
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕРГУВАННЯ В ШКОЛІ 

 
Чергування — важливе доручення від усього колективу школи, хороша школа 

набуття учнями організаторських навичок, досвіду, вимогливості до своїх 

друзів. 

До чергування по школі залучаються учні 7—11-х класів, їх відповідальними 

організаторами чергування є староста чергового класу та класний керівник. 

Староста класу зобов'язаний: 

— спільно з класним керівником розподіляти учнів на пости і проводити 

відповідний інструктаж; 

— доповідати старшому черговому по школі про готовність класу до 

чергування по школі; 

— слідкувати за своєчасним виходом учнів на пости протягом дня, у випадку 

відсутності того чи іншого чергового робить відповідні зміни; 

— наприкінці дня доповідає старшому черговому по школі і класному 

керівникові про хід і підсумки чергування класом; 

— вносити свої пропозиції про заохочення та стягнення учням, що чергували на 

постах; 

— разом із старшим черговим, черговим вчителем та класним керівником 

підводити підсумки чергування і давати оцінку чергуванню по школі. 

Черговий клас повинен: 

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, чіткістю і оперативністю 

виконання обов'язків бути зразком для всіх учнів школи; 

— розпочинати чергування о 8.30 ранку на постах для чергування. 

— висловлювати свої зауваження щодо чергування по школі за попередній 

день, вносити пропозиції для покращення чергування. 

Протягом дня: 

— забезпечувати чистоту і порядок у школі та на території, контролювати 

відвідування учнями занять та інших заходів, що проводяться в школі; 



— забезпечувати дисципліновану поведінку учнів під час перерв, порядок 

відвідування учнями шкільної 'їдальні, бібліотеки; 

Черговий клас несе матеріальну і моральну відповідальність за порядок на 

кожному посту (якщо ним не було виявлено порушників). 

Права чергового класу: 

— пред'являти необхідні вимоги кожному учневі і класу, добиватися виконання 

своїх вказівок; 

— застосовувати заходи впливу на порушників шкільного режиму, правил для 

учнів, проводити бесіди з ними, попереджувати, записувати в журнал 

чергування, повідомляти батьків, повідомляти в учнівський сектор про 

поведінку певних учнів, висвітлювати у шкільній газеті. 

— вносити свої пропозиції щодо поліпшення дисципліни і порядку в школі; 

— вказівки і вимоги чергового класу обов'язкові для виконання всіма учнями 

школи. Члени громадських учнівських організацій повинні сприяти успішному 

виконанню черговими своїх обов'язків.
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