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в ЗГ № 2 імені Лесі Українки
1. Здобувач освіти приходить в школу за 10-15 хв. до початку занять, чистий та 
охайний, в одязі дотримується ділового стилю; займає своє робоче місце з 
першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя

2. Школа -  освітнє середовище, в якому немає місця зброї, в т. ч ножам, 
вибуховим пристроям, вогненебезпечним речовинам; алкогольним напоям, 
цигаркам, наркотикам, токсичним речовинам тощо

3. Залишати територію школи без дозволу педагогів та за узгодженням з 
батьками в урочний час безвідповідально

4. У разі пропуску занять до 10-ти днів здобувач освіти надає класному 
керівникові медичну довідку або записку від батьків про причину відсутності 
на уроках. У разі пропуску здобувачем освіти більше 10-ти днів без поважної 
причини та відповідних документів школа інформує поліцію

5. Здобувач освіти проявляє пошану до старших, ровесників, піклується про 
молодших

6. Здобувачі освіти бережуть майно школи, охайно ставляться до як до свого , 
так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку на території школи

7. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки здобувачів освіти, які 
заподіяли збиток, відшкодовують його. Відповідальність за збереження 
мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо адміністрація та педагогічний 
колектив школи не несе. У випадку крадіжок мобільних телефонів тощо 
адміністрація школи та педагогічний колектив не вживають жодних заходів 
щодо їх пошуку

8. Користуватися мобільним телефоном під час уроків дозволяється тільки 
тоді, якщо це необхідно для виконання завдання вчителя



9. Здобувані освіти, котрі знайшли втрачені або забуті речі , передають їх 
черговому адміністратору

10. здобувачі освіти доброчесно працюють на уроках,старанно виконують 
класні й домашні завдання; користуються правилами академічної 
доброчесності

11. Час перерви — особистий час кожного здобувача освіти. Він може його 
проводити за своїм розумінням, але не заважати іншим та не створювати 
небезпечні ситуації; своєчасно, без запізнення, приходити на уроки

12. У гімназії здобувачі освіти поводяться ввічливо, поважають честь і гідність 
людей


