
Правила поведінки здобувачів освіти в закладах освіти 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ 

Зеленодольського професійного ліцею 

1.            Загальні правила поведінки учнів 

1.1. Учень приходить до ліцею за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і 

охайний. При вході до ліцею дотримується правил ввічливості, прямує до 

місця проведення уроку. 

1.2. Забороняється приносити до ліцею та на його територію з будь-якою 

метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові 

або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші 

одурманюючі речовини та отрути, газові балончики, а також токсичні 

речовини, таблетки. 

1.3. Не дозволяється без дозволу класного керівника та чергового майстра 

йти з ліцею і з його території в урочний час. 

1.4. У разі пропуску учбових занять до 3-х днів учень повинен пред’явити 

класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка 

їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше 3-х 

днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи. 

Пропускати заняття без поважних причин забороняється. 

Забороняється вживання непристойних виразів і жестів. 

1.5. Учні бережуть майно ліцею, надають посильну допомогу в його ремонті, 

акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються 

чистоти і порядку на території ліцею. 

1.6. Учні дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків 

теоретичного та виробничого навчання, так і під час перерв. 

1.7. Речі, які були знайдені в приміщенні ліцею, належить здати черговому 

майстру, класному керівнику або адміністрації ліцею. 

1.8. Приходити до ліцею необхідно  згідно з розкладом уроків, займати своє 

робоче місце з першим дзвінком, готувати все необхідне навчальне приладдя 

до уроку. 

2.            Поведінка на заняттях 

2.1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки 

теоретичного або виробничого навчання без поважних причин заборонено. 

2.2. Протягом уроку не можна ходити по класу, майстерні без дозволу 

викладача, майстра; шуміти, відволікатися самому і відволікати інших 

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

Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних 

цілей. 



2.3. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати 

голосно, виразно, зрозуміло. 

2.4. Під час уроку учень має право ставити питання, якщо не зрозумів 

матеріал під час пояснення. 

2.5. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої 

переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які 

стосуються теми уроку. 

2.6. Учень зобов’язаний виконувати всі вимоги викладача, майстра. 

2.7. Дзвінок про закінчення уроку дається для викладача. Тільки коли 

викладач оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас. 

2.8. Не дозволяється користуватися мобільним телефоном на уроках. 

2.9. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та 

спортивному взутті (учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково 

присутні на уроці). 

2.10. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під 

час уроків, так і після їх закінчення. 

3.            Права та обов’язки учнів 

Учні мають право: 

- на вибір позашкільних та позакласних занять; 

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального 

закладу; 

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; 

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, 

олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування навчального 

закладу; 

- брати участь у гуртках за інтересами; 

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання; 

- на відпочинок під час перерв, в суботу, неділю, святкові та канікулярні дні. 

Учні зобов’язані: 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний рівень; 

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; 

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; 



- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені 

чинним законодавством; 

- дотримуватися правил особистої гігієни; 

- піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і одногрупників; 

- дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу; 

- діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет 

ліцею. 

Учні не мають права: 

- пропускати заняття без поважних причин; 

- під час знаходження на території ліцею та при проведенні ліцейних заходів 

скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих; 

- знаходитися в приміщенні ліцею після закінчення занять або позакласних 

заходів без дозволу працівників ліцею; 

- допускати прояви грубості, вульгарності; 

- використовувати петарди, інші вибухонебезпечні предмети та отруйні чи 

токсичні речовини; 

- вживати тютюнові вироби, алкогольні (слабоалкогольні) напої, наркотичні 

та токсичні речовини; 

- псувати державне, громадське та особисте майно. 

         Ці правила розповсюджуються на всіх учнів ліцею і є обов’язковими 

для виконання на всій території ліцею, а також під час усіх заходів, що 

проводяться в ліцеї, або за розпорядженням адміністрації ліцею. 

 

 


