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ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  ЗДОБУВАЧІВ  ОСВІТИ 
1. Загальні положення 

Згідно зі ст.53 «Права та обов`язки здобувачів освіти» Закону України «Про освіту» 

здобувачі освіти мають право на: 

- навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і 

темпу здобуття освіти; 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-

технічної діяльності тощо; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

- повагу людської гідності; 

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства 

та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, 

що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

-отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу 

(цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування); 

-користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою 

інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, 

встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 

-доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та 

науковій діяльності; 

-особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

-інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми 

потребами та із соціально незахищених верств населення. 

2. Здобувачі освіти зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), 

дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, 

передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, 

дотримуватися етичних норм; 

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також 

умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності); 

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів 

освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну 

інформацію від інших осіб. 

3. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та чинними 

документами закладу освіти. 

 

 

 

 

 



2. ЗАГАЛЬНІ   ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  ЗДОБУВАЧІВ    ОСВІТИ 

Козинецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області  
 

2.1.Ми – у безпеці. Правила фізичної та психологічної безпеки. 

1. Здобувач освіти приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, 

займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя.  

4. Школа – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, вибуховим, вогненебезпечним 

речовинам; спиртним й слабоалкогольним напоям, цигаркам, наркотичним та іншим 

психотропним речовинам. 

 5. Без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) не йдіть зі школи та її території в урочний 

час.  

6. На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового 

учителя, адміністрації школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.  

7. Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм 

небезпечно знаходитися: горище, підвал, кухня, майстерня.  

8. Під час перерви здобувачі освіти можуть безпечно пересуватися по сходах, поблизу вікон і в 

інших місцях, не пристосованих для ігор.  

9. Небезпечно самовільно розчиняти вікна, сидіти на підвіконнях і виглядати у розчинені вікна.  

10. Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму 

розумінню, проте, не повинен заважати іншим здобувачам освіти.  

11. Обов’язково дотримуватися правил безпеки у школі: пожежної безпеки, правил вимог охорони 

праці та безпеки життєдіяльності під час занять. 

2. У разі пропуску занять до трьох днів здобувач освіти пред’являє  класному керівнику довідку 

або записку від батьків (осіб , що їх замінюють) про причину відсутності на заняттях.  

3. У разі пропуску більше трьох днів, здобувач освіти надає довідку з медичної установи.  

2.2.Ми – ввічливі 

1.Здобувачі освіти поважають цінності своєї школи.  

2.Всі учасники освітнього процесу звертаються один до одного шанобливо, поводяться гідно та 

поважають честь і гідність людей, які знаходяться поруч.  

3.Здобувачі освіти можуть висловлювати свої погляди не принижуючи гідності і почуттів інших 

людей. 

4.Під час уроку здобувачі освіти старанно виконують завдання, з повагою ставляться до інших, 

удосконалюють вміння співпрацювати та розвивають навички ненасильницької комунікації.  

5.Поважаємо особистий простір кожного учасника освітнього процесу, тому без його дозволу не 

проводимо фотографування та відео зйомку і не викладаємо дану інформацію у соцмережі.  

6.Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими 

формами поведінки у школі та за її межами.  



7.Здобувачі освіти розвивають і вдосконалюють толерантне ставлення до навколишнього 

середовища, дбайливо ставляться до тварин, не допускають знущання над ними.  

8. Виховуємо толерантне ставлення на основі твердження: всі діти різні, всі мають різні 

можливості, але всі вони рівні, незважаючи на певні фізичні обмеження.  

9. Створюємо позитивний емоційний простір для реалізації інклюзивного навчання.  

2.3.Ми – старанні і наполегливі у навчанні 

1. Здобувачі освіти дотримуються режиму роботи школи, вчасно приходять на урок. 

2. Бережливо ставляться як до свого і чужого майна.  

3. Раціонально та коректно використовують свій мобільний телефон. 

4. Під час уроку не шумлять, не відволікаються самі і не відволікають однокласників від занять 

розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються уроку.  

5.Якщо під час уроку не зрозуміли пояснення, то здобувачі освіти мають право ставити питання до 

вчителя. 

6.Навчіться чути вчителя на уроці і поважайте його особистість.  

7.Здобувачі освіти можуть у коректній формі обстоювати свої погляди і переконання при 

обговоренні різних спірних питань.  

8.Здобувачі освіти відповідально ставляться до виконання домашніх.  

9. Здобувачі освіти мають право на справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання  

10.Здобувачі освіти мають право на свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, 

просвітницької та наукової діяльності. 

 
 

 

 

 

 

 


