
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ГІМНАЗІЇ  
ТА ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА КЛАСУ 

▪ Поведінка кожного не повинна ображати, заважати або загрожувати іншим. Учні повинні вітатися 
із всіма дорослими, для привітання учителя або інших дорослих у класній кімнаті учні встають. 
Спілкування ведеться у ввічливому тоні. Головні убори в приміщеннях не носять. Виняток 
становлять конфесійні головні убори 

▪ Погрози іншим і насилля виключені. Приносити із собою зброю або інші предмети, що нагадують 
зброю, заборонено. 

▪ Для фільмування, фотографування або запису аудіо необхідно отримати відповідні згоди (згідно 
з § 201 StGB). 

▪ Ігри, фільми, музика та ін., що пропагують насилля і недостойну поведінку, заборонені.  

▪ Вживання і розповсюдження наркотичних та інших подібних засобів категорично заборонені.  

▪ Втрачені цінні речі не підлягають компенсації. 

▪ Оголошення і повідомлення дозволяється вивішувати лише на призначених для цього місцях, 
робити це можуть лише уповноважені особи. 

▪ Учні повинні виконувати вказівки і розпорядження учителів та інших співробітників.  

▪ Під час їжі верхній одяг і сумки учні залишають у відведених для цього місцях. 

▪ Кожен учень залишає своє місце чистим 

▪ Учням заборонено заходити в учительську і кімнати для підготовки учителів до роботи. Винятком 
є супровід учителя.  

Навчальний процес 

▪ Учні і вчителі приходять на заняття вчасно. Якщо учень через хворобу не приходить на 
підсумкову контрольну роботу або інші заходи для перевірки знань, необхідно надати довідку 
від лікаря.  

▪ Починає і завершує урок учитель, дзвінок є лише орієнтовним сигналом. 
▪ Перед початком занять необхідно зняти верхній одяг. 
▪ Якщо через 10 хвилин після початку уроку учитель не з’явився, староста класу або його заступник 

повинні повідомити про це в секретаріат гімназії. 
▪ Користування мобільними телефонами та іншими подібними пристроями під час занять 

заборонено. 
▪ Їсти під час занять заборонено. Пити можна з дозволу учителя. 
▪ Учні по черзі виконують завдання чергових (слідкують за порядком, витирають дошку, слідкують 

за класним журналом, наявністю необхідних матеріалів). 
▪ Після останнього уроку стільці необхідно підняти на столи, витерти дошку, закрити вікна, 

вимкнути світло, замкнути двері класу. 
▪ Знаходитись під час занять в коридорах чи на сходах заборонено. 
▪ За відсутності учителя в класі вікна повинні бути закритими або знаходитись у відкинутому 

положенні. 
▪ Вхідні двері під час занять закриті на замок. 



▪ Про нещасні випадки, раптові проблеми із здоров’ям або інші особливі випадки негайно 
повідомити учителеві або у секретаріат. 

Перерви 

▪ Під час малих перерв знаходитись в коридорах і на сходах заборонено. 
▪ Бігати по приміщенню заборонено. 
▪ Залишати територію гімназії під час занять і перерв заборонено. Виняток становить плановий 

перехід із одного корпусу в інший. 
▪ Під час великої перерви учні виходять у двір. 
▪ Заняття спортом лише на відведених для цього майданчиках. 
▪ У їдальні знаходяться лише ті учні, які там обідають. 

Позаурочні заходи 

▪ Будь-які позаурочні заходи для учнів на території школи можуть проводитись лише за наявності 
спеціального дозволу.  

▪ Учні застраховані на період уроків, перерв, на шляху до школи, а також під час проведення 
шкільних заходів поза школою. Виняток становить час прийому їжі. 

Заключні положення 

▪ Пошкодження і забруднення будь-якого шкільного обладнання не допускається. Шкільна 
установа має право вимагати компенсацію за пошкоджене або втрачене майно 

▪ За навмисне, грубе або повторне порушення внутрішнього розпорядку учні можуть бути 
притягнуті до громадських робіт. Батьки будуть повідомлені про це заздалегідь. 

Правила класу 

1. Офіційні робочі мови – українська і німецька. Мови особистого спілкування поза навчальним 
процесом не регламентуються. 

2. Усі електронні пристрої, які учні приносять з собою, повинні мати маркування. Перед початком 
уроків учні здають пристрої (із вимкненим звуком, у підписаному пакеті) учителю або асистенту. 
Під час великих перерв пристрої можна взяти для користування, після перерви знову здати. 

3. Учитель і асистент відповідають лише за зберігання зданого пристрою. Жодної відповідальності 
за технічний стан пристроїв, що зберігаються, а також за ті пристрої, які не були передані на 
зберігання, вони не несуть. 

4. Учитель і асистент повідомляють батькам необхідну інформацію у письмовій формі. Для цього усі 
батьки чи особи, які представляють інтереси учнів, повинні вказати адресу електронної пошти. 

5. Учитель чи асистент не мають права давати учню будь-які ліки. 
6. При виникненні проблем із здоров’ям учень повідомляє про це учителю або асистенту і 

телефонує батькам або особі, яка представляє інтереси учня, з проханням забрати додому. Піти 
додому до закінчення уроків учні мають право лише у супроводі відповідних осіб. 

7. У випадку хвороби батьки або особи, які представляють інтереси учня, повідомляють про це 
напередодні увечері або до 7 години ранку листом на вказану адресу електронної пошти або 
залишають голосове повідомлення по вказаному телефону. Якщо хвороба триває 3 дні і більше, 
обов’язково необхідно надати довідку від лікаря. 

8. Булінг, нецензурна лексика, насилля суворо заборонені. Притримуємось принципів демократії. 


