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                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                    Директор ДПТНЗ 

                                                                                     «Томаківський професійний 

                                                                 аграрний ліцей» 

 

   _____________ Валерій ФІЛЬ 

                                                                         «01» квітня 2021 року 

 

                          

ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  

ПРОЦЕСУ 

у ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей» 

 

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, залишає верхній 

одяг в гардеробі, 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 адміністратора  

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.  

1.5. Учень ліцею проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й 

педагоги звертаються один до одного шанобливо.  

1.6. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів. 

1.7. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або 

твариною є неприпустимими формами поведінки. 

1.8. Поза ліцеєм учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою 

честь та гідність, не заплямувати добре ім’я ліцею.  

1.9. 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. 

1.10. Учні дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків, так і під час 

перерв.  



 2 

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

викладачу, класному керівнику або адміністрації ліцею. 

1.12. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні 

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

збиток, несуть матеріальну відповідальність. 

1.13. Учень ліцею приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, 

щоденник, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг, засоби 

індивідуального захисту. Приходити до ліцею необхідно з підготовленими 

домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків, займати своє 

робоче місце з першим дзвінком, готувати все необхідне навчальне приладдя до 

уроку. 

1.14. Учень зобов'язаний щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику, 

виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою. 

1.15. На першу вимогу педагогічного працівника учень зобов’язаний пред'являти 

щоденник. 

 

2. Поведінка на заняттях 

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

причин заборонено. 

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

2.4. Якщо під час занять учню необхідно встати або вийти з класу, то він повинен 

підняти руку і попросити дозвіл у педагога. 

2.5. Якщо учень хоче поставити запитання педагогу або відповісти на запитання 

вчителя, він піднімає руку.  

2.6. Під час відповіді на запитання педагога учень повинен відповідати голосно, 

виразно, зрозуміло. 

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

матеріал під час пояснення. 

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

переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які 

стосуються теми уроку. 

2.9. Учень зобов’язаний виконувати всі вимоги педагогічного працівника. 

2.9. За першою вимогою викладача (класного керівника) необхідно пред’явити 

щоденник. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. 

Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у 

щоденнику.  

2.10. Дзвінок про закінчення уроку дається для викладача. Тільки коли викладач 

оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас.  

2.11. Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним 

телефоном на уроках. 
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2.12. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та 

спортивному взутті. Без дозволу викладача в спортивну залу учням входити 

забороняється. 

2.13. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі. 

2.14. Кожен учень відповідає за дотримання санітарного стану та збереження 

майна на своєму робочому місці. 

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

уроків, так і після їх закінчення. 

 

3. Поведінка до початку уроку, на перервах і після закінчення занять 

 

3.1. До початку уроку учень повинен: прибути до кабінету до дзвінка, увійти до 

класу тільки в присутності викладача і підготуватися до уроку.  

3.2. Учні на перервах знаходяться на своєму поверсі. 

3.3. Під час перерви учні зобов’язані: навести чистоту та порядок на своєму 

робочому місці; вийти з класу; рухаючись коридорами, сходами, триматися 

правої сторони, при зустрічі з дорослими вітатися і звільняти дорогу; 

підкорятися вимогам працівників ліцею, черговим учням; допомагати 

підготувати клас на прохання викладача до наступного уроку; у разі спізнення 

на урок постукати в двері кабінету, зайти, привітатися з викладачем, вибачитися 

за спізнення і попросити сісти на місце.  

3.4. Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по 

своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим. 

3.5. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по ліцею, окрім тих місць, 

де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і 

хімічна лабораторії, майстерня, спортзала). 

3.6. Під час перерви учням забороняється: бігати сходами, поблизу вікон і в 

інших місцях, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не 

пристосованих для ігор; штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, 

кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої 

проблеми; вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, 

заважати відпочивати іншим. 

3.7. Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях 

чи виглядати у відкриті вікна. 

3.8. У ліцеї та на його території категорично забороняється тютюнокуріння та 

вживання алкогольних напоїв. 

3.9.  Під час перерв учням категорично забороняється залишати будівлю ліцею 

задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму 

серед учнів. 

3.10. На перервах учні можуть звернутися до свого класного керівника, 

чергового викладача, дирекції ліцею за допомогою, якщо проти них 

здійснюються протиправні дії. 

3.11. Після закінчення занять учень повинен: одержати одяг з гардеробу, 

акуратно одягнутися і покинути ліцей, дотримуючись правил ввічливості.  
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3.12. Черговий по класу: знаходиться в класі під час перерви; забезпечує порядок 

у класі, провітрює приміщення; допомагає викладачу підготувати клас до 

наступного уроку; стежить і підтримує відповідні санітарні умови.  

 

 

4. Рекомендації до зовнішнього вигляду учнів 
 

4.1. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого 

себе і суспільства. 

4.2. Не можна зловживати косметикою і носити прикраси на заняття. 

4.3. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках 

недоречний. 

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

дозволяється. 

4.5. На уроках виробничого навчання, фізичної культури та занять у гуртках діти 

повинні мати спеціальну форму. 

4.6. На урочисті загальноліцейні заходи учні приходять у святковій формі. 

4.7. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків і на свій 

розсуд (дотримуючись морально-етичних норм). 

 

 

5. Заохочення і покарання учнів 
 

5.1. Учні, 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, матеріальними заохоченнями тощо.  

5.2. По закінченні ліцею учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, 

нагороджуються Похвальними грамотами, дипломами з відзнакою.  

5.3. У випадку порушення норм і правил поведінки, псування ліцейного майна, 

навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку ліцею до учнів 

можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:  

- усне зауваження викладача;  

- запис зауваження в щоденник; 

- зауваження чи догана директора ліцею; 

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

профілактики правопорушень, засідання педагогічної ради;  

- направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у 

справах дітей 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.  

Рішення про позбавлення статусу ліцеїста приймається на загальних зборах 

колективу з урахуванням думки органів учнівського врядування, громадської 

думки та погодження із управлінням освіти.  
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5.4. Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин ставляться на 

облік, як правопорушники.  

5.5. За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями 

матеріальну відповідальність несуть батьки учня або особи, які їх замінюють.  

 

6. Прикінцеві положення 

 

6.1. За порушення цих Правил та Статуту ліцею учні притягуються до 

відповідальності, зазначеної у розділі 5.  

6.2. 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. 

 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР                                 Світлана ЛИТОВЧЕНКО 
 
 


