
Кодекс честі учнів Маріупольської 
ЗСШІ № 11 облради 

Свідомий громадянин України 
 Запам’ятай! Ти громадянин України і учень Маріупольської ЗСШІ 

№ 11 облради. Люби свою Батьківщину, дорожи честю школи-інтернату. 
 Твій обов’язок - старанно вчитися, зразково поводитись, брати 

активну участь у громадському житті школи-інтернату, неухильно 
виконувати правила учнів у школі-інтернату. 

 Обов’язок громадянина України – вивчати і знати українську мову, 
шанувати культуру та звичаї українського народу. 

 Збагачуй свій духовний світ. 
 Через усе життя гідно пронеси горде ім’я українця. 
Не словом, а справою 
 Сприймай людину такою, якою вона є: адже в кожного свої ідеали, 

здібності, мрії, переконання, уподобання. 
 Критикуючи, пропонуй щось своє. 
 Якщо пропонуєш зміни, візьми участь у роботі. 
 Коли всі працюють, не стій осторонь – це не чесно. 
 Пообіцяв – виконуй. Не певен – не обіцяй. 
 Пам’ятай: справи переконливіші за слова. 
 Якщо ти чогось не знаєш, не виконав домашнього завдання, не 

принижуй себе випрошуванням оцінки. Не шукай собі виправдань, а 
дізнайся і виконай необхідну роботу. 

 Будь вимогливим, але передусім до себе: не виправдовуй своїх 
лінощів. 

 Не тримай у собі вміння та навички. Постійно шукай нагоди 
практично їх застосувати. 

 Поважай працю інших людей. Тобі ж приємно, коли поважають 
твою. 

 Прагни перемоги, але не будь-якою ціною, а в чесній боротьбі. 
 Не зупиняйся на досягнутих успіхах. Перемагай щодня! 
Завжди залишайся Людиною 
 Будь чесним. Скажеш неправду – втратиш повагу та довіру. 
 Умій визнавати свої помилки. 
 Вчися пробачати і миритися. Будь вірним другом. 
 Будь ввічливим, чемним, привітним і гостинним. Завжди вітайся, 

дякуй, проси вибачення, вислухай і допоможи. 
 Поважай думку батьків, вчителів, однокласників. 
 Будь уважними до дорослих, маленьких дітей, хворих і літніх 

людей. 
 Жартуючи, не забувай: жарт лише тоді дотепний, коли всім 

смішно, в тому числі й тому, над ким жартують. 



 Коли хизуєшся своїми якостями, пам’ятай: завжди є той, хто 
досконаліший від тебе, тож уникай зверхності, пихи. 

 Пам’ятай: власність (чия б вона не була) має бути недоторканною. 
Якщо хочеш бути здоровим 
 Дотримуйся режиму дня і харчування. 
 Підтримуй в чистоті себе і середовище навколо. 
 Уникай стресових ситуацій. 
 Пам’ятай, що мобільні прилади можуть наносити шкоду твоєму 

здоров’ю. 
 Бережи своє здоров’я, уникай шкідливих звичок. 
 Дбайливо стався до природи. 
Правила поведінки учнів Маріупольської ЗСШІ № 11 облради 
1. Загальні правила поведінки. 
1.1. Учні приходять до школи не пізніше ніж 15 хв. До початку 

занять, займають свої робочі місця і готують необхідне навчальне 
приладдя до уроку. 

1.2. Учні, які спізнилися, записуються до книги обліку черговим 
адміністратором і отримують запис про спізнення в щоденник. 

1.3. Учні не мають права без дозволу адміністрації школи-інтернату, 
педагогів і медпрацівників покидати під час уроків школу-інтернат та її 
територію (спортивний майданчик, майстерню тощо). 

1.4. У випадку відсутності учня його батьки зобов'язані повідомити 
класного керівника (в телефонному режимі або особисто) про причину 
відсутності до початку уроків. У день відновлення занять учень надає 
пояснювальну записку від батьків у довідку від лікаря класному 
керівнику чи вихователю. 

1.5. Для всіх учнів школи обов'язковою є форма встановленого 
зразку, емблема школи, вишиванка та класичне взуття (висота підборів 
- 3 см, стійка підошва). 

1.6. Суворо забороняється вдягати джинси, спортивний одяг. 
1.7. Учні повинні мати охайну класичну зачіску. 
1.8. На уроках фізичної культури учені зобов'язані носити 

спортивний костюм та спортивне взуття (кросівки, кеди). 
2. Поведінка на заняттях 
2.1. Після дзвоника на урок учні займають робочі місця в 

навчальних кабінетах і чекають на вчителя. На парті не повинно бути 
нічого зайвого. 

2.2. Під час уроків не можна порушувати тишу, відволікатися 
самому від занять і відволікати товаришів сторонніми розмовами та 
зайвими справами, що не стосуються уроку. Урочний час повинен 
використовуватися учнями з метою навчання. 

2.3. Учень під час уроку може залишити клас тільки з дозволу 
вчителя. 



2.4. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти 
на запитання вчителя, він піднімає руку. 

2.5. Для відповіді учень виходить до дошки, подаючи вчителю 
щоденник. 

2.6. Дзвоник (сигнал) про закінчення уроку дається для вчителя. 
Тільки тоді, коли вчитель оголошує про закінчення уроку, учні мають 
право покинути клас, не залишаючи після себе сміття, папір на столі, 
підлозі. 

3. Правила культури навчальної праці 
3.1. Підручники, зошити, словники, щоденники учнів мають бути 

обгорнені. 
3.2. Зошити повинні бути чистими, охайними, грамотно 

підписаними. 
3.3. Щоденник учня має бути в обкладинці, без різних прикрас і 

зображень. Записи ведуться згідно з інструкціями. Щотижня 
підписуються батьками та класним керівником. 

3.4. Не дозволяється витирати, замальовувати написане в зошитах, 
щоденниках, виривати сторінки. 

4. Поведінка на перервах та після закінчення занять. 
4.1. Під час перерви учень повинен: 
 Привести до порядку своє робоче місце. 
 Вийти з класу. 
 Виконувати вимоги чергового вчителя. 
4.2. Допомогти підготувати клас, на прохання вчителя, до 

наступного уроку. 
5. Поведінка у їдальні. 
5.1. Культурно поводити себе в їдальні. 
5.2. Обов’язково дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог (мити 

руки з милом, користуватися серветкою чи рушником). 
5.3. Після вживання їжі прибрати за собою брудний посуд. 
5.4. Дотримуватися графіка харчування. 
5.5. Не вживати їжу та напої поза межами їдальні. 
6. Учням забороняється. 
6.1. Бігати по сходинках і коридорах, поблизу вікон та інших не 

облаштованих для ігор і місць. 
6.2. Штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати 

фізичну силу. 
6.3. Вживати непристойні вирази, жести, порушувати тишу, 

заважати відпочивати іншим. 
6.4. Користуватися мобільним телефоном під час освітнього 

процесу. 
6.5. Палити в приміщенні та на території школи-інтернату. 


