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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 Державного професійно-технічного навчального закладу 

 «Свеський професійний аграрний ліцей» 
  

Загальні правила поведінки 

  

• Здобувач освіти приходить у навчальний заклад за 10 хвилин до 

початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце в 

кабінеті. За дзвінком, в присутності викладача, готує все необхідне 

навчальне приладдя. 

• Не можна приносити на територію закладу з будь-якою метою і 

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

вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші 

одурманюючі засоби й отрути. 

• Забороняється вживання непристойних виразів і жестів. 

• Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти із 

ліцею в урочний час. 

• У разі пропуску занять здобувач освіти зобов'язаний надати класному 

керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про 

причину відсутності на заняттях. У разі пропуску занять через 

хворобуздобувач освіти зобов'язаний надати довідку з медичної 

установи. 

• Здобувач освіти повинен проявляти пошану до старших, піклуватися 

про молодших. Учні поступаються дорогою дорослим, хлопці – 

дівчатам. Здобувачі освіти і усі працівники закладу звертаються один 

до одного шанобливо. 

• Поза училищем поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою 

честь і гідність та імідж навчального закладу. 

• Здобувачі освіти бережуть майно закладу, акуратно ставляться як до 

свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на 

території училища. 



• До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні 

стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які 

заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність. 

• Учням, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі належить 

здати заступнику директора з виховної 

роботи, кабінет якого знаходиться на другому поверсі. 

• Фізична конфронтація, залякування і булінг є неприпустимими 

формами поведінки. 

• Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним 

телефоном(якщо це не е-бібліотека, або необхідна умова заняття) на 

уроках. 

• Здобувач освіти зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, 

встановлені навчальною програмою. 

• Приносити на заняття всі необхідні підручники,(або користуватися 

бібліотечними) зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і 

спортивний одяг, засоби індивідуального захисту. 

  

Поведінка на уроках 

  

• Здобувачі освіти вітають, встаючи, будь-якого дорослого, який увійшов 

до навчальногокабінету під час занять, окрім уроків інформатики, коли 

учні працюють за комп'ютером. 

• Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати 

інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що 

не стосуються уроку. 

• Якщо під час занять учню необхідно вийти, то він повинен попросити 

дозволу у викладача, піднявши руку. 

• Якщо учень хоче поставити питання викладачу або відповісти на 

питання викладача, він піднімає руку. 

• Під час уроку здобувач освіти має право ставити питання викладачу, 

якщо не зрозумів матеріал під час пояснення. 

• Здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати свій погляд і 

свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних 

питань. 

  

 

 

 

 



Поведінка здобувачів освіти на перервах 

  

• Під час перерви здобувач освіти зобов'язаний: 

• підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях ліцею; 

• вийти з навчального кабінету; 

• підкорятися вимогам чергового викладача, учня та майстра в/н. 

• Час перерви - особистий час кожного здобувача освіти. Він може його 

проводити по - своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим. 

• Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися 

по коридорах та по території  навчального закладу. 

• Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших 

місцях, не пристосованих для ігор. 

• Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися 

предметами і застосовувати фізичну силу. 

• В ліцеї категорично забороняється тютюнопаління. 

• Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на 

підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна. 

• На перервах учні можуть звернутися до свого класного 

керівника, майстра виробничого 

навчання, чергового майстра, адміністрації училища за допомогою, 

якщо проти них здійснюються протиправні дії. 

  

  

Рекомендації до зовнішнього вигляду учнів 

  

• Здобувачі освіти повинні приходити у навчальний заклад 

в пристойному вигляді. 

• Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до 

самого себе і суспільства. 

• Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на 

заняття. 

• Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших 

уроках недоречний. 

• Знаходитися в ліцеї у верхньому одязі без особливих на те причин не 

дозволяється. 

• На уроках виробничого навчання здобувачі освіти  повинні мати 

робочу форму. 

• На урочисті заходи здобувачі освіти  приходять у святковій формі. 



• На вечори, масові заходи здобувачі освіти вибирають одяг по 

рекомендації  батьків і на свій розсуд (дотримуючись морально-

етичних норм). 

