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прАвилА повЕдtнки для здоБув{lru освIти
хIuЕлънЙцiаого про ФЕсIйного лIцЕIо

I. ЗАГАЛЬШ ПРАВИЛА ПОВЕДIНКИ

правила поведiнки учнiв базуються на законах Украiни, постановах

MiHicTePcTBa освiти та наукИ УкраТни та органiв мiсцевого самоврядування, CTaTyTi

лiцею. , лл 1( чоrлrтт.тн пп початкv ЗаняТЬ -
1.1.УченЬПриХоДИТЬДонаВЧаЛЬноГоЗакЛаДУЗаl5хвилинДоПочаТкУЗ

о 8 годинi 15 хвилин, Бi,fiffлл\
1.2. прих;;;r" до лiцей ":"9i]1::.j 

ur.roMy, випрасуваному одяз1 дlлового

стилю та чистому взуттi, з охайноIо зачlскоIо,
.1.3УразiпроПУскУ.u""'"У.'.""зобов,язанийнаДатимайстрУв/набокласномУ

керiвнику довiдку або .unr.ny ъiо батькiв (осiб, якi Тх замiняють) про причину

вiдсУтностi, _, ^а, олбпр,сqяний надати д(
1.4. У разi пропуску занять по хворобi, учень зобов'язаний надати довlдку з

медичноТ установи.
1'5.УченьПоВИненМаТИНаЗаНяТТяхвсiнеобхiДнiПiДрУчникИ'ЗошиТи'

iнструменти i письмове приладдЯ. Виконувати домашнIо роботу по завданню викладача

та майстра виробничого навчання,

1.6. Не можна 'p"no."* "u 
,.рrrорiю навчального закладу з будь-якою метою

i використовувати у буль-який спосi6,,Оро,,;,; ""_Т]:-j-lбуховi, 
вогненебезпечнi

речовини; спиртнi напот, цигарки, наркотики й iншi наркотичнi засоби i отруту, а також

iоксичнi речовини i таб,тrетки,

1.7. учнi не мають права пiд час .i?l"aт:ння на територiI навчального закладу

i при проведеннi загальнолiцейних заходiв здiйснювати дiт, небезпечнi для життя 1

здоров'я самого себе та оточуючих,
1.8. Учень лiцею повинен виявляти повагу до старших: вiтатися, поступатись

ДороГою, frяr,rттrопIiDlrч i,l обпазливих висловiв,

1.9. Забороняеться вживання учнями принизливих й, образливих ]

ненормативнот лексики, демонстрування ,",ф""ойних 
rKecTiB, Спiлкування з

однолiтками мае бути виваженим, привiтним i доброзичливим,

1.10. Фiзична конфронтацiя, залякування i знущання над людиною, прояви

булiнгу, дискримiнацiя по нацiональнiй або расовiй ознацi е неприпустимими формами

поведiнки учнiв в лiцеi та За ЙОГО МеЖаМИ, 
J_л,,_,, 6.,*iтrгrr п vа{ъ

1.1 1. учень лiцею повинен в разi виявлення факту булiнгу в учнlвському

колективi негайно повiдомити психопоiiчrу службу або класного керiвника (майстра

""О"u'Т:ЁЪ:ТЖ].r"., користуватися MiHi акустичними систеМаМИ i МОбiЛЬНИМ

телефоном на уроках, вмикати гучну музику на перервах,

1.13.Учнi,якiзнайшЛИВТраЧенiабозабУтi,наТхДУМкУреЧ1'
черговому, який знаходиться на першому поверсi лiцею, класному

адмiнiстрацiТ лiцею.

мають здати ix
керiвнику або



1.14.УсiУчнiзобов,язанiберегтимайноТаоснаЩеннянаВчалЬнихкабiнетiв,
, лабоРаторiЙ та мiсцЬ загаJIьнОго кориСтування, зеленi 

"1_:-11*,ння 
на територii лiцею,

ДбаЙливоПоВоДиТисязiсвоiМИреЧаМиТареЧамиiншихУЧнlВ.r |.15. У разi навмисного пошкодж."п, пiч.йного майна батьки учня зобов'язанi

вiдшкодувати матерiальнi збитки,
1.16 Учнi I{авчальногО закладУ зобов'язанi дбайливО ставитися до роботи

