказівкою вчителя, 

➢ сервіс тижня піклується про чистоту і порядок в класі; відповідає за чисто вимиту і витерту дошку під 
час уроків,  

➢ тільки уповноважені учні заходять в кабінети в присутності вчителя, хорової кімнати, кабінету 
директора і офісу тільки в тому випадку, якщо їм пропонується це зробити,  

➢ учні відключають свої мобільні телефони під час уроків, 
➢ учні не приносять в школу непотрібних або дорогих речей, вони не несуть в собі невиправдано 

більші суми грошей; школа не несе відповідальності за їх втрату або пошкодження,  
➢ в спеціалізованих аудиторіях учні дотримуються правил безпеки цих класів,  
➢ знайдені предмети передаються пану Двірнику, Пан Бухгалтер, заступник директора або керівник 

школи, 
➢ зіниці не вживають грубих і вульгарних слів; бути уважним до молодших і слабших однокласників; 

особливо дбати про те, щоб не наражати на небезпеку своє здоров'я або життя,  
➢ учень підтримує чистоту в безпосередній близькості від школи, шкільної їдальні та в зоні шкільного 

ігрового майданчика; поза школою учень поводиться відповідно до правил хороших манер, щоб не 
завдати шкоди хорошій репутації школи,  



➢ учні зобов'язані вести себе дисципліновано, забезпечувати порядок у всіх сферах школи, брати 
зразковий догляд за підручниками та шкільним приладдям; повідомляти про свої пошкодження або 
втрати вчителю, 

➢ У разі втрати предмета учні протікають наступним чином:  
• Учень негайно повідомляє класного керівника про втрату предмета (неприпустимо «Я програв 

минулого тижня...»)  

• намагається знайти річ  

• у разі, якщо предмет не знайдено, учень у співпраці з класним керівником зв'язується із 
заступником директора або керівником школи, який ініціює відповідні кроки для повідомлення 
та вирішення проблеми пошкодження 

• керівник школи створює документацію для позову 

• аналогічною є процедура в разі пошкодження предмета, 
➢ для робочих уроків учні переодягаються в роздягальні, для фізичного виховання за вказівкою 

вчителя в класі, в основних роздягальнях або в роздягальнях біля спортивного залу; робочий одяг, 
спортивне вбрання та взуття носять учні за вказівкою вчителя. 

➢ Учні 1-го і 2-го століть приходять в їдальню разом в супроводі вчителя останнього уроку; учні 1-го 
класу залишають шкільну їдальню тільки в супроводі вчителя-наглядача; учні 2-го класу виходять 
самостійно і дисципліновано, 

➢ при організації уроків на позакласних заходах включення та тривалість перерв визначається 
викладачем, відповідальним за захід, відповідно до характеру діяльності та з урахуванням основних 
фізіологічних та гігієнічних потреб учнів, 

➢ учні відповідально готуються до навчання, обробляють поставлені завдання; мати необхідні 
допоміжні засоби, готові до навчання, одягу та взуття, призначені для фізичного виховання та 
практичних занять, які вони використовують тільки на цих уроках, 

➢ викладання також включає уроки плавання протягом двох років поспіль першого етапу та лижної 
підготовки (ЛВВЗ) на шостому або сьомому році; інші види діяльності, такі як їзда на велосипеді, 
веслування на каное тощо, також можуть бути включені до уроків; у цих заходах можуть брати 
участь лише медичні учні; в іншому випадку батьки нададуть школі письмову медичну довідку до 
проведення заходу, 

➢ Пересування за межами класної кімнати дозволяється дітям, особливо під час основної перерви; в 
коридорах учні рухаються спокійно, не бігають і переходять з підлоги на поверх тільки з відома 
вчителя-наглядача; у разі гарної погоди учні проводять велику перерву на вулиці (шкільний двір, 
площа перед головним входом), також можна скористатися трав'янистою ділянкою; учні 
пересуваються сюди спокійно, для безпеки себе і своїх однокласників вони рухаються обережно і 
не бігають, 

➢ в туалеті вихованці дотримуються правил пристойної поведінки, 
➢ учні не залишаються поза класом на території школи або на території школи 
➢ без нагляду вчителя, 
➢ учні зобов'язані вести себе спокійно в приміщенні школи, щоб не порушувати викладання і 

дотримуватися вказівок педагогічного нагляду або інших уповноважених осіб. 
 

