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Правила поведiнки здобувачiв освiти
Правила поведiнки здобувачiв освiти в ocBiTHboMy закладi

вiдповiдно до ст. зб Закону Украiни <про професiйно-технiчну
ocBiTy> здобувач освiти професiйно-технiчного навч€uIьного закJIалу е суб'€ктом
професiЙно-технiчноi освiти. I_{e випускник основноТ або старшоТ
загальноосвiтньоТ школи, зарахований до професiйно-технiчного навчаJIьного
закJIаду на навчання за про|рамами професiйно-технiчноi освiти.

Статус здобувачiв освiти як учасникiв навч€Lпьно-виховного процесу у
професiЙно-технiчних навч€Lпьних закладах, ix права та обов'язки визначаються
Законом Украiни uПро ocBiTy>>, Законом УкраiЪи оПро професiйно-технiчну
ocBiTy> та iншими нормативно-правовими актами чинного законодавства
Украiни.

Вiдповiдно до ст. 5З Закону УкраТни <Про ocBiTy>> учнi як здобувачi
освiти мають право на:

- навчання упродовж життя та академiчну мобiльнiсть;
- iндивiдуальну освiтню,траскторiю, що реалiзуеться, зокрема, через вiльний

вибiр видiв, форr i темпу здобуття освiти, закладiв освiти i запропонованих ними
ocBiTHix програм, навч€tпьних дисциплiн та рiвня Тх складностi, методiв i засобiв
навчання;

- якiснi ocBiTHi послуги;

- справедливе та об'сктивне оцiнювання результатiв навчання;

- вiдзначення успiхiв у своiй дiяльностi;
- свободу творчоi, спортивноТ, оздоровчоi, культурноi, просвiтницькоi,

HayKoBoi i науково-технiчноТ дiяльностi тощо;

- безпечнi та нешкiдливi умови навчання, утримання i працi;

- поваry людськоi гiдностi;

- захист пiд час освiтнього процесу вiд приниження честi та гiдностi, будь-
яких форм насильства та експлуатацiТ, дискримiнацii за буль-якою ознакою,
пропагандита агiтацiT, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освiти;

- користування бiблiотекою, навча-пьною, науковою, виробничою,
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою iнфраструктурою закладу
освiти та послугами його структурних пiдроздiлiв у порядку, встановленому
закладом освiти вiдповiдно до спецiальних законiв;

- доступ до iнформацiйних pecypciB i комунiкацiй, що використовуються в
ocBiTHboMy процесi та науковiй дiяльностi;



- iншi необхiднi умови для здобуття освiти, У тому числi для осiб з
особливими освiтнiми потребами та iз соцiuшьно незахищених верств населення.

- Учнi як здобувачi освiти зобов'язанi:
- виконувати вимоги ocBiTHboi програми (iндивiду€шьного навч€tльного плану

за його наявностi), дотримуючись принципу академiчноi доброчесностi, та
досягги результатiв навчання, передбачених стандартом освiти для вiдповiдного
рiвня освiти;

- поважати гiднiсть, права, свободи та законнi iнтереси Bcix учасникiв
освiтнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- вiдпоВiдальнО та дбайливО ставитися до власного здоров'я, здоров'я
оточуючих, довкiлля;

- дотримуватися установчих документiв, правил внутрiшнього розпорядку
закладу освiти, а також умов Статуту освiтнього закладу.

- Здобувачi освiти мають також iншi права та обов'язки, передбаченi
законодавством та установчими документами закладу освiтй.

Злобувачам освiти забороня€ться :

допускати прояви грубостi, вульгарностi;
пЕuIити у примiщеннях i на територii навч€шьного закладу;
використовувати петарди;
вживати €Lпкогольнi напоi, наркотичнi та токсичнi речовини;
псувати державне, громадське та особисте майно.

3аzальн i поав шла повеdiнкu

- Здобувач освiти приходить до лiцею вчасно, чистий i охайний, займае свое
робоче мiсце з першим дзвiнком, готуе все необхiдне навч€шьне приладдя.

_ Не можна приносити на територiю лiцею з будь-якою метою i
використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножi, вибуховi,
вогненебезпечнi речовини; спиртнi напоi, сигарети, наркотики i iншi
одурманюючi засоби й отрути.

- Забороняеться вживання непристойних виразiв i жестiв.
- Не можна без дозволу педагогiв (за узгодженням з батьками) йти з лiцею та

його територiТ в урочний час.
- У разi пропуску занять до.

