
 

Правила для учнів Замулинецького ліцею 

 
                                                                 Затверджено на засіданні 

                                                        педагогічної ради № 1 від 31.08.2020р. 

Директор ліцею _________________С.Б. Юзюк 

 

1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах 

Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, 

Статуті ліцею. 

2. У випадку порушення Правил до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі 

стягнення: 

- усне зауваження 

- запис зауваження в щоденник 

- винесення догани, включно із занесенням іі в особисту справу учня 

- виклик учня самого або з батьками на педагогічну раду 

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками 

- виключення із закладу 

3. Заборонено приносити до ЗЗСО предмети або речовини, які можуть зашкодити 

здоров'ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню освітнього процесу. 

4. Паління та вживання алкогольних напоїв на території закладу категорично 

заборонено. 

5. До закінчення уроків учень може залишити територію закладу освіти тільки з 

дозволу класного керівника або чергового адміністратора. 

6. Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, 

батьками інших учнів, а також з учнями. 

7. Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна та речей, що належать 

вчителям та іншим здобувачам освіти. Забороняється брати без дозволу чужі речі. 

За пошкоджене шкільне майно батьки учня зобов'язані відшкодувати збитки. 

8. Учні зобов’язані: 

 знати та поважати Герб, Прапор та Гімн України, виконувати пов'язані з ними 

ритуали. 

 Приходити на заняття завчасно за 10 хв. до їх початку. 



 Не забувати вітатися зі всіма працівниками та учнями школи. 

 Стежити за зовнішнім виглядом. Форма одягу – діловий або напівділовий 

стиль.  

 Брати участь у чергуваннях по ЗЗСО. 

 На уроках фізкультури мати спортивну форму для всіх учнів класу.  

 Поводити себе спокійно під час перерви. Не виходити за межі закладів під час 

навчального процесу. 

 Старанно та творчо опановувати основи наук, усі багатства людської культури, 

навички самоосвіти. 

 Суворо дотримуватися норм суспільного життя. Бути нетерпимим до 

шкідливих звичок, брати участь у підтриманні суспільного порядку. 

 Активно та сумлінно брати участь у суспільно-корисній праці, проходити 

навчально-виробничу практику, доглядати за закріпленими за класом 

квітником та шкільною ділянкою. 

 Брати участь у самоврядуванні.  

 Берегти та примножувати народне добро, охороняти природу. 

 Знати та виконувати правила дорожнього руху, пожежної безпеки та поведінки 

на воді, вимагати їх виконання від оточуючих. 

 Розвивати свої здібності, берегти та укріплювати своє здоров'я, систематично 

займатися фізичною культурою та спортом, технічною та художньою 

творчістю, більше читати, доцільно використовувати вільний час. 

 Бути хорошими товаришами, справжніми друзями, допомагати батькам та 

вчителям, піклуватися про старших і молодших, бути прикладом 

дисциплінованості та культури поведінки. 

 Виконувати Статут ЗЗСО, Правила поведінки для учнів. 

  9. Мобільними телефонами під час уроків користуватися заборонено. За 

збереження коштовних речей школа відповідальності не несе. 

10. Під час перерви учень зобов'язаний прибрати своє робоче місце й 

підготуватися до наступного уроку. 

11. Під час перерви забороняється: 

    - бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях 



- штовхатися або грати у м'яча у приміщеннях, не пристосованих для цього 

- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з'ясовувати стосунки, вживати 

нецензурну лексику, битися. 

12.  У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників 

їдальні та чергових і дотримуватися черги. 

13. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі. 

14. Учні 1-11 класів залучаються до самообслуговування в їдальні, а учні 8-11 

класів до прибирання закріплених за класом класних кімнат. 

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

причин заборонено. 

16. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати 

увагу інших учнів від уроку. 

17. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя. 

18. Ведення щоденників є обов’язковим.  

19. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів. 

20. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час 

уроків, так і після їх закінчення. 

21. Забороняється приносити в школу домашніх тварин.  

22. Не дозволяється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою та 

використовувати будь-яким способом зброю, навіть іграшкову, вибухонебезпечні 

та вогненебезпечні речовини, гострі предмети, гральні карти, алкогольні напої, 

сигарети, жувальні гумки, літературу, аудіо-, відео-, та СD-продукцію 

аморального змісту. 

23. У випадку пропуску занять учень повинен надати класному керівникові 

довідку від лікаря або записку від батьків стосовно причини відсутності на 

заняттях. Пропускати заняття без поважної причини не дозволяється. 

24. Всі учні ЗЗСО зобов’язані дотримуватись  Положення про тимчасовий 

порядок організації освітнього процес в Замулинецькому ліцеї Матеївецької ОТГ 

в період карантинних обмежень у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби 

COVID -19 на 2020-2021 н.р. 