Режим під час заходів поза школою  Režim při akcích mimo školu 

➢ безпеку та охорону здоров'я учнів під час заходів та навчання за межами місця, де відбувається 
навчання, школа завжди забезпечує принаймні одного працівника школи – педагогічного 
працівника; разом з ним захід також може забезпечити працівник, який не є педагогічним 
працівником, якщо він повнолітнього віку і має дієздатність, 

➢ на заходах, що проводяться за межами місця, де школа здійснює навчання, на одну особу, що 
забезпечує безпеку і здоров'я учнів, може виділятися не більше 25 учнів; виняток з цього числа 
може бути визначений керівником школи у зв'язку з труднощами забезпечення безпеки і здоров'я 
учнів; школа встановлює правила планування таких заходів – кожен запланований захід за межами 



будівлі школи заздалегідь обговорюється вчителем-організатором з керівництвом школи, особливо 
щодо забезпечення охорони праці та здоров'я (ОШ),  

➢ у разі проведення заходів за межами місця, де школа здійснює навчання, де місцем збору учнів є 
не те місце, де школа здійснює навчання, вчитель-організатор забезпечує безпеку та охорону 
здоров'я учнів у заздалегідь визначеному місці за 15 хвилин до часу проведення зборів; після 
закінчення заходу забезпечення безпеки і здоров'я учнів закінчується в заздалегідь визначеному 
місці і в заздалегідь визначений час; про місце і час проведення зборів учнів і закінчення заходу 
вчителем-організатором повідомляється не менше ніж за 2 дні до того, як законні представники 
учнів письмово написали в eŽK, paper "Інші комунікації" або в іншій письмовій формі, 

➢ при переміщенні учнів до місць навчання або інших заходів за межами будівлі школи учні 
дотримуються правил дорожнього руху та вказівок супроводжуючих осіб; перед такими заходами 
супроводжуючий вчитель демонстративно інструктує учнів про безпеку; для спільних екскурсій 
занять, лижних курсів, екскурсій застосовуються спеціальні правила безпеки, з якими учні 
знайомляться заздалегідь; при проживанні в об'єктах розміщення учасники заходу орієнтуються на 
внутрішні правила цієї установи,  

➢ поведінка учня на позакласних заходах є частиною загальної оцінки учня, включаючи оцінку на 
табелі, 

➢ коли школа бере участь у змаганнях, школа-відправник забезпечує безпеку та охорону здоров'я 
учнів під час транспортування до та з конкурсів, якщо інше не погоджено з законним представником 
учня; під час змагань організатор забезпечує безпеку та охорону здоров'я учнів, 

➢ дистанційне навчання (ДВ): режим уроків і перерв, графік особистого навчання, поділ учнів на класи 
не поширюється на дистанційне навчання; тут дотримуються специфіки даного методу навчання, 
такі як різне технічне оснащення і можливості учнів, складність тривалої роботи з комп'ютером, 
тривалий моніторинг монітора, невідповідна постава і т.д.; тривалість викладання і перерв 
рекомендується керівництвом школи, вчитель визначає її в дистанційному навчанні відповідно до 
характеру діяльності і з урахуванням основних фізіологічних потреб учнів, їх здібностей і реакцій; 
Вчитель також піклується про щоб тривалість викладання не порушувала заплановані уроки інших 
викладачів. 

 

Умови забезпечення безпеки та здоров'я школярів та їх захисту від соціально 
патологічних явищ та від проявів дискримінації, ворожнечі або насильства 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

Здоров'я та безпека учнів  Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

➢ учні зобов'язані міняти взуття, піклуючись про гігієну, особливо перед їжею і після використання 
туалету; як тапочки, закрите спортивне взуття не підходять, зіниці повинні використовувати 
гігієнічне відкрите взуття, 

➢ всі шкільні працівники та учні поводяться під час перебування в школі таким чином, щоб не 
наражати на небезпеку власне здоров'я або здоров'я своїх однокласників або інших осіб; 

➢ учні ходять до школи пристойно і чисто одягнені і гігієнічно доглянуті, без ексцентричності, 
➢ у разі появи дитячих вошей батьки будуть проінформовані про це, класний керівник /TU/ зробить 

запис у класній книзі, 
➢ вентиляція в аудиторіях буде забезпечуватися вчителями на уроках; під час перерв можна 

провітрювати через маленькі вікна – «вентилятори», великі вікна необхідно закрити,  
➢ учні зобов'язані негайно повідомляти про будь-які травми, травми або нещасні випадки, що 

виникають під час уроків, в коридорі або на дитячому майданчику безпосередньо відповідному 
вчителю або ТУ, 

➢ для учня неприпустимо підбурювати інших однокласників до порушення цих Правил школи або 
діяти, з яких може призвести порушення цих Правил, 



