
 

 

Different Ideas for Establishing Classroom Rules 
 

 
 
Key Ideas: 
 
1. The purpose of classroom rules is to establish a successful learning environment that is 
  orderly, where students can feel safe and respected. 
 
2. Research shows that students will follow and take ownership of rules that have been 
  created by students rather than rules created by the teacher.  
 
3. Keep rules short and simple. 
 
4. Along with rules routines must be established, practiced and followed. Consistency is  
 very important for success. (washroom routines, reading routines, cafeteria routines,  
 hallway routines, playground routines etc.) 
 
EXAMPLE # 1 

 
1. Be kind to others  
2. Listen to others 
3. One person speaks at a time 
4. Raise your hand and wait your turn 
5. Never say bad things about others 
6. Show respect and good manners at all times 
 
 
EXAMPLE # 2 
 
1. Treat others the way you want to be treated 
2. Respect other people and their property 
3. Always make positive comments about others 
4. Be responsible for your own learning 
5. Come to class on time and be prepared do give 100% 
6. Do not disrupt others when they are working 
 
 
EXAMPLE # 3 
 

5 Rules of Respect 
 

1. I will always be RESPECTFUL to others 
2. I will be a RESPONSIBLE student 
3. I will display GOOD MANNERS 
4. I will practice ACTS OF KINDNESS 
5. I will always promise to DO MY BEST  
 
 
EXAMPLE # 4 
 



 

 

Listening Rules:  These are the basis for all class rules. 
 
1. Listen to the teacher 
2. Listen to other students when they are speaking 
3. Raise your hand when you want to speak 
4. One person speaks at a time 
 
 
Behavioural Rules: 
 
1. Use proper manners (EACH MUST BE EXPLAINED) 
 
     in the classroom 
     in the lunchroom 
     in the hallways 
     during class discussions 
     playing with others 
     talking with one another 
 
2. Be kind to one another 
3. Be respectful to one another 
4. Keep your hands to yourself  
5. Share 
6. Be helpful to others 
7. Co-operate and work as a team 
 
 
Life Skills Rules: 
 
1. Arrive to school on time 
2. Be prepared for class 
3. Always try your best 
4. Organize your workspace and your belongings 
5. Think positive 
 
 
Rules and routines must be discussed with students more than just one time. They need to be 
posted in the classroom and referred to when necessary throughout the year. Students need to 
understand the purpose for each of the rules. Rules and routines must be practiced over and 
over again. Rules can be changed and new rules can be added.  
 
 
 
 
 
 
 

Ideas/Activities for Establishing Routines With Your Class 
 
 
 



 

 

 
 

Characteristics of a Good Student  

 
Arrange students into small groups. Have each group come up with a list of characteristics of a 
good student. Give the students 10 - 15 minutes to create their lists. Bring the groups together 
and come up with a master list of the qualities of a good student. Use those qualities as for 
creating class rules with your students. 
 
Establish the Need For Rules 
 

Arrange students in groups of 4. Give each group a question to discuss. 
1. What would it be like if you played games without rules? 
2. What would it be like if everyone did exactly as they pleased without consideration of  
 others? 
3. What would it be like if there were no rules for driving a car or no rules on the road? 
4. What would it be like if there were no rules for countries to follow? 
5. What would it be like if there were no rules for teachers to follow? 
 
Bring the class together and ask one person from each group to summarize what their group 
discussed. 
 
Discuss the reason we need rules. 
As a whole class create your own set of classroom rules. 
 
The Perfect Classroom 
 

Have the students work in groups of two. Ask them to discuss and write down their ideas about 
what the perfect classroom would look like. (This is not a fiction or fantasy classroom) They 
should describe the atmosphere of an ideal real classroom. Have the students share their ideas 
with the class and the teacher will write down the most important words or phrases. Use these 
ideas as a starting point to create classroom rules with the students. 
  



 

 

Ідеї для розробки Класних Правил 
 
 
 
Ключові думки:  
 
1 Мета правил - створити сприятливу навчальну атмосферу, де учні відчуватимуть повагу 
та безпеку.  
 
2 Дослідження показують, що учні більше дотримуються тих правил, які розробили самі, а 
не вчитель.  
 
3 Правила мають бути короткими і простими.  
 
