
 

 

 



 

Єдині вимоги для учнів та працівників школи 

 

Без авторитетної, незламної, непохитної а очах вихованців особистості 

педагога, зазначав В. Сухомлинський, ідеал перетворюється на покинутий 

прапороносцем прапор. Багато проблем виховання пов’язані саме з тим, що часто 

вихованця закликають іти за прапором, якого ніхто не несе. Бути прапороносцем 

ідеалу, нести на своєму прапорі вогонь ідеального – саме в цьому секрети 

педагогічного авторитету. 

 

Єдині вимоги розроблені з метою створення сприятливої обстановки для 

навчання, безпечних умов перебування в школі та на її території, виховання 

поважних відносин в колективі і культурної поведінки в суспільстві, виховання 

дисциплінованості, охайності, відповідального ставлення до своїх обов’язків, 

шанобливого ставлення до державних символів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Єдині вимоги для учнів 
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД УЧНІВ 

1.  Учні повинні приходити в школу чистими, охайно одягненими, скромно 

зачесаними, у випрасуваному одязі, в чистому взутті. 

2.   На уроки фізкультури учні приходять у спортивному одязі в тому числі учні, 

які належать до спеціальної та підготовчої групи. При звільненні від занять 

постійно або тимчасово, учні мають перевзутися у змінне взуття. 

Вхід до спортивної кімнати без змінного взуття та дозволу вчителя 

забороняється. 

3.    На уроки технічної та обслуговуючої праці – в спеціальному одязі. 

4.    На толоки, трудові десанти – в робочому одязі. 

5.    Верхній одяг в холодну пору року здається в гардероб. 

6.    На час пандемії учні зобов’язані користуватись масками. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

• носити в школу коштовні речі, прикраси, планшети, плеєри; 

• користуватися декоративною косметикою; 

• приносити сторонні речі, не пов’язані з навчально-виховним процесом, які 

відволікають від навчальних занять та можуть стати причиною нещасних 

випадків чи зашкодити здоров’ю учнів; 

• відвідувати їдальню та перебувати протягом дня в класі у верхньому одязі. 

  

ПЕРЕБУВАННЯ УЧНІВ  ТА БАТЬКІВ У ШКОЛІ 

1.   Внаслідок поширення пандемії учні, вчителі та працівники школи проходять 

до приміщення школи через відповідні входи. 

2.    Для батьків та інших відвідувачів, яким необхідно поспілкуватися з 

адміністрацією та вчителями відведена п’ятниця кожного тижня, після 15 

години. 

3.   Черговий вчитель відповідає за дисципліну, порядок та не допускає масового 

скупчення дітей в коридорах.  

4.  При спізнення на 1 урок, черговий вчитель робить у щоденнику учня, що 

спізнився, відповідний запис. Щоденники повертаються не пізніше 2 уроку.   

5.  Вчитель 1 класу зустрічає учнів на шкільному подвір'ї  щодня  не пізніше 8.10 

та відводять їх до навчального класу. Учні 2-4 класів самостійно проходять до 

навчальних класів. 

6.  Виховна година для більшості учнів 1-11 класів проводиться що четверга 

після уроків. Рішення про зміну дня та часу проведення виховної години 

приймається директором школи після письмової заяви класного керівники.  

7.  Батьки учнів початкової школи при необхідності спілкування з вчителями 

початкових класів можуть приходити на територію школи щоп’ятниці з 14.00 до 

15.00  

8.  Чергові по школі та класах зобов’язані сумлінно виконувати свої обов’язки, 

забезпечувати підтримування чистоти і порядку в приміщенні та на подвір’ї 

школи. 



9.  Чергування  учнів 8-11 класів по школі проходить згідно графіку 

затвердженому директором школи на семестр. 

10.  Учні чергового по школі класу приходять щопонеділка о 7.50 до школи та 

під керівництвом вчителя здійснюють підняття Державного Прапору України. 

11.  Останню п’ятницю місяця, кожен клас робить прибирання закріпленого 

навчального класу. 

12.  Після закінчення уроків учні організовано залишають клас, забирають одяг  

і залишають школу. 

13.  Залишатись в школі після занять можуть учні, які займаються громадськими 

справами, зайняті в гуртках та секціях. 

14.  Забороняється палити і вживати алкогольні напої в приміщенні та на 

території школи в урочний та позаурочний час. Учнів, які будуть затримані під 

час паління та вживання алкоголь, направляють з батьками до лікаря-

нарколога  та ставлять на внутришкільний облік 

15.  Забороняється приносити чи приводити домашніх тварин у приміщення 

школи. 