➢ пропаганда расизму, ксенофобії, фашизму, класової ненависті та інших антилюдських ідеологій є 
неприйнятною в школі; неприпустимо, щоб учень приносив до школи речі, які загрожують здоров'ю 
і життю (наприклад, вибухівку, зброю, отрути і т.д.), 

➢ травми, що виникли під час спільної діяльності учнів поза школою, повинні бути негайно 
повідомлені керівництву школи; серйозні травми учнів або працівників курсів плавання або катання 
на лижах повинні бути негайно повідомлені керівництву школи, 

➢ існує сувора заборона на вживання алкоголю і куріння у всіх приміщеннях школи, 
➢ школа не несе відповідальності за втрату грошових коштів та особистих цінностей, які залишаються 

вільними в шафках, столах, класних кімнатах або шафах; не рекомендується залишати готівку або 
цінні речі в школі до наступного дня, 

➢ неприпустимо носити, володіти, поширювати і використовувати наркотичні речовини, що 
викликають звикання, на території школи; порушення цього положення класифікується як грубе 
порушення дисципліни і на нього накладаються відповідні санкції; учні не приносять в школу напої 
і предмети, що викликають звикання речовин за своєю формою і смаком (в тому числі всілякі 
енергетичні напої), 

➢ учням бажано стежити за станом свого здоров'я; якщо учень погано себе почуває або відчуває 
початкові симптоми хвороби (підвищена температура, сильна нежить або кашель, головний біль), 
він повинен залишатися вдома, щоб не наражати на небезпеку здоров'я інших учнів або шкільного 
персоналу, 

➢ про втрату особистих речей учні повідомляють безпосередньо вчителю відповідного уроку та ТУ; 
подбати про достатню безпеку своїх речей – блокування роздягальні та класних кімнат; збитки від 
незамкнених приміщень страховою компанією не покриваються, 

➢ всі ювелірні вироби призначені для учнів, які будуть відкладені на уроки телебачення; місце для 
зволікання визначає викладач тб  

➢ учні приносять до школи тільки речі, необхідні для навчання, цінні речі, електронні пристрої та 
більші суми грошей або речі, не пов'язані з навчанням у школі без причини; школа не несе 
відповідальності за їх втрату або пошкодження; якщо учні пошкоджують предмети один одного, вся 
справа вирішується тільки батьками цих вихованців; годинники, ювелірні вироби і т.д. завжди з 
учнями, і коли вони відкладаються (наприклад, телевізійні уроки), вони довіряють їх відповідному 
вчителю, 

➢ у разі проведення позакласних заходів, де місцем збору учнів є не те місце, де школа здійснює 
навчання, вчитель-організатор забезпечує безпеку та охорону здоров'я учнів у заздалегідь 
визначеному місці за 15 хвилин до часу проведення зборів; після закінчення заходу забезпечення 
безпеки і здоров'я учнів закінчується в заздалегідь визначеному місці і в заздалегідь визначений 
час; про місце і час зборів учнів і закінчення заходу вчитель-організатор не менше ніж за 2 дні до 
цього повідомляється законним представникам учнів шляхом зарахування в єЖК або в іншій 
письмовій формі, 

➢ учні не приносять мобільні телефони до школи без причини; школа жодним чином не несе 
відповідальності за їх втрату або пошкодження; якщо учень приносить мобільний телефон до 
школи, телефон завжди буде вимкнений протягом усього перебування в школі; маніпуляція 
мобільним телефоном під час уроку вважається проявом неввічливої і непристойної поведінки і є 
довільним зривом уроку; якщо телефон дзвонить під час уроку або учень маніпулює ним, він 
передає цей мобільний телефон відповідному вчителю, вчитель негайно передає його керівництву 
школи, що забезпечує негайну передачу мобільного телефону батькам учня; при повторенні цього 
правопорушення зіниці може бути запропонований знижений ступінь поведінки, 

➢ використання мобільного телефону на уроці може бути дозволено учневі вчителем або класним 
керівником, якщо використання мобільного телефону безпосередньо пов'язане з виконанням 
навчальної програми або виконанням навчального завдання, 

➢ учням не дозволяється робити аудіовізуальні записи під час уроку під час уроків; це можливо тільки 
в разі серйозних проблем зі здоров'ям учня і тільки за попередньою згодою викладача відповідного 
уроку; недотримання цього пункту буде вважатися грубим порушенням шкільних правил, 



➢ учням не дозволяється фотографувати або іншим чином робити аудіовізуальні записи 
однокласників, вчителів або іншого шкільного персоналу без їх явної згоди; 

