
Правила поведінки здобувача освіти 
в Кременецькому ліцеї імені Уласа Самчука 

1. Дбати про чистоту рідної мови, підтримувати шкільні традиції. 
2. З’являтися в заклад освіти за 10-15 хвилин до початку занять, зайняти 

своє робоче місце, підготувати все необхідне навчальне приладдя до уроку. 
3. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, 

та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти. 
4. Діяти в будь-якій ситуації на користь шкільного колективу, 

турбуватись про честь і авторитет школи, підтримувати в чистоті й порядку 

приміщення і територію. Берегти шкільне майно. 
 5. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм. Насильство, булінг 

(цькування) є неприпустимими формами поведінки у закладі освіти та за його 

межами. 
6. Відвідувати заклад освіти необхідно в чистій і випрасуваній формі 

ділового стилю, уроки фізичної культури – у спортивній формі та спортивному 

взутті. 
7. Не приносити на територію закладу освіти і не використовувати будь-

яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні 

напої, цигарки, інші засоби і отрути, а також токсичні речовини. 
8. Використовувати мобільні телефони під час освітнього процесу лише 

при необхідності зв’язку із батьками (або особами, що їх заміняють) та з 

дозволу вчителя. 
9. Турбуватись про здоровя і безпеку власного життя, своїх товаришів, 

пам’ятати, що здоровя дітей – майбутнє нашого народу, займатися фізичною 

культурою і спортом, уникати шкідливих звичок.  
10. Не покидати без дозволу педагогів або медичної сестри (за 

узгодженням з батьками) територію установи під час освітнього процесу. 
11. У разі пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний пред’явити 

класному керівнику довідку з медичної установи або пояснювальну записку від 

батьків (або осіб, що їх заміняють) про причину відсутності. 
12. Під час перерви задля збереження життя та здоров’я та з метою 

уникнення випадків травматизму здобувачу освіти категорично забороняється 

залишати територію освітньої установи, бігати, штовхатися, кидатися 

предметами, застосовувати фізичну силу, самовільно відкривати вікна, сидіти 

на підвіконнях. 
13. Здобувач освіти зобов’язаний  старанно вчитися, зразково поводитися, 

брати участь у громадському житті й суспільно корисній праці, виконувати 

правила внутрішнього розпорядку. 
14. Якщо здобувач освіти заподіяв збитки освітній установі, то вони 

відшкодовуються коштами батьків, або осіб, що їх заміняють. 
15. Здобувач освіти звертається до класного керівника, практичного  

психолога та адміністрації закладу освіти за допомогою, якщо проти нього 

здійснюються протиправні дії. 



16. Охороняти, берегти і примножувати природу, народне добро. 
17. Знати й суворо дотримуватись Правил дорожнього руху, 

протипожежної безпеки і поведінки на воді. 
18. Виконувати вимоги чергового по школі. 
19. Дотримуватись правил етикету: вітатись з дорослими, товаришами, 

поважати інших. 

Поведінка здобувачів освіти на уроках 

• Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати 

інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не 

стосуються уроку. 

• Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він 

повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку. 

• Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти 

на питання вчителя, він піднімає руку. 

• Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не 

зрозумів матеріал під час пояснення. 

• Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої 

переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань. 

Поведінка здобувачів освіти в на перервах 

• Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний: 

• підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці; 

• вийти з класу, якщо попросить учитель; 

• підкорятися вимогам чергового учня чи учителя. 

• Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його 

проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим. 

• Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих 

місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, 

кухня, фізична і хімічна лабораторії, спортзал). 

• Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших 

місцях, непристосованих для ігор. 

• Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися 

предметами і застосовувати фізичну силу. 

• У школі категорично забороняється тютюнопаління. 

• Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на 

підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна. 



• На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного 

керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти 

них здійснюються протиправні дії. 

Поведінка здобувачів освіти в їдальні 

• Під час обіду в їдальні належить дотримуватися добросусідських взаєм і 

поводитися пристойно. 

• Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні. 

• Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час. 

• Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть 

поряд. 

• Учні прибирають посуд після прийому їжі. 

• Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні. 

• Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок. 

• Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі. 

Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти 

• До школи здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає 

офісному стилю. 

• Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого 

себе і суспільства. 

• Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на 

заняття. 

• Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках 

недоречний. 

• Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не 

дозволяється. 

• На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковому одязі. 

 

 

 

Правила поведінки здобувачів освіти під час екскурсії 

• Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил 

дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину. 

• Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування. 



• У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи. 

• Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати 

розпорядження керівника групи. 

• Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення 

вогнища. 

• Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути 

вибухонебезпечними. 

• Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо 

заборонені. 

Обов’язки чергового в класі 

• Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі. 

• Черговий здобувач освіти здає й приймає клас. 

• Чергові допомагають вчителю підготувати клас до наступного уроку, 

роблять посильне прибирання класної кімнати. 

• Під час перерви черговий учень (учні) провітрює клас, допомагає 

вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздає 

зошити за проханням учителя. 

• Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного 

робочого дня. 

 

 
  
  
  
 