16.  Всі учні повинні берегти шкільне майно, свої речі та речі товаришів, 

в  зразковому стані утримувати  підручники та  літературу з шкільної бібліотеки. 

17.  За зіпсовані матеріальні цінності, що належать школі чи учням, за 

зіпсовані  чи загублені підручники, за знищені рослини на  території школи 

відшкодовують  збитки батьки учнів, які заподіяли шкоду. 

 

ВЕДЕННЯ ЗОШИІВ, ЩОДЕННИКІВ, ПІДРУЧНИКІВ 

  

1.  Зошити  утримуються чистими, охайно підписані, ведуться відповідно до 

єдиного орфографічного режиму, чорнилами чорного кольору. 

2.  Учні повинні виконувати  всі  роботи чітким і розбірливим почерком. 

3.  Забороняється виривати листки із зошитів чи починати новий зошит, якщо 

старий не закінчився. 

4.  Олівці повинні бути охайно підстругані, паста в ручці попередньо перевірена 

і обов’язково має бути запасна паста чи ручка. 

5.   Учні 1-11 класів можуть працювати в друкованих зошитах з різних предметів, 

згідно Положення про друковані зошити, які придбані за згодою батьків. 

6.  Записи в щоденнику ведуться грамотно, чітко заповнюються, систематично 

надаються вчителям для виставлення оцінок, класному керівнику та батькам в 

кінці тижня для перевірок та підпису. 

7.  Зошити, щоденники та підручники повинні бути охайно обгорнені. Не можна 

обмальовувати обкладинки чи обклеювати наклейками. 

8. Забороняється виривати чи загинати листки, робити в книжках помітки чи 

малюнки. 

 

ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ШКОЛІ 

 

1.   Не допускається пропускати навчальні заняття без пред’явлення медичної 

довідки або заяви від батьків про поважні причини відсутності учня в школі. 

2.  До дзвінка учні повинні приготувати все необхідне  для уроку,  після дзвінка 

вони зобов’язані негайно зайняти свої місця за партами. 



3.  Чергові готують класне приміщення та обладнання до кожного уроку, 

повідомляють  вчителя про відсутніх. 

4.  Чергові учні при переході із кабінету в кабінет мають здавати і приймати 

приміщення. 

5.  Кожен учень відповідає за чистоту і порядок, збереження свого робочого 

місця в класі, кабінеті, майстерні. 

6.  Під час уроку учні повинні сидіти прямо, не горбитися, не розвалюватися, 

уважно слухати пояснення вчителя та відповіді товаришів, не розмовляти,  не 

займатися сторонніми справами. 

7.  Виходити до дошки учень зобов’язаний із щоденником, відповідаючи 

повинен стояти прямо, говорити голосно і чітко, не поспішаючи. 

8.  Бажаючи запитати про щось учителя, учні повинні підняти руку, не 

відриваючи від парти ліктя, після дозволу вчителя встати і задати питання. При 

бажанні відповісти на запитання, поставлене до класу, також треба підняти руку. 

9.  Учням категорично забороняється підказувати, виправляти відповідь 

товариша без дозволу вчителя. 

10.  Мобільні телефони під час уроку знаходяться у беззвучному режимі. 

11.  Користуватися планшетами або мобільними телефонами під час 

навчальних  занять можна лише  за вимогою  вчителя. 

12.  Учні виходять із класу спокійно і тільки з дозволу вчителя. 

 

ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА ПЕРЕРВАХ 

  

1.    На час пандемії, перерву учні проводять в класах, на шкільному подвір’ї, 

відпочивають, розмовляють не підвищуючи голосу, не створюючи ситуацій, що 

можуть зашкодити здоров’ю. 

2.    Організоване відвідування їдальні відбувається відповідно до встановленого 

графіка. Відповідальними за поведінку учнів в їдальні є класні керівники. 

3.    Перед прийняттям їжі миття рук є обов’язковим. 

4.    В кабінет директора, в кабінети заступників директора, в учительську чи 

кабінети спеціального призначення, де працюють вчителі, учні заходять 

попередньо постукавши, запитавши дозволу і одержавши його. 

5.    Учні піднімаються на 2-й поверх по сходах праворуч (біля стіни), а 

спускаються - тримаючись за перила. 