класному керiвнику довiдку або
причину вiдсутностi на заняттях. У разi пропуску бiльше трьох днiв здобувач
освiти зобов'язаний надати довiдку з медичноТ установи.

- Здобувач освiти лiцею повинен проявляти пошану до старших, пiклуватися
про молодших.

* Поза лiцеем поводяться скрiзь i усюди
гiднiсть, не заплямувати добре iм'я закладу.

так, щоб не принизити свою честь i

З-х днiв здобувач освiти зобов'язаний пред'явити
записку вiд батькiв (осiб, що ix замiняють) про

- ЗДОбУВаЧi ОСВiти бережуть майно лiцею, акуратно ставляться як до свого,
так i до чужого майна, дотримуються чистоти i порядку на територiТ закладу.



- Що здобувачiв освiти, якi привласнили чужi речi, будуть застосованi
дисциплiнарнi стягнення. У разi спричинення збитку чужому майну, батьки таких,
якi заподiяли збиток, несуть матерiальну вiдповiдальнiсть.

- Здобувачам освiти, якi знайшли втраченi або забутi, на ik лумку, речi
н€Lпежить здати черговому, який знаходиться на першому поверсi лiцею.

- Фiзична конфронтацiя, заJIякування i знущання е неприпустимими формами
поведiнки.

Не дозволяеться жувати гумку, користуватися плеером i мобiльним
телефоном на уроках.

Здобувач освiти зобов'язаний виконувати домашнi завдання в термiни,
встановленi навчальною програмою.

- ПриноQити на заняття Bci необхiднi пiдручники, зошити, письмове
приладдя, iнструменти, робочиЙ i спортивниЙ одяг, засоби iндивiдуального
захисту.

- Пiд час уроку не можна шумiти, вiдволiкатися самому i вiдволiкати iнших
товаришiв вiд занять розмовами, iграми Й iншими справами, що не стосуються
уроку.

- Якщо пiд час занять здобувачу освiти необхiдно вийти з класу, BiH повинен
попросити дозволу у викладача, пiднявши руку.

- Якщо здобувач освiти хоче поставити питання викладачу або вiдповiсти на
питаннrI, BiH пiднiмае руку.

- Пiд час уроку здобувач освiти мае право ставити питання викладачу, якщо
не зрозумiв матерiал пiд час пояснення.

Здобувач освiти мае право в коректнiй формi вiдстоювати свiй погляд i своi
переконання при обговореннi рiзних спiрних i неоднозначних питань.

Повеdiнка зdобувачiв освimu на пеоервах

- Пiд час перерви здобувач освiти зобов'язаний:
о пiдтримувати чистоту i порядок на своему робочому мiсцi;
о вийти з класу;
о реаryвати на зауваження чергового викладача.

- Час перерви - особистий час кожного здобувача освiти. BiH може його
проводити по свосму розумiнню, проте, не повинен заважати iншим.

- Пiд час перерви здобувачi освiти можуть вiльно перемiщатися по закладу,
oKpiM тих мiсць, де iM заборонено знаходитися в цiлях безпеки.

- Пiд час перерв забороняеться бiгати по сходах, поблизу BiKoH i в iнших
мiсцях, не пристЬсованих для iгор.

- Пiд час перерв забороняеться штовхати один одного, кидатися предметами
i застосовувати фiзичну силу.

- У лiцеТ категорично забороняеться тютюнопалiння.
- Категорично заборонено самовiльно розкривати BiKHa, сидiти на

пiдвiконнях чи виглядати у вiдкритi BiKHa.

повеdiнка зdобчвачi освimu в буфеmi



час.

- Пiд час обiду в буфетi н€шежить дотримуватися хороших манер i
поводитися пристоино.

- Здобувачi освiти повиннi шанобливо ставитись до працiвника буфету.
- Здобувачi освiти приходять до буфету пiсля закiнчення уроку у визначений

- Розмовляти пiд час обiду слiд неголосно, щоб не турбувати тих, хто iсть

- Здобувачi освiти дбайливо ставляться до майна буфету.
- Забороняеться приходити у буфет у верхньому одязi.

повеdiнка зdобчвачiв ocBima в бiблiоmецi

- Не дозволяеться користуватися мобiльними телефонами.
Слiд дотримуватися тишi.

