Правила поведінки здобувачів освіти
Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату
з поглибленим вивченням окремих предметів
Закарпатської обласної ради
Учень має право:
- на освіту, що здійснюється високопрофесійними вчителями;
- розвивати у школі свої здібності та таланти;
- брати участь в конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;
- вносити пропозиції з питань організації та умов навчального процесу, відпочинку та
побуту учнів;
- зберігати індивідуальність, бути особою, яку поважають як особистість, що має свій
власний стиль у поведінці та діловий стиль в одязі;
- вільно висловлювати свої думки та переконання, шукати, отримувати та передавати
інформацію різними засобами;
- обирати та бути обраним у органи шкільного самоврядування.
При реалізації своїх прав учень повинен виконувати встановлені правила поведінки учнів,
внутрішнього розкладу, статут школи, систематично та глибоко оволодівати знаннями,
практичними навичками, уміннями, дотримуватися моральних та етичних норм, дбайливо
ставитися до шкільного майна.
Кожен учень зобов’язаний:
· виконувати статут та закони школи;
· систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними уміннями й навичками,
підвищувати загальнокультурний рівень;
· виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
· у школу приходити охайним, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм;
· систематично відвідувати уроки;
· у разі пропуску занять у день прибуття до школи класному керівнику подавати документ,
що пояснює причину відсутності на уроках; · берегти шкільне майно, не псувати його;
· сміття викидати лише до урн, поважати працю прибиральниць;
· при вході дорослого до класу привітати його, піднімаючись з місця;
· дотримуватись етичних норм поведінки; забороняється вживати нецензурну лексику;
· під час перерви поводити себе чемно, не бешкетувати, не бігати;
· неухильно виконувати правила техніки безпеки.
ПАМ’ЯТАЙ:
- мобільний телефон під час уроку повинен бути вимкнений;
- адміністрація, вчителі, гардеробниця за збереження мобільних телефонів та інших
коштовних речей учнів відповідальності не несуть;
- паління на території школи та в інших громадських місцях заборонено.
Пам’ятка ділового стилю одягу
·Перше правило – спільне для всіх: діловий стиль передбачає повну відсутність джинсового
одягу.
· Одяг кожного юнака повинен складатися з класичного ділового костюма або класичних
штанів та сорочки з краваткою.
· · Одяг дівчини – світла блузка або піджак, спідниця до колін або класичні темні штани.
· В одязі дівчат не може бути яскравих, прозорих, строкатих блузок, коротких спідниць
тощо.
· Зачіска – частина ділового стилю. Слідкуйте за охайністю вашого волосся!
Прохання до всіх: дотримуйтеся ділового стилю одягу, адже ваш зовнішній вигляд – це
важлива складова іміджу нашої школи!

