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м. Запоріжжя 



1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти в ЗНВК «Запорізька Січ» (далі правила) 
базуються на законах України, Постановах Міністерства освіти і науки України та органів 

місцевого самоврядування, статуті закладу освіти. 
1.2. У випадку порушення Правил для здобувачів освіти можуть бути вжити такі 

стягнення: 
- усне зауваження; 
- запис зауваження в щоденник; 

- винесення догани, включно з винесенням догани і з занесенням її в особову справу 
учня; 

- виклик учня самого або з батьками (іншими законними представниками) на педагогічну 
нараду; 

- відшкодування батьками (іншими законними представниками) заданої учнем 

матеріальної шкоди закладу освіти. 
1.3. Заборонено приносити до закладу освіти предмети або речовини, які можуть 

зашкодити здоров`ю або безпеці оточуючих, завадити проведенню освітнього процесу. 
1.4. Категорично заборонено приносити наркотичні, отруйні речовини, паління (будь-

яких видів існуючих речовин та способів їх паління) та вживання алкогольних напоїв на всій 

території закладу. 
1.5. До закінчення освітнього процесу учень може залишити територію закладу тільки з 

дозволу класного керівника або чергового адміністратора з відповідним записом у щоденник 
учня чи за згодою працівників закладу освіти з батьками. 

1.6. У разі поганого самопочуття необхідно звернутися до медичного пункту. У разі 

відсутності медичного працівника звернутися до класного керівника чи адміністрації.  
1.7. Учень має бути ввічливим у спілкуванні з усіма учасниками освітнього процесу, 

дотримуватись принципу академічної доброчесності. 
1.8. Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать вчителям 

та іншим учням.  

1.9. Забороняється: 
1.9.1. Брати без дозволу чужі речі (речі, які особисто не належать учню). За пошкоджене 

шкільне майно батьки (інші законні представники) зобов’язані відшкодувати збитки. 
1.9.2. Бігати по коридорах, сходинках, кататися на поручнях, перехилятися через перила 

та внутрішні балкони, ковзати по плитці у роздягальні та на ганку школи, лазити через 

паркан закладу, кататися та будь-яким чином перешкоджати роботі воріт та хвіртки.  
1.9.3. Вживати ненормативну лексику, образливі слова для інших осіб (у будь-якому 

вигляді, наприклад слова пісень, вірші та ін..), демонструвати непристойні жести. 
1.9.4. Колоти (штрикати) різними предметами, гратися в небезпечні ігри, кидатися 

портфелями і іншими предметами, кусати та будь-яким іншим способом завдавати шкоди 

іншим учасникам освітнього процесу. 
1.9.5. Приносити гральні карти до закладу та грати в азартні ігри.  

1.9.6. Приносити будь-яких тварин до закладу (котів, собак, змій, павуків, комах та ін.). 
1.9.7. Самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях. 
1.9.8. Чинити перешкоду при відкриванні чи закриванні дверей.  

1.9.9. Смітити в приміщенні та на території закладу.  
1.10. Учні зобов’язані слідкувати за своїм зовнішнім виглядом та взуттям, які повинні 

відповідати вимогам, викладеним у Статуті закладу. Одяг повинен бути охайним, заборонено 
носіння відвертого одягу. 

1.11. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені освітньою 

програмою. 
1.12. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику, приносити на 

заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя, форму та 
відповідне взуття для занять на уроках фізичної культури. 



1.13. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, повинні здати черговому, 
який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю, класному керівнику або 
шкільній адміністрації. 

1.14. Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для 
виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.  

 
 

2.ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПЕРЕРВИ 

2.1. Під час перерви учень зобов`язаний прибрати своє робоче місце й підготуватись до 
наступного уроку. У разі, якщо був урок фізичної культури, перевдягнутися та прийти до 

кабінету, де за розкладом у учнів наступний урок. 
2.2. Під час перерви забороняється: 
- штовхатися, бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях; 

- грати з м`ячем в приміщеннях, не пристосованих для цього; 
- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з`ясовувати стосунки за допомогою 

сили, битися; 
- лазити по деревам, перебувати на ігрових та спортивних майданчиках, смузі перешкод, 

виконувати на них різноманітні трюки, спонукати до них інших осіб. 

2.3. Під час перебування у їдальні: 
2.3.1. Дотримуватись черги, виконувати вимоги педагогічних працівників, працівників 

їдальні та чергових. 
2.3.2. Шанобливо ставитися до працівників їдальні. 
2.3.3. Дбайливо ставитись до майна шкільної їдальні. 

2.3.4. Під час перебування в їдальні слід дотримуватися гарних манер і поводитися 
пристойно. 

2.3.5. Проявляти увагу й обережність при отриманні і вживанні гарячих і рідких страв. 
2.3.6. Розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по 

сусідству. 

2.3.7. Заборонено штовхатись, кидатись їжею, посудом, сміттям, виносити їжу і напої за 
межі їдальні. 

2.3.8. Після прийому їжі слід прибрати після себе посуд зі столу. 
2.3.9. Заборонено перебувати в приміщенні їдальні у верхньому одязі. 
 

 
3.ПРАВИЛИ ПОВЕДІНКИ НА УРОКАХ 

3.1. Здобувачі освіти зобов`язані приходити до закладу освіти за 10-15 хвилин до 
початку занять. 