4 Разом з правилами має бути розроблена процедура їх впровадження та виконання. 
Послідовність дуже важлива для успіху.  
 
 
Приклад # 1  
 
1 Будьте добрі до інших  
2 Слухайте інших  
3 Одночасно говорить лише одна людина  
4 Підніміть руку і чекайте своєї черги  
5 Ніколи не говоріть погано про інших  
6 Проявляйте повагу і хороші манери весь час  
 
 
Приклад # 2  
 
1 Поводьтесь з іншими так, як хочете, щоб вони поводились з вами  
2 Поважайте інших людей і їх власність  
3 Завжди говоріть позитивно про інших  
4 Самі несіть відповідальність за власне навчання  
5 З’являйтесь в класі вчасно і будьте готові працювати на 100%  
6 Не заважайте іншим, коли вони працюють  
 
 
Приклад # 3  
 
5 Правил поваги  
 
1 Я завжди буду З ПОВАГОЮ ставитися до інших  
2 Я буду ВІДПОВІДАЛЬНИМ учнем  
3 Я демонструватиму ГАРНІ МАНЕРИ  
4 Я буду практикувати ДОБРІ СПРАВИ  
5 Я завжди намагатимусь ЗРОБИТИ ВСЕ МОЖЛИВЕ  
 
 
 



 

 

Приклад # 4 
 
Правила Слухання: Це основа всіх правил класу.  

 
1 Слухайте вчителя  
2 Слухайте інших учнів, коли вони говорять  
3 Піднімайте руку, якщо ви хочете щось сказати 
4 Одночасно говорить лише одна людина 
 
 
Правила Поведінки: 

 
1.Демонструйте належні манери (кожну ситуацію треба пояснити)  

 в класі  

 в їдальні  

 в коридорах  

 під час обговорення в класі  

 під час гри з іншими  

 в бесіді 
2 Будьте добрі один до одного  
3 Будьте шанобливі один з одним  
4 Не розпускайте руки 
5 Діліться  
6 Допомагайте іншим  
7 Співпрацюйте з іншими і працюйте як команда  
 
 
Організаційні правила:  
 
1 Приходьте в школу вчасно  
2 Будьте готові до уроків  
3 Завжди намагайтесь працювати на 100%  
4 Тримайте охайними своє робоче місце і особисті речі 
5 Думайте позитивно  
 
 
Правила і процедури мають бути проговорені з учнями більше, ніж один раз. Вони повинні 
бути розміщені в класі і, при необхідності, до них треба звертатись протягом усього року. 
Учні повинні розуміти мету кожного з правил. Правила треба постійно застосовувати. 
Існуючі правила можуть бути змінені або додані нові.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Ідеї / Ігри, що формують навички виконання правил 

 
 
Характеристики Хорошого Учня  
 
Поділіть учнів на невеликі групи. Нехай кожна група придумає список характеристик 
хорошого учня. Дайте на цю роботу 10 - 15 хвилин. Зберіть групи разом і придумайте 
основний список якостей хорошого учня. Використовуйте ці якості для створення правил 
класу.  
 
Розуміння необхідності правил 

 
Поділіть учнів на групи по 4 дитини. Дайте кожній групі питання для обговорення.  
1 Що було б, якщо ви грали в ігри без правил?  
2 Що було б, якби всі діяли так, як їм заманеться, без урахування  
інші?  
3. Що було б, якби не було ніяких правил керування автомобілем або правил поведінки на 
дорозі?  
4. Що було б, якби не було ніяких дипломатичних правил для країн?  
5. Що було б, якби не було ніяких правил для вчителів?  
 
Зберіть весь клас і попросіть одну людину з кожної групи узагальнити те, що їх група 
обговорила.  
 
Обговоріть, чому нам потрібні правила.  
Всім разом створіть свій власний набір класних прави.  
 
Ідеальна Класна Кімната 
 
Поділіть учнів по парах Попросіть їх обговорити і записати свої ідеї про те, якою має бути 
ідеальна класна кімната. (Це не вигадка чи фантазія класі) Вони повинні описати 
атмосферу в ідеальному реальному класі. Нехай учні поділяться своїми ідеями з класом і 
вчителем та запишуть найбільш важливі слова чи фрази. Використовуйте ці ідеї в якості 
відправної точки для створення правил поведінки в класі. 
 