технiчного персоналу лiцеrо та учнiв черговоi групи, зберiгати чистоту й порядок у

туаJIетних KiMHaTax, коридорах, дотримуватись санiтарно-гiгiснiчних вимог,

1.17. Пiсля закiнчення занять та позауроLIних заходiв учнi не lч,rаютъ права

знаходитись у примiшдеr:нi Хмельницu*о,о професiйного лiцею без нагляду

педагогiчних працiвникiв, лwr,лглпт uт
1.18. Суворо заборонясться тютюнопалiння та вживання алкогольних напоlв в

лiцеТ та на прилеглiй до нього територiТ,

II. ПОВЕДIНКА УЧНIВ НЛ УРОКАХ

2.1. Учнi входять до аудиторii за дзвiнком, (08,З0 год,) ГIiсля дзвiнка учень

займас свос мiсце, готус необхiднi для уроку речi. Запiзнюв ытиая на уроки без поважних

причин заборонено.' 
2.2.Коли викЛадач, майстер B/tl l]ходить до навчальноТ аулиторi[, учнt встають,

вiтаючись. Так само учнi вiтають будь-якого дорослого, який увiйшов до навчального

кабiнету пiд час занять, onpl,u, ypo*iu i"6орrur"*й, КОЛИ УЧНi ПРаuЮЮТЬ За КОМП'ЮТеРОМ'

та ypoKiB виробничого навчання, коли учнi прачюють з iнструментами та обладнт:]j

z.з. Ёiдсутнiх учнiв староста або вiдповiдальна особа позначае в рапортичц1,

яку подас викладачу на початку уроку,
2.4. П\д час уроку не можна ходити по навчальнiй аудиторii чи навчаJIьнlи

лабораторiт, пiдключати заряднi. пристрот до елект|"у:т*i без дозволу викладача,

ГолоснороЗМоВЛяТи'кричати,вiдволiкатисясаМоМУiвiдволiкаТИiншихвiДзанять
розмовами, iграми й iншими справами, що не стосуються уроку,

2.5. пiд час уроку yubno зобов,язаний виконувати Bci вимоги викладача,

дотримуватися дисциплiни й порядку, не залишати пiсля себе смiття, папiр на партах та

пiдлозi.
2.6.П\дчас занять

дозволу викладача.
2.7 При користуваннi :

не можна загинати сторiнки,
втрата пiдручника взятого

документами' 
- *,^6iпLIJт'т\/rL тепеtъон оведення уроку суворо

2.8. Користування мобiльними телефонами пiд час "ро".,1"л1:,:,]::),, ,

заборонясться. Телефо" повинен бути вимкнений або у беззвучному режим1,

використання гаджетiв до:"91:.ться тiльки за завданням i з oo":lI__::YTTa, при

неодноразовомУ порушеНнl цlс1вимоги,Телефон пер,д1:':::-Y"ому керlвнику групи,

майстру виробничого навчання або батькам учня у той же день,(згiдно рiшення

батькiвсъкогр KoMiTeTy). л_лт ппгпотlL
2.9. Учень мае право в коректнiй формi вiдстоювати своI погляди 1 сво1

перекбнання при обговореннi рiзних .уrr.р."пивих i неоднозначних питань, якi

стосуютъся теми уроку. л_лл_,,оrliт} д
2.10. На уроки фiзичноi культури учнi приходять у спортивнiй формi та

спортивномУ взуттi. Без дозволу викладача в спортивний заJI учням входити

забороняеться.

залишати аудиторiю за необхiдностi учню можливо тiльки з

на уроui пiдручниками учнi мають бути акура]ними, У них

роО"r" пiдкреслення, виривати сторiнки та iH, Псування,

, бiбпiоr.*" вiдшкодовуеться згiдно з нормативними



r

2.|1,.Учнiзобов,язанiзнатиiдотримУВаТисяlр-1".1i9:зпекижиттсДiяльностi'
правил поведiнки в навчальних аудиторiях, як пiд час ypokiB, так i по закiнченню,

III. повЕдIнItА учнIв пIд чАс пЕ,рЕ,рв

3.1. Пiд час перерви учнi переходять з одного,навчального кабiне11 в iнший

спокiйнО, без метУшнi й галасу' дотримуЮчисЬ розкладУ ypoKiB та розкладу замlн,

з,2. особливо уважними треба бути yurror- пiд чаС РУХУ СХОДаМИ, ПРИ

пересуваннi слiд триматися правого боку,

3.3.УчнямзаборонЯсТЬсябiгатисхоДаМи'шТоВХаТИоДНеоДноГо'сТВорЮВаТи
конфлiктнi ситуаuii.

