
 

 

 

                                                                    

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
Зміни внесено Радою школи від 9 квітня 2019 року  

 

Даний регламент має на меті забезпечити належне функціонування навчального 
закладу та гарантувати безпеку учнів початкової школи та дитячого садка, а 
також їх батьків. Закликаємо усіх дотримуватись даних правил та забезпечити їх 
дотримання.  

Дані правила переглядаються, затверджуються та до них вносяться зміни кожного 
року на раді школи. У разі виникнення ситуації, що не передбачена даними 
правилами відповідальність за прийняття рішення бере на себе адміністрація.   

 

1. ПРИЙОМ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО ШКОЛИ.ОБОВ’ЯЗКИ РОДИН 

 

1-1 Правила прийому до школи 

До дитячого садочку приймаються діти, яким виповнилось або має виповнитись 3 
роки до 31 грудня поточного року, фізіологічний та психологічний розвиток яких 
дозволяє їм перебувати у колективі.  

До молодшої школи приймаються діти, яким виповнилося, або має виповнитись 6 
років до 31 грудня поточного року. Учні з нефранкомовних родин проходять тест на 
визначення рівня володіння мовою та отримують рекомендації щодо вивчення мови 
до остаточного зарахування до школи. Сім’ї мають підписати контракт про свої права 
та обов’язки. 

 

1-2 Зарахування до школи  

Зарахування до школи набуває чинності лише після зустрічі родини з директором 
школи, подачі повного пакету документів та внесення оплати за навчання. 

Родина зобов’язана оновлювати адміністративну інформацію про себе кожного разу, 
коли в цьому є потреба. 

Родина зобов'язана дотримуватися даних правил після зарахування до школи.  



 

 

2. ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕД ШКОЛОЮ 

Зарахування до ФЛАК передбачає, що учень регулярно відвідуватиме заняття та буде 
дотримуватися шкільного розпорядку. 

 У випадку запізнення або відсутності дитини, школу потрібно повідомити негайно, 
вказавши причину відсутності дитини. Коли дитина повертається після тривалої 
відсутності, батьки повинні надати медичну довідку або пояснювальну записку 
класному керівнику. 

Якщо дитина мала інфекційне захворювання, що передається при контакті чи була 
заражена паразитами, батьки повинні якнайшвидше повідомити про це школу.  Після 
хвороби слід надати медичну довідку, в якій засвідчено, що дитина більше не є носієм 
інфекції і може знаходитись в колективі. 

У разі запланованої відсутності дитини в школі, батьки повинні  надати письмову заяву. 
В окремих випадках, дозвіл на пропуск занять надає дирекція школи.    

Учні повинні дотримуватись правил внутрішнього розпорядку ФЛАК. Не можна 
запізнюватись на заняття. Учень, який запізнився, допускається до занять лише за 
наявності дозволу від адміністрації школи, який він має отримати у приймальні. Якщо 
учень дуже часто запізнюється, він може не бути допущенним до уроків. 

 Якщо дитина має піти раніше, ніж закінчаться уроки, батькам повинні завчасно 
написати розписку, яка знімає зі школи відповідальність за життя та здоров'я дитини. 

Учні, яких зарахували до школи, повинні брати участь в усіх видах діяльності, що 
організовує школа і виконувати усі завдання, які від них вимагають. Учень може бути 
звільнений від занять з фізичної культури лише за умови наявності медичної довідки.  

Розклад 
Перший цикл навчання, дитячий садок 

(PS,MS,GS) 

Другий та третій цикл навчання,  
Початкова школа 

(CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 

Прибуття до 
школи 

Учні заходять до класів о 8:20  У дворі школи між 8:20 та 8:30 

Початок занять о 8:20 8:30 

Обідня перерва Батьки можуть забирати дітей об 11:45 (СЕ1-СЕ2), 12:00 (PS-MS-GS) або о 12:15 (CP-CM1-
CM2). Вони повинні привести їх назад до школи за 10 хв. до початку уроків після обідньої 
перерви. 

Продовження 
занять 

13:30 13:00 (СE1-CE2) та 13:30 (CP-CM1-CM2) 

Закінчення занять 15:00 та (12:00  у середу) 15:15 (12:30  у середу) 

Гуртки або 
позашкільні види 

діяльності 

Закінчення занять о 16:15 
 

Закінчення занять о 16:30 
 

О 14:30 або о 15:40 у середу 

Група 
продовженого дня 

до 17:30 крім середи, 16:30 до 16:30 

Особливості Батьки учнів дитячого садочку мають 
супроводжувати дітей до входу у клас. 
Діти йдуть додому у кінці дня у супроводі 
батьків, або повнолітньої особи, про яку 
належним чином та у письмовій формі 
повідомлено адміністрації. 

Батькам не дозволено супроводжувати 
дітей  до приміщення школи. Вони їх 
приводять та забирають при вході на 
територію школи.Батьки повідомляють 
директору школи у письмовій формі про те, 
що їх дитина може йти додому без 
супроводу дорослих. Батьки повинні вчасно 
забирати дітей зі школи. 



