
                                                                 
                                                          

Правила поведінки 

для здобувачів освіти спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської та італійської мов №130 імені 

Данте Аліг’єрі міста Києва 

 

Правила поведінки для учнів школи розроблено на основі принципів поваги, 

оскільки  повага - один із найважливіших елементів поведінки людини. 

Наша школа – це простір емпатії, розвитку, безпеки для усіх учасників 

освітнього процесу. І тому МИ: 

1. Патріоти своєї Батьківщини, школи, родини. Вчимося  бути активними 

громадянами і справжніми лідерами. 

2. Відстоюємо правду. 

3. Визнаємо рівні права усіх. 

4. Визнаємо гідність кожної людини. 

5. Поважаємо особистий простір кожного. 

6. Несемо відповідальність за свої вчинки. 

7. Готові прийти на допомогу тому, хто цього  потребує. 

8. Прагнемо до самовдосконалення, всебічного розвитку. 

9. Слідкуємо за культурою мовлення. 

10. Вчимося бути пунктуальними: вчасно приходимо на заняття. 

11. Підтримуємо чистоту і порядок, бережно ставимося до  шкільного майна. 

12.  Вирішуємо усі питання дипломатично. 

13. Дотримуємось здорового способу життя. 

14.  Турбуємось про довкілля. 

15.  Шануємо своїх учителів. 

16.   Дбаємо про честь школи, примножуємо її здобутки. 

17.  Робимо лише добрі справи. 

 

І. Ми прагнемо  безпеки: 

 Пам’ятай, що школа- це територія, на якій не місце для зброї, вибухових або  

вогненебезпечних предметів та речовин, спиртних напоїв, наркотичних речовин, 

сигарет (навіть електронних), шокерів, газових балончиків, ножів та інших 

небезпечних предметів. 

 Ти можеш піти зі школи та її території лише з дозволу вчителів або медичної 

сестри, попередньо узгодивши з батьками. 

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

неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами. 

  Дотримуйся правил техніки під час уроків і на перервах. 



  Безпечно використовуй навчальне та спортивне обладнання. 

 

ІІ. Ми ввічливі: 

 Стався до інших так, як би ти хотів (хотіла), щоб ставились до тебе. 

 Висловлюй свої погляди, поважаючи гідність і почуття своїх співрозмовників. 

 Піклуйся про молодших учнів, поважай учителів. 

 Бережи шкільне майно, дбай про чистоту і порядок у школі і на території 

школи. 

ІІІ. Ми  старанні і наполегливі учні: 

 Приходь до школи за 15-20 хвилин до початку занять,  займи своє робоче 

місце і підготуй  усе необхідне до уроку. 

 Старанно виконуй домашні завдання. Пам’ятай: важко у навчання- легко у 

житті. 

 Дотримуйся правил поведінки під час уроку. 

 Не пропускай школу без поважних причин. У разі відсутності на заняттях 

надай довідку від лікаря або письмове пояснення від батьків про причини 

відсутності. 

 Дотримуйся правил внутрішнього розпорядку та норм Статуту школи. 

 

ІV. Ми дотримуємось правил користування мережею Інтернет 

 Використовуй інтернет ресурси виключно з освітньою метою. 

 Не відвідуй сайти, які містять непристойну, заборонену, нелегальну 

інформацію, інформацію, що містить насилля. 

 Використовуючи інформацію з інтернет ресурсів, завжди дотримуйся 

правил академічної доброчесності – посилайся на джерело інформації. 

 Нікому без дозволу батьків не давай особисту інформацію: домашню 

адресу, номер телефону свій, батьків, місце роботи батьків, назву й адресу 

школи. 

 Не поширюй і не зберігай інформацію, що може образити інших осіб або 

заподіяти їм шкоду. 

 Якщо ти знайшов (знайшла) у мережі щось, що бентежить тебе, не 

намагайся розібратися у цьому самостійно, звернись до вчителів або 

батьків. 

 Нікому не давай свій пароль, за виключенням дорослих вашої родини. 

 Не роби протизаконних вчинків і речей в Інтернеті. 

 Не шкодь і не заважай іншим користувачам. 

 

 
 

Розроблено спільно з учнівським самоврядуванням, розглянуто на педагогічній 

раді школи  №1  від 30.08.2021, затверджено наказом школи № 125 від 30.08.2021 

 