 

ПОВЕДІНКА УЧНІВ У МАЙСТЕРНЯХ. 

 

1.  Кожен учень повинен бути готовим до виконання роботи не пізніше ніж за 5 

хвилин до її початку. 

2.   До роботи повинні бути допущені лише ті учні, які пройшли інструктаж з 

техніки безпеки, одягнені в спецодяг. 

3.  Учень зобов’язаний одержати інструмент чи матеріал для роботи або 

принести свій інструмент та матеріал, інструкцію про хід роботи, перевірити 

стан інструменту, працювати, дотримуючись правил техніки безпеки; після 

закінчення роботи все прибрати і здати інструмент у зразковому стані вчителю. 

 

 



 

 

Єдині вимоги для педагогічних працівників 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ. 

  

1.   З метою якісної підготовки до нового навчального року завідувачу кабінету 

підготувати класний кабінет до початку чергової відпустки. 

2.   Під час перерв  технічний персонал знаходиться на своїх ділянках 

наглядаючи за чистотою та підтримуючи порядок. 

3.   Протягом тижня вчителі під час перерв  чергують на закріплених згідно 

наказу ділянках, слідкуючи за поведінкою учнів та недопущення ситуацій, які б 

зашкоджували здоров’ю та життю дітей. 

4.    Класні керівники та вчителі – предметними з метою заохочення дітей та 

батьків до участі в олімпіадах та конкурсах в системі проводять роз’яснювальну 

роботу,  вживають індивідуальні форми і методи заохочення як учнів, так і 

батьків.   

5.    Класні керівники доводять  до відома батьків в травні місяці про 

необхідності проходження  дітьми обов’язкового медичного огляду. 

 

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

1. Акуратність і охайність: 

- одяг має бути чистим, випрасуваним. 

- взуття має бути чистим. 

- зовнішній  вигляд має відповідати діловому стилю. 

- волосся, обличчя і руки мають бути чистими і доглянутими, 

використані дезодоруючі гігієнічні засоби з нейтральним запахом. 

2. Стриманість – одне з головних правил ділової людини під час вибору 

одягу, взуття, парфумів і косметичних засобів. 

3. До ділового стилю не належать: 

- спортивний одяг – спортивний костюм (якщо це не вчитель фізичної 

культури); джинси;  одяг для активного відпочинку – шорти, 

толстовки, майки та футболки із символікою; пляжний одяг і взуття; 

прозорі сукні, спідниці та блузки; вечірні туалети; сукні, майки і 

блузки без рукавів – без піджака або жакета; короткі блузи, що 

відкривають частину живота чи спини; спортивне взуття; вечірні туфлі 

– з бантами, пір’ям, великими стразами, яскравою вишивкою, з 

блискучих тканин тощо; чоботи-бофорти в поєднанні з діловим 

костюмом; 

- екстравагантні стрижки та зачіски; 

-  манікюр екстравагантних кольорів; 

- Вечірній макіяж; 

- Масивні сережки, брошки, кулони, перстні; пірсинг; аксесуари із 

символікою неформальних об’єднань 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЕДПГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

• досконале володіння державною мовою; 

• має бути носієм високих моральних якостей; 

• уміти володіти власною емоційно-вольовою сферою; 

• бути цілеспрямованим, ініціативним, дисциплінованим, вимогливим 

до себе та інших; 

• мати витримку, здатність до гальмування у поєднанні з швидкою 

реакцією й винахідливістю, емоційною рівновагою, умінням володіти 

своїми почуттями; 

• володіти педагогічною спостережливістю й уважністю;  

• необхідно тримати в полі зору весь клас; 

• мати натхнення та інтуїцію; 

• досконало володіти мисленням і мовленням; 

• мати педагогічне мислення; 

• оптимістичність; 

• педагогічний такт; 

• підтримувати необхідний рівень фізичного, духовного і психічного 

здоров’я; 

• адекватно оцінювати свою особистість. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ПЕДАГОГА 

 

• організування навчально-пізнавальної діяльності учнів і власної 

діяльності; 

• підготовка навчальних матеріалів, доступність, виразність; 

• налагодження педагогічно доцільних стосунків із учнями та колегами; 

• об’єктивне оцінювання емоційного стану учнів і його врахування у 

навчальній діяльності; 

• володіти науковими знаннями, розуміти взаємозв’язки між 

предметами; 

• емоційно-вольовий вплив на людину. 


