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ПРАВИЛА  
внутрішнього розпорядку 

для учнів (вихованців),  дітей дошкільного віку  

(«Регламент школяра») 

комунального закладу  

«Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради  

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на 

здобуття повної загальної середньої освіти. Держава забезпечує доступність і 

безоплатність дошкільної, повної загальної середньої освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої 

освіти, різних форм навчання. У комунальному закладі «Харківська санаторна 

школа №13» Харківської обласної ради (далі санаторна школа) учбова дисципліна 

ґрунтується на додержання правил «Регламенту школяра» та Статуту. 

2. Ці правила поширюються на всіх учнів (вихованців), дітей дошкільного віку 

санаторної школи. 

3. Метою цих Правил є визначення обов’язків учнів (вихованців), дітей 

дошкільного віку санаторної школи, які встановлюють внутрішній розпорядок в 

санаторній школі.  

4. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, 

розв’язує директор санаторної школи в межах наданих йому повноважень, а у 

випадках, передбачених діючим законодавством України і правилами внутрішнього 

розпорядку, спільно або за погодженням з радою школи. 

 

ІІ. Відвідування. Здобувач освіти зобов’язаний: 
1. щоденно відвідувати заняття, своєчасно приходити до школи та на  

урок; 

2. попереджувати про відсутність  не пізніше, ніж 07.45 поточної доби; 

3. підтверджувати пропуски – довідкою від лікаря, в поодиноких випадках 

–  пояснювальною від батьків;  

4. вирішувати особисті питання  лише в позаурочний час; 

5. виходити додому  за особистим графіком школяра. 

 

ІІІ. Навчання. Здобувач освіти зобов’язаний : 
1. мати з собою щоденник, зошити, канцелярське приладдя відповідно до 

розкладу занять; 

2. домашнє завдання виконувати в повному обсязі; 

3. навчальну діяльність на уроці здійснювати обов’язково, без порушення 

прав інших дітей та вчителя;  

4. під час перерв діти відпочивати від навчального процесу, готуватися до 

наступного уроку, наводити порядок та чистоту на своєму робочому місці, 

відвідувати туалетні кімнати, обережно поводитися в коридорах та на сходових 

маршах 

5.  під час уроку не відволікатися від занять і не відволікати інших 

сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються уроку. 



3 

 

IV. Користування гаджетами (телефони, планшети, смарт-годинники 

тощо). Здобувач освіти зобов’язаний: 

1. телефони та інші гаджети  зберігати в спеціально відведеному місці; 

2. використовувати гаджети під час навчання лише з дозволу вчителя для 

виконання окремих видів робіт; 

3. користуватись мобільними телефонами та іншими гаджетами  

виключно після навчальних занять; 

4. у термінових випадках зв'язок з батьками здійснювати через телефон 

класу, класного керівника чи вихователя; 

5. знімати фото та відео інших дітей  виключно з їх дозволу; 

Користуватися телефонами та іншими гаджетами під час години 

розвантаження хребта та після відбою заборонено. 

 

V. Реабілітація. Здобувач освіти зобов’язаний: 
1. у перший день поточного навчального року надавати лікарю-педіатру 

результати  обстежень: клінічний аналіз сечі, клінічний аналіз крові, кал на яйця 

глистів, соскоб на ентеробіоз, довідку про епідоточення (дійсна 3 дні); 

2. у перший день після кожних канікул надавати довідку про епідоточення 

(дійсна 3 дні); 

3. у перший день кожного тижня  проходити обов’язковий медогляд, на 

якому чесно розповідати про своє самопочуття на момент огляду;  

4. дотримуватись особистого графіку лікувальних процедур; 

5. виконувати рекомендації лікаря щодо ортопедичного режиму 

(корсетотерапія, коски, супінуючі устілки, своєчасні обстеження: 

рентгендіагностика або 4D-діагностика, своєчасна зміна корсету та ортопедичних 

устілок,  правильне виконання фізпаузи, дотримання призначеної пози під час 

пасивного розвантаження хребта, наявність спортивної форми для ЛФК тощо); 

