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Правила внутрішнього розпорядку для учнів  

КЗО «Криворізька спеціальна школа «Сузір’я» ДОР»» 

  

І. Загальні правила 

1.1. Учні приходять до закладу  за 15 хвилин до початку занять відповідно до розкладу уроків. 

1.2. Учні закладу вітаються з персоналом, вчителями та іншими дорослими. 

1.3. Приходити до школи необхідно в чистому, випрасуваному одязі ділового стилю та 

чистому взутті, з охайною зачіскою. 

1.4. Учням заборонено приносити до школи непотрібні для занять речі. 

1.5. Технічні та електронні засоби (планшети, плеєра, мобільні телефони, нетбуки, ноутбуки 

тощо) дозволяється використовувати на уроці тільки в освітніх цілях. 

1.6. Пропуски учнем навчальних занять з поважної причини підтверджуються необхідними 

документами: заявою батьків, довідкою позашкільного навчального закладу та ін.  

1.7. Усі школярі зобов'язані берегти шкільне майно, зелені насадження на території школи, 

бережливо поводитися зі своїми речами та речами товаришів. 

1.8. Учні школи зобов'язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу школи, 

зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні 

правила. 

1.9. Суворо забороняється тютюнопаління  на  території закладу. 

1.10. Заборонено приносити на територію школи і використовувати вибухові, вогненебезпечні 

речовини, спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути, предмети 

або речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню 

освітньо-реабілітаційному та виховному процесу. 

               

ІІ. Поведінка учнів під час уроків та корекційно-розвиткових занять. 

2.1. До початку уроків (08.25 год.) учень школи займає своє місце в класі, готує необхідні для 

уроку речі.  

2.2. Запізнення учнів на заняття фіксуються у журналі щоденного контролю та у щоденнику 

учня. 

2.3. За кожним учнем класу на заняттях закріплюється постійне робоче місце. Учень має право 

пересідати на інше місце тільки з дозволу вчителя. 

2.4. Під час уроку учневі необхідно дотримуватися дисципліни й порядку, не залишати після 

себе сміття, папір на столах, підлозі. 



2.5. Після закінчення заняття учні встають після слів учителя «Урок закінчено». Виходити з 

класу слід спокійно, тільки з дозволу вчителя. 

2.6. На уроки фізкультури учні з'являються у спортивній формі відповідно до сезону.  

2.7. Підручники школяра мають бути акуратно обгорнуті. У них не можна загинати сторінки, 

робити підкреслення, виривати сторінки та ін. псування, втрата підручника відшкодовується 

згідно з нормативними документами. 

2.8. Зошити учні ведуть чисто, охайно, у відповідності з вимогами орфографічного режиму, 

підписи мають відповідати встановленим зразкам. 

2.9. Кожен учень 3-10-го класу має щоденник єдиного зразка, в якому охайно синьою пастою 

або чорнилом ведуться відповідні записи. 

2.10. У разі порушення дисципліни учнем школи класний керівник інформує його батьків. У 

разі неодноразового порушення учнем дисципліни до школи запрошуються батьки учня та 

проводиться співбесіда та інші дії, відповідно до законодавства.   

2.11. Виставлення оцінки за поведінку в щоденник учня відбувається щотижня класним 

керівником. 

2.12. Учням школи не дозволяється самовільно залишати школу до закінчення  занять. 

2.13. Учні приходять до школи та залишають її тільки в супроводі батьків. 

2.14. У разі захворювання учень відвідує медпункт, за показниками отримує звільнення від 

занять, інформує про це класного керівника та чергового адміністратора і тільки потім залишає 

школу. 

2.15. Спілкування зі старшими, однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. 

Учень не повинен допускати принизливі й образливі вислови, провокувати словами або діями 

учасників освітньо-реабілітаційного та виховного процесу, вживати ненормовану лексику та 

ін.  

2.16. Зі школи учні виходять спокійно, дотримуючись порядку. 

  

ІІІ. Поведінка учнів під час перерв 

3.1. Особливо уважними треба бути учням під час руху сходами. При пересуванні слід 

триматися правого боку. 

3.2. Учням забороняється бігати сходами, штовхати одне одного, створювати конфліктні 

ситуації, використовувати непристойні вирази і жести. 

3.3. Заборонено під час руху коридорами вживати їжу, напої, штовхатися, розмахувати 

руками, галасувати. Вживання їжі учнями дозволяється тільки у шкільній їдальні. 

3.4. Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати 

у відкриті вікна. 

3.5. На території школи категорично забороняється тютюнопаління, вживання алкогольних 

напоїв та інших психотропних речовин. 

3.6. Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших.  

 



ІV. Поведінка учнів поза школою 

4.1. Учень школи зобов'язаний бути ввічливим, коректним і доброзичливим, проявляти 

витримку й розуміння у стосунках. 

4.2. Бути уважним до дорослих, маленьких дітей і літніх людей. 

4.3. Дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в міському транспорті, громадських 

місцях. 

4.4. Дбайливо ставитися до природи. 

4.5. Забороняється вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів. 

4.6. Учень школи повинен дотримуватися мовного етикету, не дозволяти нецензурних 

висловлювань. 

4.7. Перебування без дорослих у місцях відпочинку, прогулянки містом тощо для учнів  

9 – 10- х класів дозволяється до 21 години. 