- Олiвцi, ручки, лiнiйки використовувати в бiблiотецi за призначенням. Не
ДОЗВоляеться пiдносити ik близько до очеЙ, засовувати до носа чи вуха,
розмахувати перед обличчям iнших учнiв-читачiв.

- Пiд час вiдвiдування бiблiотеки забороняеться штовхатися поблизу BiKoH,
шаф та стелажiв, кидатися будь-якими предметами, битисячи порушувати тишу i
порядок якимось iншим способом.

- Пiд час знаходження в бiблiотецi не вживайте iжу.
- Залишити зайвi речi в класнiй KiMHaTi.
- Дотримуйтесь культури спiлкування у бiблiотецi, при роботi в читальнiй

залi, з докумецтами, матерiалами.
* Здобувачам освiти заборонясться знаходитись в бiблiотецi у вiдсутностi чи

без дозволу бiблiотекара.
- Щбайливо ставитися до друкованих видань (не рвати, не м'яти i не робити

помiток).
Повертати лiтературу у встановленi термiни.

- Не виносити книги з бiблiотеки без вiдмiтки в читацькому формулярi.
- Уважно переглядати екземпляр на наявнiсть дефектiв перед тим, як вiднести

додому. У разi виявлення слiдiв псування повiдомити бiблiотекара.
- Не переставляти книги з одного мiсця на iнше.
- Якщо екземпляр заryблений, потрiбно придбати рiвноцiнне видання i здати

в бiблiотеку, пояснивши ситуацiю.

рекоменdацi'i do зовнiшньоzо вuапяdч зdобувачiв освimu

- ДО лiцею здобувачi освiти повиннi приходити в чистому i охайному одязi.
- РеКОмеНДУеться не використовувати косметику i не носити прикраси на

заняття.
СПОРтивний одяг, призначений для ypoKiB фiзкультури, на iнших уроках

недоречний.

- ЗНахОДИТися в лiцеi у верхньому одязi без особливих на те причин не
дозволяеться.



- На вечори, концерти учнi вибирають одяг по рекомендацii батькiв i на свiй
розсуд (дотримуючись мор€Lllьно-етичних норм).

правшtа повеdiнкu зdобувачiв освimu пid час ekckvoci'i

- Пiд час слiдування до мiсця перебування та н€вад дотримуватися правил
дорожнього руху, не виходи,ги на проiжджу частину.

- Без дозволу керiвника групи не залишати мiсця перебування.
* В разi поганого самопочуття негайно повiдомити керiвника групи.
- Щотримуватися правил пристойноi поведiнки та виконувати розпорядження

керiвника групи.
- Не торкатися незнайомих предметiв, якi можуть бути вибухонебезпечними.

обов'язкu чеоzовоzо по кабiнеmч

- Черговi призначаються вiдповiдно до графiка чергування по кабiнету.
- Черговий учень здае i приймас клас.
- Черговi допомагають викладачу пiдготувати клас для наступного уроку,

роблять посильне прибирання класноТ кiмнати.
- Пiд час перерви черговi провiтрюють кабiнет, допомагають викладачу

РОЗвiсити навчальниЙ матерiал для наступного уроку, роздають зошити на
прохання викладача.

- Наприкiнцi робочого дня черговi готують клас для наступного робочого дня
(протирають пил з меблiв, поливають квiти, пiдмiтають та миють пiдлоry тощо).

' Пр uкiн цевi полохсення

- Здобува.li освiти не мають права пiд час знаходження на територii лiцею i при
ПроВеДеннi масових заходiв здiЙснюва,ги дiТ, небезпечнi для життя i здоров'я самого
себе та оточуючих.

За порушення цих Правил та CтaTyTy лiцею здобувачi освiти притягуються до
вiдповiдальностi, до них можуть бути вжитi TaKi стягнення:

о }СНе 3аУВаЖеННЯ;
о бесiда з батьками;
о ВИНеСенНЯ ДоГани, включно iз занесенням в особову справу здобувача освiти;
о ВИКЛИК здобувача освiти самого або з батьками на засiдання Ради

профiлактики або малоi педагогiчноТ ради;
о вiдшкодування завданоТ здобува.rем освiти матерiальноТ шкоди його батьками.
- Цi Правила розповсюдх(уються на Bcix здобувачiв освiти лiцею та е

обов'язковими для виконання на всiй територiТ закладу, а також пiд час ycix заходiв,
що проводяться закладом освiти.