3.4. Пiд час

руками, галасувати.
руху коридорами учням заборонено штовхатися, розмахувати

3.5. Категорично заборонясТЬсясамовiльновiДчинятивiкна,сиДlТина

тютюнопалiння та вживання аJIкогольних напоТв в

пiдвiконнях.

IV.ПоВЕДIНкАУЧНIВПоЗАНАВЧАЛЬНИМЗдкЛдлоМ
4.|. Учнi Хмельницького професiйного лiцею зобов'язанi бути ввiчливими,

коректними i доброзичливими, проявJIяти витримку й, розумiння у стосунках з

оточуючими, бути уважним до дорослих, малолiтнiх дiтей i лiтнiх людей,

4,2.,Щбайливо ставитися до навколишнього середовиЩа,

4.3.УченьПоВиненДоТрИМуВа.ГИсЯМоВноГоеТикеТУ,неДоЗВоЛяТинеценЗУрних
висловлЮвань' 

fiя^БIIп п^пл'IIJLпгп r п в MicbKoMy транспортi,
4.4. ЩотРимуватися правил дорожнього руху та поведlнк1

громадських мiсцях.
4.5. Суворо забороняетъся

громадських мiсцях.

V. ВИМОГИ ДО ЗОВНIШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНIВ

5.1. кожен учень зобов,язаний з,явитисядо навчаJIьного закладуtl1::lii"_1i:.":

одягненим. одяг no""r.n бути дiлового стилю, у ньому викЛЮЧаЮТЬСЯ 
"'1|1"_1 '::: i

орнаменти, провокативнi елементи та недопустима дiловому стилю довжина спlдниць l

суконь У {illат'ллt,тlб оплDf,тrЕlят носити багато прикрас на заняття.
5.2. Не можна зловживати косметикою l

5.з. На уроки фiзкультури i заняття спортивних _секцiй 
учнi приходять у

спортивнiй формi. Спортивний одяг, призначений для ypoKiB фiзкультури, на iнших

уроках недоречний. 
--__-: _л_-_,..,i А.,-rr

5.4. На y|o*u* виробничого навчання учнi повиннi бути у спецодяз1,

5.5. Виконання учнями озеленення територiт _навчального 
закладу та

пiдтримання ii 
"u 

*r*.r*"оrу piBHi виконуеться учнями у робочому одязi,

5.6. Знаходитися в лiцет у верхньому одязi без особливих на те причин не

дозволяеться' __: _-^,,-,л-dfrт t, лDс,п,".lтlл,trv

5.7. На урочистi загальноучилищнi заходи учнi приходять у святковому одяз1,

i.B. iiu 
"Ь"ори, 

концерти учнi обирають одяг на свiЙ розсуД,

u. оБов,язки.чЕргового уч}ш тА чЕрговоi групи
б.l.ЧергОвий пО ,,uu.r-""iй аулиторii учень пiд час перерви мае перевiрити

навчшIьний кабiнет, пiдготувати до,'*У, ,uЬ.rп.,rити порядок у кабiнетi, при потребi,

зробити вологе прибирання,



педагогiчному працiвнику по територiТ у здiйсненнi контролю заборони тютюнопалiння
та вживання €lJIкогольних напоТв на територiТ навчального закладу.

6.4. Учнi черговоi групи по лiцеtо здiйснюrоть чергування в iдальнi закладу пiд
керiвництвом чергового майстра виробничого навчання.

6.5. Черговий адмiнiстратор здiйснюе контроль за виконанням учнями та

педпрацiвниками даних Правил.

VII. прикIнIJЕвI положЕн}-IrI
7.|. Щанiправила внутрiшнього розпорядку с обов'язковими для виконання BciMa

учнями Хмельницького професiйного лiцею:
7.2. За порушення цих Правил та Статуту Навчального заклаДУ Учнi

притягуються до вiдповiдальностi, до них можуть бути вхtитi TaKi захоДи:

усне зауваження;;
виклик учня самого або з батьками на засiдання Ради профiлактики

правопорушень.