3.2. Заборонено перебувати у кабінетах у верхньому одязі. 

3.3. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватись на уроки без поважної причини 
заборонено. 

3.4. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, гойдатися на 
стільці, гойдати стілець іншого учня, кидатися будь-якими предметами,  відвертати увагу 
інших учасників освітнього процесу від уроку. 

3.5. Заборонено користуватися мобільними телефонами та планшетами під час уроку, 
якщо це не стосується освітнього процесу. 

3.6. Заборонено виходити з класу без дозволу педагога. 
3.7. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні 

можуть йти на перерву. 

3.8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких 
заперечень. 

3.9. Учень повинен дбайливо ставитись до своїх підручників та зошитів. 
 



4. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У РОЗДЯГАЛЬНІ 
4.1. Учні знімають верхній одяг в роздягальні, у місці, призначеному для учнів цього 

класу. 

4.2. У кишенях верхнього одягу не можна залишати гроші, ключі, мобільні телефони й 
інші коштовні предмети. 

4.3. У роздягальні не можна бігати, штовхатися, стрибати, пустувати . 
4.4. Після закінчення уроків всі учні організовано класом спускаються вйдуть до  

роздягальні, де одягаються. 

4.5. Учні забирають речі, одягаються, у разі необхідності виходять з роздягальні й 
одягаються в коридорі, щоб не створювати тисняву в роздягальні. 

 
 

 

5. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ РТУТНИМ ТЕРМОМЕТРОМ ТА ДІЇ ПРИ 

РОЗЛИВІ РТУТІ У ПРИМІЩЕННІ 

5.1. Обережно ртуть: 

 До отрут без яких поки що не може обійтися людство, належить і ртуть. 

Ртуть - метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах легко рухома рідина, що при 
ударі поділяється на дрібні кульки, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення - + 
38,9 С. З підвищення температури випаровування ртуті збільшується. Пари ртуті та ії 

сполуки дуже отруйні. 
З попаданням до організму людини через органи дихання ртуть акумулюється та 

залишається там на все життя. 
Встановлена максимально допустима концентрація парів ртуті: 

 для житлових, дошкільних, учбових і робочих приміщень – 0,0003 мг/м; 

 для виробничих приміщень – 0,0017 мг/м. 
Концентрація парів ртуті в повітрі понад 0,2 мг/м викликає гостре отруєння організму 

людини. 
Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: 

 починається загальна слабкість; 

 головний біль та підвищується температура; 

 згодом – болі в животі, розлад шлунка, хворіють ясна. 
Симптоми хронічного отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті 

протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є: 

 зниження працездатності, 

 швидка стомлюваність, 

 послаблення пам’яті і головний біль; 

 в окремих випадках можливі катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів, 
кровотечі ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунка. 

Тривалий час ніяких ознак може й не бути, але потім поступово: 

 підвищується стомлюваність, слабкість, сонливість – головній біль, апатія й емоційна 

нестійкість; 

 починає порушуватися мова, тремтять руки, а у важких випадках – ноги і все тіло; 

 ртуть уражає нервову систему, а тривалий вплив  її викликає навіть божевілля. 
Боротьба з великою кількістю ртуті та її парів дуже складна. Хіміки називають ії 

демеркуризацією. 

Демеркуризація меже проводитися двома способами:  

 хіміко-механічним – механічний збір кульок ртуті з подальшою обробкою 

забрудненої поверхні хімічними реагентами (після такого способу обробки приміщення 
потребує посиленого провітрювання); 



 механічним – механічний збір кульок ртуті з поверхні з наступної заміною підлоги, 
штукатурки або капітальним ремонтом будівлі (цей спосіб може застосовуватися разом х 

хіміко-механічним). 
5.2. Якщо у приміщенні розбито ртутний термометр: 

 виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого 

віку; 

 відчиніть настіж усі вікна у приміщенні; 

 максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері; 

 захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою; 

 негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу 
скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні 

кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою. 
Використання пилососа для збирання ртуті – забороняється; 

 вимийте забруднення місця мильно-содовий розчином (400 грамів мила і 500 грамів 
кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 

літрів води); 

 зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими 

приміщеннями, і провітрюйте протягом трьох діб; 

 утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не нижче 18 – 20 градусів С для 

скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт; 

 вичистіть та промийте міцним чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви 
наступили на ртуть. 

Якщо ви виявили або побачили кульки ртуті в будь якому іншому місці, будь 

ласка, негайно сповістіть про це місцеві органи з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення або поліцію. 
 
 

6. ДІЇ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

6.1. У випадку травм на уроці негайно повідомити вчителя.  
6.2. При нещасних випадках з іншими учасниками освітнього процесу (іншими учнями, 

вчителем) негайно повідомити дорослих, які знаходяться найближче до тебе. 

6.3. У разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації слухайся вчителя, не панікуй та 
дотримуйся всіх необхідних правил. 

 
 
________________________________     ______________                     ____________________ 

  (посада керівника підрозділу)                         (підпис)                                          (ПІБ) 
 

Узгоджено: 

 
Відповідальний за загальний 

контроль з питань ОП                                ______________                    _____________________ 
                                                                   (підпис)                                         (ПІБ) 