➢ Навчання на початку навчального року здійснюється класним керівником, який знайомить учнів, 
зокрема, з:  

• зі шкільними правилами  

• з принципами безпечної поведінки в класі, в коридорах, сходових клітках, роздягальнях, при 
виході зі школи і на дорогах загального користування  

• із забороною приносити до школи речі, не пов'язані з викладанням 

• з процедурою отримання травм  

• протипожежна небезпека та протипожежна процедура, 
➢ навчання на початку першого уроку здійснюється викладачем предмета, зокрема фізики, хімії, 

фізкультури, уроків роботи тощо, або перед викладанням у лабораторіях, мовних класах, шкільних 
майстер-класах або на шкільних майданчиках; викладач знайомить учнів з правилами безпечної 
поведінки і попереджає їх про можливі загрози життю, здоров'ю або майну, 

➢ інструктаж перед заходами, які проводяться за межами будівлі школи, наприклад, прогулянки, 
екскурсії, лижні тренінги, екскурсії, бригади, тренінги з плавання будуть проводитися класним 
керівником або особою, яка буде контролювати дітей; ознайомити школярів з усіма правилами 
поведінки, можливими заборонами і т.д., доручити їм  

➢ про правильне обладнання, 
➢ Інструкція перед канікулами проводиться класним керівником, який:  

• попереджає школярів про шкідливий вплив алкоголю, куріння, знайомств з незнайомими 
людьми і т.д.,  

• попередити їх про можливу небезпеку для життя і здоров'я в разі виявлення і поводження з 
боєприпасами, що не розірвалися, і інструктувати про те, як поводитися в такій ситуації, 

• інформує про ризик виникнення пожежі, безпеки на транспорті, 

• попереджає про небезпеку автостопу,  

• застерігати від купання в місцях, про які вони не знають, 

• інформує та інструктує про небезпеки відповідно до специфіки сезону. 
 

Умови поводження з шкільним майном учнями 
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
➢ учні мають право користуватися шкільними приміщеннями, допоміжними засобами, підручниками, 

пов'язаними з викладанням, виконуючи вказівки викладацького складу та інших уповноважених 
осіб, 

➢ учні ставляться до підручників, шкільного майна і шкільного приладдя гідно і довільно не шкодять 
їм, 

➢ будь-яке довільне пошкодження або знищення шкільного майна несе батьки учня, який заподіяв 
шкоду; цей захід стосується матеріалу, шкільного приладдя та підручників; для підручників термін 
їх служби встановлюється в 4 роки при гідному поводженні; учні усвідомлюють, що в разі 
непропорційного пошкодження підручника придбають новий підручник, 

➢ кожен учень несе відповідальність за чистоту і порядок свого робочого місця і найближчого 
оточення; писати на партах, меблях, шафках і шкільних стінах або будь-яким іншим способом 
завдавати шкоди шкільному майну не допускається; про будь-яку шкоду майну або дефект у класі 
повідомляє учень вчителю, класному керівнику, двірнику або бухгалтеру; якщо учень довільно і 
навмисно завдає шкоди, він зобов'язаний брати участь, згідно з його можливостями, в засобі 
правового захисту фінансово або шляхом відновлення до початкового стану; якщо винуватець не 
встановлений, керівник школи може попросити у учнів конкретного класу частку в нанесенні 
збитків; гроші за пошкоджене майно і підручники будуть передані відповідним викладачем 
бухгалтерської школи зі списком дітей і його підписом, 

➢  учні максимально економлять за допомогою електрики, води, дезінфекції, мила, туалетного паперу 
та одноразових паперових рушників, 



➢ кожен учень несе відповідальність за чистоту і порядок свого робочого місця і найближчого 
оточення; писати на партах, меблях, шафках і шкільних стінах або будь-яким іншим способом 
завдавати шкоди шкільному майну не допускається, 

➢ перед виходом з класу кожен учень прибирає своє робоче місце та його околиці; призначена 
послуга відповідає за чистоту території навколо дошки і за порядок всього класу, 

➢ учні обробляють жалюзі виключно за вказівкою вчителя; вихованцям категорично заборонено 
обробляти електроприлади і вимикачі, вони взагалі не обробляють електричні жалюзі; вчитель не 
дозволить учням маніпулювати контролером цих жалюзі,  

➢ з міркувань безпеки учням забороняється відкривати великі вікна під час перерв і сидіти на 
підвіконнях, на нагрівальних кришках, на кафедрі і на столах вчителів, 

➢ учень не обробляє електропроводку в лабораторії, з обладнанням спеціалізованих кабінетів, зі 
збереженими експонатами і моделями. 