 

 

3. ШКІЛЬНИЙ УСТРІЙ 

 

Працівникам школи забороняється поведінка, вживання жестів та висловлювань, які 
могли б трактуватися як прояв байдужості або зневаги по відношенню до учня, до його 
родини, або, які могли б завдати кривди почуттям дитини.  

Учням, як і їх батькам, забороняється поведінка, вживання жестів чи висловлювань, які 
могли б трактуватися як прояв неповаги до обов’язків чи особистості працівника 
школи. Також учні повинні поважати своїх товаришів та їх батьків.  

Крім того, учні та їх батьки не мають ставати об’єктом дискримінації за расовими 
ознаками, кольором шкіри, статтю, мовою, релігією, соціальним та національним 
походженням, статками та за будь-якими іншими ознаками. 

 

3-1 Догани та міри покарання  

При недотриманні правил внутрішнього розпорядку початкової школи, а особливо - 
посягання на фізичну та моральну недоторканість інших учнів та працівників школи, 
адміністрацією школи буде вжито певні міри покарання, під які, за необхідності, 
можуть розповсюджуватись і на батьків учнів. Допускається, що важка дитина, або 
дитина, яка своєю поведінкою наражає себе та інших на небезпеку, може бути негайно 
відокремлена від колективу та перебувати окремо, під наглядом дорослого. Також 
учень може бути позбавлений права виходити на перерву. Застосування будь-яких 
покарань тілесного характеру суворо заборонено. 

Якщо виникає якась особливо складна ситуація, що впливає на поведінку учня в школі, 
вона повинна бути досліджена і розглянута шкільним колективом. 

У початковій школі від учня може вимагатися письмове пояснення його поведінки. 
Директор школи особисто повідомляє учню про введення дисциплінарних мір 
покарання, документальне підтвердження яких зберігається у подальшому в особовій 
справі учня.   

 

3-2 Педагогічний контроль 

Батьки отримують електронний табель успішності: для учнів молодшої школи 
(садочок) два рази на рік, для учнів початкової школи - наприкінці кожного триместру 
для ознайомлення та підпис. Батьки мають право вимагати паперову версію 
документу в адміністрації школи. 

Батьки зобов’язані стежити за навчанням своєї дитини. Педагогічний колектив 
зобов’язаний реагувати на запити батьків.  

 

3-3 Пересування по школі та перерви 

За групування на вході та виході класів, перехід з однієї будівлі до іншої віповідають 
вчителі.  Все має відбуватись спокійно та з дотриманням дисципліни. 

Перерва є обов’язковою для усіх учнів. 



 

 

На перерві та у їдальні учні мають дотримуватися правил та слухатися дорослих, що 
наглядають за ними. 

 

3-4 Пошкодження, крадіжки, загублені речі та заборонені предмети 

На територію школи забороняється приносити предмети, що є небезпечними та 
можуть порушити загальний спокій в школі, що викликають заздрощі, можуть 
спровокувати пошкодження майна чи наразити дітей на небезпеку.   

Наполегливо рекомендуємо не давати дітям у школу цінні предмети (електронні ігри, 
телефони, одяг, гроші, прикраси, тощо). За ці предмети навчальний заклад не несе 
жодної відповідальності. 

Електронні пристрої мають бути вимкненими та схованими, крім випадків, коли 
користування ними дозволене вчителем (в навчальних цілях). 

У випадку недотримання цих правил, вищезгадані речі будуть конфісковані і повернені 
виключно батькам. 

Батьки несуть фінансову відповідальність за пошкодження майна їх дитиною. 

4. КОРИСТУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯМ. ГІГІЄНА. ЗДОРОВ’Я 
 

Стороннім особам не дозволяється проходити на територію школи та всередину 
шкільного приміщення (крім випадків узгоджених з дирекцією школи). Батькам не 
дозволяється заходити до приміщення школи під час уроків. 

Учнів молодшої школи (садочка), батьки мають приводити та забирати у приміщенні 
школи у відповідні години. Учнів початкової школи, батьки мають приводити та 
забирати біля входу на територію школи у відповідні години. 

Ліцей зобов'язується забезпечити сприятливі для здоров’я учнів умови та чистоту 
приміщення. 

Відвідувачі навчального закладу мають підтримувати чистоту у приміщеннях, у дворі 
школи та обережно користуватися шкільним майном.  

Діти, які приходять навчатися до ФЛАК мають бути здоровими та доглянутими. 

На території школи заборонено палити. 

У ФЛАК заборонено приймати та розповсюджувати ліки. У випадку проходження 
тривалого лікування, родина узгоджує питання вживання ліків з навчальним закладом. 

Горіхи та арахіс заборонені у школі. 

У початковій школі, на ранковій перерві до споживання допускаються тільки фрукти 
(свіжі, сухі, компоти) і овочі. 

Схеми евакуації при пожежі узгоджено з відповідними органами. Тренування 
проходять регулярно. 

Ознайомився (дата):                                   ……………………………………………………………………………………………. 

Ім’я та прізвище дитини:                           ……………………………………………………………………………………………. 

Ім’я та прізвище одного з батьків:          ……………………………………………………………………………………………. 

Підпис:                                                            ……………………………………………………………………………………………. 


