
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДЛЯ УЧНІВ 

НВК «ЛІЦЕЙ-ШКОЛА № 14» 

  

I . загальні положення   

1.1. Правила поведінки учнів НВК «Ліцей-школа № 14» (надалі « Правила») встановлюють норми 

поведінки учнів в будівлі і на території ліцею.                

1.2. Цей документ розроблений відповідно до Конвенції про права дитини, Законом України «Про 

освіту», Типовим Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим 

постановою Кабінету му Міністрів України, правилами внутрішнього розпорядку НВК «Ліцей-

школа № 14»               

1.3. Цілями цих Правил є створення сприятливої обстановки для навчання учнів, безпечних умов 

перебування в ліцеї і на його території, виховання поваги до людської особистості, розвиток 

навичок культурного поведінки в суспільстві.             

II. Загальні правила поведінки II 

2.1. Учні повинні приходити в школу за 10-15 хвилин до початку занять. При вході в школу 

необхідно зняти верхній одяг і здати її в гардероб, в осінньо-зимовий період - надіти змінне 

взуття. Після першого дзвінка учні повинні зайняти своє робоче місце і приготувати всі необхідні 

навчальні приналежності до майбутнього уроку.            

2.2. Зовнішній вигляд учнів повинен відповідати наступним вимогам:          

2.2.1. Учні повинні знаходитися в ліцеї в шкільній формі встановленого зразка, який визначений 

радою ліцею-школи, загальношкільних батьківським комітетом, адміністрацією НВК «Ліцей-

школа № 14»: 

- для хлопчиків і юнаків - біла сорочка або сорочка, строгий костюм чорного кольору, краватка 

(для учнів 5-12 класів бордового кольору);              

- для дівчаток - біла блуза, костюм чорного кольору (в зимовий період допустимо носіння 

класичних брюк чорного кольору), бордовий краватка (для дівчаток 5-12 класів);            
2.2.2 Учні повинні бути акуратно причесані:           
- волосся у хлопчиків і юнаків не повинні стосуватися коміра пальто або сорочки, закривати очі, 

повністю закривати вуха;           
- дівчатка повинні мати акуратну стрижку, або, якщо волосся довге, то вони повинні бути зібрані 

і укладені в відповідну їх довжині зачіску.            
2.2.3. Учні повинні стежити за чистотою тіла, рук, зубів, носа;   

мати чисту носову хустинку, гребінець. 

2.2.4. Колір волосся і нігтів, макіяж не повинні бути зухвалими, пірсинг - травмонебезпечним для 

самого учня і оточуючих. 

2.2.5. Учні можуть перебувати в спортивній формі на уроках фізкультури. 

2.3. Не можна приносити в ліцей і на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким 

способом зброю, вибухові, вибухо - або вогненебезпечні речовини; спиртні напої, наркотики, 

тютюнові вироби, інші одурманюючі засоби, а також токсичні речовини і отрути.          

2.4. Не можна без дозволу педагогів йти з ліцею і з його території в урочний час, в тому числі, під 

час змін заборонено покидати будівлю ліцею під будь-яким приводом (за забутою річчю, в кіоск і 

т.д.). У кожному разі, коли відбувається звільнення від занять з поважних причин, підставою для 

виходу учнів зі школи є письмове розпорядження директора школи, його заступників або 

медичного працівника. В такому випадку учня забрати зі школи мають право батьки або особи, які 

їх замінюють. У разі пропуску занять учень повинен пред'явити класному керівнику довідку від 

лікаря або завчасно заяву від батьків (осіб, які їх замінюють) про причину відсутності на 

заняттях. Пропускати заняття без поважних причин заборонено.            



2.5. Особистими стереоплейерамі , електронними іграми і мобільними телефонами дозволено 

користуватися під час перерви в разі необхідності, однак, адміністрація НВК «Ліцей-школа № 14» 

і педагогічний колектив не несе матеріальної відповідальності за їх збереження.            

2.6. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і майну третіх осіб.          

2.7. Учні повинні економно витрачати електроенергію та воду.          

2.8. Категорично заборонені лихослів'я і рукоприкладство.          