  

Правила поведінки здобувачів освіти під час екскурсії 

  

• Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися 

правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину. 

• Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування. 

• В разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи. 

• Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати 

розпорядження керівника групи. 

• Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення 

вогнища. 

• Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути 

вибухонебезпечними. 

• Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо 

заборонені. 

 Обов’язки чергового групи 

• В дні чергування на пости приходити за 15 хвилин до 

початку занять. 

• На всіх перервах підтримувати чистоту і порядок в 

навчальних приміщеннях та на території ліцею. 

• На всіх перервах забезпечувати дисциплінарну 

поведінку учнів в навчальних приміщеннях ліцею. 

•  Протягом тижня, за необхідністю, надавати допомогу 

в господарських справах ліцею. 

• Весь період чергування мати ознаку чергової групи. 

Обов’язки чергового учня  

• Черговий учень (з ознакою на бейджику) знаходиться у фойє 

головного корпусу біля дзвінка. 

• У дні чергування здобувач освіти приходить на пост за 15 хвилин до 

початку занять. 

• Черговий своєчасно подає дзвінки на урок і з уроку за розкладом 

занять. 

•  Черговий, разом із викладачем  слідкує за порядком, підтримує 

чистоту на території ліцею, а також несе відповідальність за 

збереження майна у фойє закладу. 



 

Обов’язки чергового по навчальному кабінету 

  

• Чергові по кабінету  призначаються відповідно закріпленої групи та 

графіка чергування. 

• Черговий учень здає і приймає кабінет. 

• Наприкінці робочого дня чергові учні готують кабінет для наступного 

робочого дня (протирають пил з меблів, миють підлогу, поливають 

квіти тощо). 
•  

• Здобувачі освіти мають право: 

•   

• - на вибір факультативів, спецкурсів, гуртків та спортивних секцій; 

• - 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 громадського самоврядування 

навчального закладу; 

• - брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо 

організації навчально-виховного процесу, дозвілля здобувачів освіти 

(вихованців); 

• - брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих 

студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; 

• - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність; 

• - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці; 

• - на відпочинок під час перерв, в суботу, неділю, святкові та 

канікулярні дні. 
 

• Здобувачі освіти 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 однокласників; 



• - дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території 

закладу; 

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

установи; 

• - дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та 

переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників 

навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні 

домашнього господарства); 

• - дотримуватися ділового стилю одягу; 

• - займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній 

праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та 

вимог гігієни. 
•   

• Здобувачі освіти  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 

оточуючих; 

• - знаходитися в приміщенні ліцею після закінчення учбових 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. 
•   
•   

• Заохочення і покарання здобувачів освіти 

•   

• Здобувачі освіти, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються 

подякою з занесенням до особової справи Похвальним листом „За 

відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи 

у вивченні окремих предметів”, цінними подарунками тощо. 

• По закінченні ліцею здобувачі освіти, які мають високий рівень 

навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, 

дипломами з відзнакою. 

• У випадку порушення норм і правил поведінки, псування майна, 

навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку ліцею 

до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання: 

• - усне зауваження викладача та майстра в/н; 

• -  зауваження адміністрації ліцею; 

• - виклик учня самого або з батьками на нараду при директорові, 

засідання Ради профілактики правопорушень, засідання педагогічної 

ради; 



• - направлення подання щодо порушника до підрозділу Ямпільського  

відділу поліції, службі ССД  для вирішення питання про притягнення 

батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та 

взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством 

порядку; 

• - клопотання про позбавлення учня статусу ліцеїста, виключення з 

ліцею. 

• Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин 

ставляться на облік, як правопорушники. 

• За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню 

учнями матеріальну відповідальність несуть батьки учня або особи, які 

їх замінюють. 
•   

• Прикінцеві положення 

•   

•  За порушення цих Правил та Статуту ліцею учні притягуються до 

відповідальності. 

• 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 директора ліцею. 
 

 

                                                                                                                                     «Погоджено» 

Голова учнівського профкому  

Л. Рогозинська  

 

 