6. зберігати та приймати ліки лише в педіатричному кабінеті та виключно 

за наявності письмового призначення лікаря; 

7. відвідувати медичну частину  за обов’язковим  погодженням з учителем 

або вихователем; 

8. обов’язково відвідувати басейн як необхідну лікувальну процедуру;  

9. після хвороби надавати довідку з діагнозом та рекомендаціями лікаря;  

10. попередити батьків про необхідність надання необхідних довідок у 

двотижневий термін   у зв’язку з неможливістю виконання призначень лікаря, 

відмову від лікувальних фізіотерапевтичних процедур, які надаються у закладі, або 

відмову від відвідування басейну. 

 

VІ. Харчування. Здобувач освіти зобов’язаний: 
1. при чергуванні в їдальні мати охайний вигляд, дотримуватися гігієни, 

приходити до їдальні за 5 хвилин до початку перерви; 

2. слiдкувати за чистотою столiв та стiльцiв, де буде сидiти клас; 

3. перед  прийомом їжі мити руки, приводити в належний вигляд зачіску;  

4. під час прийому їжі дотримуватись тиші та культури харчування; 

5. пiсля прийому їжi  помити руки i привести себе в належний вигляд; 

6. до спального корпусу  приносити лише питну негазовану воду;  

7. не приносити до закладу будь-які харчові продукти. 
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VIІ. Зовнішній вигляд. Здобувач освіти зобов’язаний: 
1. одягатись та робити зачіску  в   діловому стилі; 

2. носити змінне взуття, формений жилет або обрану в класі форму одягу; 

3. одягатись відповідно до сезону та температурного режиму; 

4. парадну форму обов’язково  зберігати в школі у належному стані. 

 

VІІI. Протидія буллінгу. Здобувач освіти зобов’язаний: 
1. коштовними  речами та прикрасами користуватися поза межами 

закладу; 

2. мати суму  кишенькових грошей  відповідно до вікових потреб; 

3. нести особисту відповідальність  за насилля над дитиною (іншими 

дітьми), крадіжки, принесення та вживання заборонених напоїв, харчових продуктів  

та речовин  відповідно до чинного законодавства України. 

     Категорично забороняється використання жаргону, непристойних 

виразів та жестів, які принижують гідність дитини та оточуючих. 

 

ІХ. Збереження майна. Здобувач освіти зобов’язаний: 
1. дбайливо  ставитись до збереження шкільного майна, електронних 

засобів навчання, квітів та зелених насаджень. 

Фінансове відшкодування за пошкоджене вихованцями майно здійснюють 

особисто батьки. 

 

Заохочення здобувачів освіти 

1. Учні, які виконують всі правила протягом навчального року, 

отримують спеціальне запрошення на особливу вечірку для кращих учнів школи в 

кінці навчального року та на  серпневу педагогічну раду навчально-виховного 

комплексу.  

2. Учні, які виконують всі правила розділу відвідування, отримують право 

на подовжені канікули на 2 дні.  

3. Учні, які виконують всі правила розділу навчання, отримують грошову 

винагороду в кінці навчального року. 

4.  Учні, які виконують всі правила розділу харчування, будуть брати 

участь у складанні меню та отримають право на альтернативний вибір страв. 

5. Учні, які виконують всі правила розділу користування гаджетами, 

отримують поповнення рахунку мобільного зв’язку. 

6. Для учнів, які виконують всі правила розділу реабілітація, 

організовується безкоштовна екскурсія в мотузкове містечко або Lаser Tag. 

7. Для учнів, які виконують всі правила розділу зовнішній вигляд,  буде 

проведено шоу «День моди». 

8. Клас, учні якого виконують всі правила розділу збереження майна в 

класних та спальних кімнатах, в приміщеннях та на території закладу на високому 

рівні, отримує цінний подарунок. 

9.  Учні, які  не виконують  правила розділу протидія боулінгу, 

відраховуються із закладу. 

 

 


