
   ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 

             української школи м. Валенсія

І. Загальні правила

1.1. Учні приходять у школу за 5-10 хвилин до початку занять за розкладом. 
1.2. Учні школи вітаються з персоналом, вчителями та іншими дорослими. 
1.3. Учням заборонено приносити до школи не потрібні для занять речі, 
коштовності тощо. 
1.4. Користування мобільними телефонами  під час проведення уроку суворо 
забороняється. Телефон повинен бути вимкнений або переведений  у 
беззвучний режим.  При неодноразовому порушенні цієї вимоги телефон 
вилучається і передається батькам учня у той  самий  день. 
1.5. Усі школярі зобов'язані берегти шкільне майно, зелені насадження на 
території школи, бережливо поводитися зі своїми речами та речами товаришів. 
1.6. Учні школи зобов'язані зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, 
коридорах. Не вживати їжу, напої під час перерв у кабінетах та ін. приміщеннях 
школи. 
1.7. У разі навмисного пошкодження шкільного майна батьки учня зобов'язані 
відшкодувати матеріальні збитки. 
1.8. Суворо забороняється тютюнопаління в школі та на її території. 

ІІ. Поведінка учнів на уроках 

2.1. Під час уроку учневі необхідно дотримуватися дисципліни     й порядку, не 
залишати після себе сміття, папір на столах, підлозі. 
2.2. Після закінчення уроку учні виходять з класу у супроводі вчителя на 

шкільне подвір’я на кожній перерві і не заходять до кабінетів аж до 
початку наступного уроку.  

2.3.  Після закінчення перерви учні проходять до класів без запізнень. 
2.3. Школярі мають акуратно працювати з підручниками. У них не можна 
загинати сторінки, робити підкреслення, виривати сторінки та ін. В кінці 
навчального року підручники повертаються на збереження. 
2.4. У разі порушення дисципліни учнем школи класний керівник інформує 
його батьків.  У разі постійних порушень дисципліни рішенням педагогічного 
колективу учень може бути виключеним з школи.  
2.5. Учням школи не дозволяється самовільно залишати школу до закінчення 
навчальних занять. Це розглядається як порушення дисципліни. 



2.6. Спілкування зі старшими, однолітками має бути виваженим, привітним і 
доброзичливим. Учень не повинен допускати принизливі й образливі вислови, 
вживати ненормовану лексику та ін. 
   
  Вчителям. 
1. Дисципліна в школі підтримується на основі поваги до людської гідності 

учнів.  
2. Застосування методів фізичного або психологічного насильства у ставленні 

до учнів не допускається. 
3. Забороняється застосування таких засобів впливу, як виключення  з уроку. 

          Батькам. 

1. Батьки повинні вчасно приводити своїх дітей до школи за 5-10 хвилин до 
початку навчального процесу і вчасно забирати після закінчення уроків, 
залишаючи підпис в журналах класних керівників. 

2. Батьки зобов’язані здійснювати контроль по підготовці учнями домашніх 
завдань. 

3. Батьки несуть відповідальність за дітей чергуванням під час уроків,   
перерв та переходів учнів у інші приміщення згідно графіка чергувань. 

4.    Батьки зобов’язані оплатити щомісячно навчання  дитини в тому числі за            
       умов часткової  відсутності на протязі місяця. БК може розглянути проха- 
       ння про не оплату тільки за умов надзвичайної ситуацїї при наявності 
       належних документів.   


