
Загальні правила 
Розділ 1 
 

 1.1.Учні повинні приходити до ліцею не пізніше, ніж за 10 хвилин до початку занять. 

 1.2. Запізнення на перший урок фіксується черговим адміністратором та доводиться до 
відома кураторів. 

 1.3. Три запізнення протягом тижня є правопорушенням і карається згідно з розділом 
п'ять цих правил. 

 1.4. Одяг і зовнішній вигляд учнів має відповідати  статусу офіційної установи (діловий 
стиль), бути чистим і охайним. 

 1.4.1. Діловий стиль у ліцеї: одяг однотонного (білого, чорного або іншого світлого, 
темного кольору), 

 1.5. Під час спілкування з іншими учнями, вчителями, співробітниками ліцею тощо учні 
мають бути ввічливими. 

 1.6 Забороняється вчиняти діяння стосовно учасників освітнього процесу, що мають 
ознаки булінгу. 

 1.7. Забороняється принижувати честь і гідність  будь-кого з членів ліцейського колективу 
словами або діями. 

 1.8. Забороняється вживання фізичної сили для вирішення конфліктних ситуацій. 

 1.8.1. Для вирішення складних конфліктних ситуацій учні або батьки повинні звертатися 
до представників педагогічного колективу ліцею, перш за все-до класного керівника. 

 1.9. Заборонено приносити до ліцею або застосовувати в ліцеї з будь-якою метою 
вибухонебезпечні, вогненебезпечні речовини, спиртні напої, наркотичні, тютюнові 
вироби, токсичні речовини, отрути тощо(у разі порушення п.1.8. до учня 
застосовується міра покарання - виключення з ліцею). 

 1.10. У ліцеї та на його території забороняється палити, використовувати електронні 
сигарети, вживати спиртні напої, наркотичні вироби, токсичні речовини, отрути (див. 
п.1.8.). 

 1.11. Категорично забороняється вживання ненормативної лексики. 

 1.12. Вихід учня з ліцею до закінчення занять дозволяється тільки з відома класного 
керівника, медичного працівника, представників адміністрації ліцею та за 
погодженням з батьками учня. 

 1.13.Учні повинні бути присутніми на заняттях за розкладом роботи класу. 
 1.13.1.У разі відсутності учня на уроці з поважних причин він повинен надати 

класному керівникові відповідний документ: медичну довідку, заяву батьків, інші 
документи. 

 1.13.2. Неодноразовий пропуск учнями занять без відома батьків (якщо не надано 
відповідного документу) є тяжким порушенням дисципліни і карається згідно з 
розділом п’ять цих правил. 

 1.13.3. У разі тривалої відсутності на уроках без поважної причини  учень 
позбавляється права на коригування оцінки за семестр. Розгляд питання виноситься 
на засідання дисциплінарної комісії. 



Правила поведінки  на уроках 
Розділ 2 
 

 2.1. Учні повинні входити  до класу перед дзвоником на урок. 
 2.1.1. Учень має своєчасно приготуватися до уроку. 
 2.1.2. Учні повинні мати все необхідне для роботи на уроці (щоденник, ручку, зошит, 

підручник тощо). 
 2.1.3. Учні повинні акуратно вести щоденник, мати його завжди на заняттях і надавати 

на вимогу вчителя(щодо виставлення оцінки або зауваження). 
2.2. Урок починається зі дзвоником. 

 2.3.Запізнення на урок без поважної причини є серйозним порушенням дисципліни. 

 2.4. Учень повинен знаходитися на уроці без верхнього одягу і головного убору. 

 2.5. Коли до класу входить вчитель або будь-яка інша доросла людина, учні повинні 
встати на знак вітання. 

 2.6. Учень повинен докладати максимальних зусиль для продуктивної роботи на 
уроці і для набуття глибоких знань взагалі. 

 2.7. Час уроку може бути використаний тільки для навчання. 
 2.7.1. Учень має право під час уроку вийти з класу тільки з поважної причини з 

дозволу вчителя. 
 2.7.2. Якщо учневі вкрай необхідно вийти з класу, він повинен підняти руку, 

попросити дозволу учителя і після отримання дозволу вийти. 