2.9. Учні повинні приділяти належну увагу своєму здоров'ю і здоров'ю оточуючих, брати активну 

участь в колективних творчих справах класу і школи, дотримуватися законів життєдіяльності 

класного колективу і шкільного самоврядування          

2.10. Учні ліцею виявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Школярі поступаються 

дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам. Поза школою учні поводяться 

скрізь і всюди так, щоб не заплямувати добре ім'я ліцею-школи.     

III. Поведінка на заняттях. 

3.1 Йдучи на заняття, учень повинен мати виконаним домашнє завдання, бути в класі без запізнень, 

підготуватися до заняття, виклавши на парту всі книги, зошити та інші необхідні навчальні 

матеріали.             

3.2 При вході педагога в клас, учні встають на знак вітання і сідають після того, як педагог 

відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов 

до класу під час занять.             

3.3 Кожен учитель визначає для своїх занять правила поведінки учнів на заняттях у відповідності 

з Законом «Про освіту», Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку НВК «Ліцей-школа № 

14».             

3.4 Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати товаришів від занять 

сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку справами. Урочний час має 

використовуватися тільки для навчальних цілей.             

3.5 У разі невиконання домашнього завдання з якої-небудь причини, учень до уроку повідомляє 

про це вчителеві. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, він повинен встати і 

попросити дозволу у педагога.             

3.6 Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він 

піднімає руку.             

3.7 У кінці уроку учень повинен записати в щоденник домашнє завдання і зробити інші необхідні 

записи. Почекати, поки учитель відпустить з уроку.             

3.8 Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про 

закінчення занять, учень має право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з 

класу учні встають.             

3.9 При розмові зі старшими учні повинен встати. Руки в кишенях тримати не можна. Перехід у 

вільний режим спілкування допускається з дозволу дорослого.             

3.10 В кожному класі протягом навчального дня чергують учні, які допомагають вчителю в 

підготовці наочних посібників, повідомляють вчителю про відсутність учня на уроці.        

3.11 Заборонено користуватися мобільним телефоном під час уроку.        

IV. Поведінка на перервах і після закінчення занять  

4.1. Під час перерви учень повинен:    

-  навести чистоту і порядок на своєму робочому місці;    

- вийти з класу;    

- підкорятися вимогам педагога і працівників школи;    



 - допомогти підготувати клас на прохання педагога до наступного уроку    

4.2. Учням забороняється:    

 бігати по сходах, поблизу віконних прорізів і в інших місцях, не пристосованих для ігор;    

 штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу;    

 вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.    

4.3. Черговий по класу зобов'язаний повідомити про зміни в розкладі, перебувати в класі під час 

перерви, забезпечувати порядок в класі, допомагати педагогу підготувати клас до наступного 

уроку, після закінчення занять виробляти посильну прибирання класу.    

4.4. Поведінка в їдальні : учні, що знаходяться в їдальні, повинні дотримуватися правил санітарної 

гігієни, прийому їжі, мити руки перед їжею. Учні повинні підкорятися вимогам педагога і 

працівників їдальні, дотримуватися чергу при отриманні їжі, проявляти увагу і обережність при 

отриманні і вживанні гарячих і рідких страв, вживати їжу і напої, придбані в їдальні і принесені з 

собою, тільки в їдальні, прибирати стіл після прийняття їжі .                  

V. Прикінцеві положення  

5.1. Учні не мають права під час знаходження на території ліцею та при проведенні шкільних 

заходів скоювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе і оточуючих.          

5.2. Ці Правила поширюються на території ліцею та на всі заходи, що проводяться НВК «Ліцей-

школа № 14» за межами ліцею-школи.          

5.3. Виконання вимог Правил учнів НВК «Ліцей-школа № 14» контролюється адміністрацією 

ліцею, педагогічним колективом, органами учнівського самоврядування.          

5.4. Відносно учнів, які допустили порушення Правила поведінки, застосовуються дисциплінарні 

заходи впливу. Ними можуть бути: бесіда з класним керівником, з 

соціальним педагогом, з заступником директора з виховної роботи, психологом ліцею, 

повідомлення батьків про правопорушення, виклик до школи батьків або осіб, які їх замінюють, 

запрошення учнів разом з батьками або особами, які їх замінюють, на рада профілактики, передача 

для розгляду справ в СДД, ВКМСН.            
  

 


