
Правила поведінки здобувачів освіти
в Андріївській спеціалізованій різнопрофільній школі І-ІІІ ступенів

Бердянської районної ради  Запорізької області

«Кодекс честі  учнів 1-4 класів»  
1. Сумлінно  вчитися,  уважно  слухати  пояснення  вчителя,

виконувати всі його завдання.
2. Любити  і  цінувати  свою  родину,  Батьківщину.  Усюди

спілкуватися  українською  мовою:  ми  живемо  в  незалежній
державі Україні.

3. Зразково  поводитися  у  школі  та  поза  нею,  щоб не  осоромити
свою честь та гідність.

4. Бути  уважним,  ввічливим,  поступатися  старшим  дорогою,
місцем у громадському транспорті.

5. Брати  участь  у  корисних  справах  свого  класу.  Допомагати
товаришам у навчанні, бути чесним і правдивим.

6. Проявляти  повагу  до  старших,  піклуватися  про  молодших.
Слухатись  батьків,  старших  членів  сім’ї,  поважати  їх,
виконувати домашні обов’язки.

7. Оберігати  рідну  природу.  Бережливо  ставитися  до  шкільного
майна, до своїх і чужих речей.

8. Дотримуватися режиму дня. Цікаво і корисно проводити вільний
час: читати, малювати, слухати музику, грати з товаришами.

9. Дотримуватися  правил  особистої  гігієни.  Щоденно  робити
ранкову гімнастику, займатися фізкультурою і спортом.

10. Дотримуватися  правил дорожнього  руху.  Бути  уважним з
газом,  вогнем,  електричними  приладами.  Купатися  лише  у
спеціально відведених місцях у присутності дорослих.

«Кодекс честі  учнів 5-8 класів»  
1. Наполегливо  оволодівати  знаннями,  навчальними  вміннями  і

навичками.  Готувати  себе  до  вибору  шляху  після  завершення
середньої  освіти.  Сумлінно  трудитися  для  загального  блага.
Брати участь у продуктивній праці і самообслуговуванні. Обрати
майбутню професію

2. Любити  і   цінувати  свою  родину,  Батьківщину.  Усюди
спілкуватися українською мовою.

3. Брати  активну  участь  у  громадському  житті  школи,  класу,  в
роботі  учнівського  самоврядування.  Вчитися  поєднувати
особисті інтереси з інтересами колективу.



4. Охороняти  рідну  природу,  берегти  і  примножувати  народне
добро. Боротися за економію і бережливість.

5. Правильно  організовувати  навчання,  працю,  відпочинок,
цінувати свій і чужий час. Займатися в гуртках за інтересами.

6. Систематично займатися фізкультурою і спортом.
7. Поважати  батьків,  старших  членів  сім’ї,  брати  участь  в

домашніх справах. Учитися веденню домашнього господарства,
піклуватися про літніх і хворих людей, про молодших.

8. Бути  дисциплінованим,  скромним,  ввічливим.  Виконувати
вимоги педагогів, рішення органів учнівського самоврядування.

9. Дотримуватися  скромності  і  охайності.  Школу  відвідувати  в
одязі установленої форми.

10. Знати  і  виконувати  правила  дорожнього  руху,  пожежної
безпеки  і  поведінки  на  воді.  Дотримуватися  правил  техніки
безпеки.

«Кодекс честі  учнів 9-11 класів»  
1. Наполегливо  і  творчо  оволодівати  основами  наук  і  навичками

самоосвіти, необхідними для майбутньої професії.
2. Бути національно-свідомим громадянином України, патріотом.
3. Брати  активну  участь  у  громадянському  житті,  діяльності

учнівського  самоврядування.  Берегти  й  примножувати  кращі
традиції школи, колективу.

4. Раціонально  організовувати  навчання,  працю,  відпочинок.
Оволодівати  надбаннями  культури,  мистецтва,  всебічно
розвивати свої здібності.

5. Брати  участь  у  гуртках,  займатися  фізичною  культурою,
спортом,  загартовуватися.  Готувати  себе  до  захисту
Батьківщини.

6. Брати  участь  у  суспільно-корисній  праці.  Турбуватися  про
збереження шкільного майна, ресурсозбереження.

7. Поважати  батьків,  проявляти  турботу  про  членів  родини,
допомагати їм. Бути уважним до оточуючих людей.

8. Дотримуватися  правил  і  норм  поведінки.  НІ!  –  шкідливим
звичкам, аморальним та антигромадянським вчинкам.

9. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. У школі носити одяг
установленої форми.

10. Знати  і  виконувати  правила  безпеки  життєдіяльності,
вимагати їх виконання від оточуючих.


