
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти 

1.. Права і обовязки здобувачів освіти визначаються чинним законодавством та  

Статутом. 

2. Здобувачі освіти Капулівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  мають гарантоване державою 

право на: 

- на доступність та безоплатність повної загальної середньої освіти у Закладі; 

- на вибір  форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та 

позакласних занять; 

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці; 

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною  базою закладу загальної середньої освіти; 

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;  

- участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, 

виставках, конкурсах тощо; 

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів 

інваріантної і варіативної частини; 

- право на доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у 

тому числі в мережі Інтернет, електронних підручників та інших мультимедійних 

навчальних ресурсів у порядку, визначеному законодавством 

- участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу; 

- участь у добровільних самодіяльних об*єднаннях, творчих студіях, клубах, 

гуртках, групах за інтересами тощо; 

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що 

порушують права або принижують їх честь, гідність; 

- вільне вираження поглядів, переконань; 

- захист від булінгу; 

- участь в обговоренні і внесенні  власних пропозицій щодо організації освітнього 

процесу, дозвілля здобувачів освіти; 

3. Здобувачі освіти Закладу зобов*язані: 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, 

ніж визначено Державними стандартами  загальної  середньої освіти  

- дотримуватися академічної доброчесності; 

- підвищувати загальний культурний рівень; 

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій освітніми 



програмами та навчальним планом Закладу, його Статутом;  

- дотримуватися вимог законодавства, Статуту, правил внутрішнього розпорядку, 

моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; 

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до 

Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені 

чинним законодавством; 

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна 

інших учасників освітнього процесу; 

- дотримуватись правил особистої гігієни. 

 

4.Здобувачі освіти повинні дотримуватися таких правил: 

- дотримуватися розкладу занять (уроків, факультативів), не запізнюватися й не 

пропускати заняття без поважних причин; 

- дотримуватись чистоти в школі й шкільному дворі; 

- берегти шкільну будівлю, обладнання, майно; 

- дбайливо ставитися до результатів праці інших людей і надавати посильну допомогу 

в прибиранні шкільних приміщень під час чергування по школі; 

- підтримувати порядок і чистоту в приміщеннях школи: їдальні, роздягальнях, туалеті 

та ін..; 

- приділяти належну увагу своєму здоров’ю й здоров’ю оточуючих; 

- приходити до закладу совіти завчасно до початку занять, чистими й охайними, 

знімати в гардеробі верхній одяг, займати своє робоче місце й готувати все необхідне 

навчальне приладдя до уроку за розкладом; 

- не  приносити на територію школи з будь-якою метою й використовувати в будь-який 

спосіб зброю, вибухові, вогненебезпечні речовини, алкогольні напої, інші одурманюючі 

засоби й отруйні печовини; 

- не залишати територію школи в урочний час; 

 - на уроках не жувати  гумку, не вживати їжу чи напої,не  користуватися мобільним 

телефоном (грати, розмовляти, включати звук дзвінка) та навушниками; 

-   виконувати домашні завдання; 

- щодня  записувати домашнє завдання до щоденника; 

- приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, посібники, інструменти, 

письмове приладдя; 

- дотримуватися мовленнєвого етикету. 

  

 