 2.8. Під час занять забороняється прийняття їжі (виключенням може бути 
необхідність їсти або пити згідно довідки лікаря), користування електронними 
пристроями, якщо це не передбачено програмою заняття, а також знаходження на 
парті сторонніх речей. 

 2.9. На уроках хімії, фізики, фізичної культури, інформатики треба чітко дотримуватися 
вимог техніки безпеки. 

 2.10. Під час проведення уроку учень повинен виконувати всі законні вимоги вчителя. 

 2.11. Грубим порушенням правил вважаються дії, що заважають вчителю вести 
заняття, а учням - працювати. Див. Розділ «Правопорушення». 

 2.11.1 На уроці учень не має права вступати в безглузду полеміку з вчителем та 
учнями, давати різку оцінку діям учасників навчального процесу, вчиняти дії, що 
мають ознаки булінгу відповідно до чинного законодавства України. 

 2.12. Домашні завдання повинні бути виконані в строк і у відповідності з  законними 
вимогами вчителя. 

 2.13. Після дзвоника вчитель проголошує про закінчення заняття. Після цього учні 
мають право збирати речі та виходити з класу. 

 

 
 
 



Правила поведінки 
на перервах 

 
Розділ 3 

 3.1. На перерву можна виходити тільки після дзвоника з уроку і проголошення 
вчителем про закінчення уроку. 
 

 3.2. Забороняється поведінка, внаслідок якої може виникати загроза власному життю 

і здоровю або життю і здоров’ю інших  (сидіти на підвіконнях, бігати коридорами, 
штовхатися, використовувати фізичну силу стосовно один одного, лякати та цькувати 
один одного, застосовувати психологічне, фізичне, економічне насильство, яке 
заподіяло чи могло заподіяти шкоду психічному або фізичному здоров’ю потерпілих 
тощо). 
 

 3.3. Необхідно виконувати законні вимоги   вчителів, представників адміністрації 
тощо. 
 

 3.4. Забороняється  заважати відпочивати іншим. 
 

 3.5. Відвідувати їдальню учні мають право тільки на перервах або після закінчення  
уроків ( за графіком роботи їдальні). 

 3.5.1. Під час знаходження у їдальні всі діти повинні поводитись чемно та у 
відповідності до інших етичних норм: спокійно стояти у черзі, після закінчення 
прийому їжі прибирати за собою посуд тощо. 

 3.5.2. Щоб не запізнитися на наступний урок, діти повинні покидати приміщення 
їдальні за п’ять хвилин до дзвоника. 



Правила поведінки  
під час позакласних заходів 

 
Розділ 4 
 

 4.1. Учні повинні виконувати всі інструкції і застереження стосовно безпеки життя та 

здоровя учнів, які надаються напередодні проведення позакласних заходів. 
 

 4.1.1. Якщо захід відбувається за межами навчального закладу, діти проходять 
інструктаж, який проводить (згідно з наказом директора) відповідальна за життя та 
здоров’я учнів особа. 

 4.1.2. Під час виїздів заборонено брати з собою і вживати спиртні напої, наркотичні 
речовини, палити. 

 4.1.3. Необхідно дотримуватись правил поведінки в громадських місцях, правил 
дорожнього руху тощо. 
 

 4.2. Учні не мають права допускати поведінку, яка заважає проводити позакласний захід. 
 

 4.3. З поважних причин  учню дозволено бути відсутнім на позакласному заході з відома 
вчителя, класного керівника або іншої відповідальної особи.  
 

 
 

  



Відповідальність учнів 
 
Розділ 5 

 
В разі недотримання учнем правил поведінки в ліцеї, до нього можуть бути вжиті такі 
заходи впливу: 
 

 індивідуальна бесіда; 

 запис зауваження у електронний щоденник; 

 повідомлення батьків про невідповідну поведінку дитини,; 

 складання доповідної записки, а згодом письмового попередження з повідомленням 
батьків; 

 виклик учня і його батьків на засідання педагогічної ради ліцею, адміністративної 
наради; 

 виклик на засідання дисциплінарної комісії (згідно з «Положенням про дисциплінарну 
комісію»); 

 Повідомлення директором уповноважених підрозділів органів Національної поліції 
України про випадки булінгу та подальше притягнення до адміністративної 
відповідальності винного у вчиненні булінгу відповідно до чинного законодавства 
України;  

 виключення з ліцею. 
 
 


