
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ   

ПЕРВОМАЙСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 

ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 

1.1. Правила поширюються на учнів Первомайського професійного ліцею. 

ІІ. ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ 

2.1. Наполегливо оволодівати знаннями, навчальними вміннями і навичками. 

2.2. Брати активну участь у суспільному житті ліцею, групи, в роботі учнівського 

самоврядування. Вміти поєднувати особисті інтереси з інтересами колективу. 

2.3. Бережливо ставитися до майна ліцею. 

2.4. Дотримуватися режиму дня. Правильно організовувати навчання, працю, 

відпочинок, цінувати свій і чужий час. 

2.5. Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, чистоти та порядку в приміщенні 

ліцею та на його території. 

2.6. Бути дисциплінованими, скромними, ввічливими, вітатися з працівниками і 

відвідувачами ліцею, з повагою ставитися один до одного.  

2.7. Виконувати вимоги працівників ліцею, рішення педагогічної Ради ліцею та 

правління учнівського самоврядування. 

2.8. Дбати про честь і славу ліцею. 

2.9. Знати і суворо дотримуватися правил безпеки життєдіяльності в ліцеї. 

2.10. Зовнішній вигляд учня повинен бути охайним, забороняються у навчальних 

приміщеннях головні убори. У дівчат не допускається занадто відвертий одяг, 

велика кількість прикрас (особливо дорогоцінних). Макіяж повинен бути легким, 

манікюр – непомітним. Учні повинні бути дисциплінованими, дотримуватись 

правил людського співжиття, не допускати дій, що суперечать загальноприйнятим 

нормам моралі. 

2.11. Не можна приносити на територію ліцею 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 і отрути, а 

також токсичні речовини і таблетки. 



2.12. Забороняється вживання нецензурних слів і жестів, застосовування 

ненормативної лексики у спілкуванні. 

2.13. Забороняється без дозволу майстра виробничого навчання, класного 

керівника або адміністрації залишати ліцей та його територію в урочний час. У разі 

пропуску занять учень повинен у тригодинний термін повідомити майстра 

виробничого навчання, класного керівника про причину відсутності, а за 

довготривалої відсутності – пред'явити довідку від лікаря або записку від батьків 

(осіб, що їх заміщують) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття 

без поважних причин не дозволяється. 

2.14. Прийшовши в ліцей, учень повинен принести з собою все необхідне для 

навчальних занять (зошити, підручники, тощо), спецодяг для виробничого навчання, 

а для уроків фізичного виховання – спортивну форму і змінне взуття. Не слід 

приносити в ліцей сторонні предмети, які не мають відношення до навчальної та 

суспільної роботи, а також заважають учневі здобувати знання (музичний плеєр, 

навушники, гральні карти, тощо). 

2.15. Учні повинні заходити в клас, майстерню, лабораторію лише з дозволу 

викладача, майстра виробничого навчання. Учень, який запізнився на урок, має 

отримати дозвіл, щоб бути присутнім на уроці. Щоб вийти з навчального 

приміщення під час занять також необхідно отримати дозвіл викладача чи майстра 

виробничого навчання. У кінці уроку учні встають тільки після того, як викладач 

скаже, що урок закінчено. 

2.16. Знаходячись в коридорах ліцею, необхідно поводити себе так, щоб не 

заважати іншим. Не можна бігати, штовхатись, кричати, розмахувати руками. Варто 

йти, притримуючись правої сторони. У дверях не намагатись у будь-якому випадку 

пройти першим. Пропустити вперед викладачів, майстрів виробничого навчання та 

інших старших, навіть якщо вони вам незнайомі. Юнаки повинні пропустити 

спочатку дівчат. Не створювати штовханини на сходах та не бігати по них. Учням 

категорично заборонено провокувати словами та рухами агресивну поведінку, яка 

може призвести до бійки, травмування та правопорушень. Необхідно бути 

ввічливим зі своїми однолітками та педагогами. За умови виникнення конфліктної 

ситуації слід звертатися за допомогою до майстра виробничого навчання або 

представника адміністрації закладу.  



2.17. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, повинні здати їх 

черговому майстру виробничого навчання, який знаходиться на першому поверсі 

ліцею, класному керівнику або адміністрації. 

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

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

збиток, несуть матеріальну відповідальність. 

2.19. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною 

є неприпустимими формами поведінки учнів в ліцеї та за його межами. 

ІІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ 

3.1. Учень приходить у заклад за 5-10 хвилин до початку першого уроку 

теоретичного або виробничого навчання, загальноліцейної лінійки. 

3.2. Учні ліцею зобов’язані відвідувати заняття, виконувати вимоги навчальних 

програм і системи контролю знань, умінь і навичок. 

3.3. Учні входять до кабінету за дзвоником. Запізнюватися на уроки без 

поважних причин заборонено. 

3.4. Коли викладач входить в кабінет, учні встають, вітаючи викладача. Так само 

учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до кабінету під час занять. 

3.5. Під час уроку не можна ходити по кабінету без дозволу викладача, голосно 

розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять 

розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку. 

3.6. Якщо під час занять учню необхідно вийти з кабінету, то він повинен 

попросити дозволу у викладача. 

3.7. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги викладача. 

3.8. Під час відповіді на запитання викладача учень повинен відповідати голосно, 

виразно, зрозуміло. 

3.9. Учні, які бажають відповідати або поставити запитання викладачу повинні 

підняти руку. 

3.10. На уроці учень має право ставити питання викладачу, якщо не зрозумів 

матеріал під час пояснення. 



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

спортивному взутті. Без дозволу викладача в спортивний зал учням входити 

забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі. 

3.12. Викладач фізкультури відпускає учнів з уроків суворо по дзвінку. 

3.13. Тільки коли викладач оголосить про закінчення занять, учні мають право 

покинути кабінет. 

3.14. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності як 

під час занять, так і після їх закінчення.  

3.15. Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром, планшетом чи 

мобільним телефоном на уроках. 

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ 

4.1. Під час перерви учень зобов'язаний: 

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці; 

- вийти з кабінету, якщо попросить викладач; 

- підкорятися вимогам чергового педагога; 

- при зустрічі з педагогами, батьками, дорослими відвідувачами ліцею учні 

вітаються і звільняють дорогу; 

- по сходах, коридорах ходити тільки по правій стороні; 

- учням забороняється входити до службових кабінетів без дозволу; 

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати 

відпочивати іншим. 

4.2. Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити по 

своєму розумінню, проте не повинен заважати іншим. 

4.3. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по ліцею, забороняється 

бігати по сходах, поблизу віконних отворів, штовхати один одного, гратися в 

небезпечні ігри, кидатися сумками і іншими предметами і застосовувати фізичну 

силу. 

4.4. В ліцеї та на території категорично забороняється тютюнопаління та 

вживання алкогольних напоїв. 

4.5. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на 

підвіконнях.  



4.6. На перервах учні можуть звернутися до майстра виробничого навчання, 

класного керівника, чергового адміністратора за допомогою, якщо проти них 

здійснюються протиправні дії. 

V. ЧЕРГОВИЙ ПО КАБІНЕТУ І ЛІЦЕЮ 

5.1. Черговий по кабінету учень під час перерви має перевірити навчальний 

кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті. 

5.2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил 

поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті. 

5.3. Черговий учень по ліцею має приступити до чергування на початку занять. 

Чергування по ліцею триває один навчальний день протягом робочого дня (з 8
 00

 до 

15
 45

). 

5.4. Черговий учень по ліцею здійснює чергування згідно з «Обов’язками 

чергового», затвердженими на початку навчального року. 

5.5. Чергові учні допомагають черговому майстру виробничого навчання у 

здійсненні контролю за чистотою, порядком по закладу, за виконанням всіма 

учнями цих Правил. 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Учні не мають права під час знаходження на території ліцею і при 

проведенні ліцейних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого 

себе та оточуючих.  

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

відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:  

- усне зауваження; 

- суворе попередження; 

- винесення догани; 

- виклик учня з батьками на засідання Ради профілактики правопорушень або 

педагогічної ради; 

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками. 

6.3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів ліцею і є обов’язковими для 

виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться 

ліцеєм. 


