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Правила поведінки здобувачів б£іві11Гв ліцеї

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти базуються на чинному
законодавстві України.
Ми - старанні та наполегливі у навчанні

1. Здобувані освіти приходять до закладу освіти до початку занять у чистому та
охайному одязі, займають свої робочі місця, готують все необхідне приладдя
до уроку.
2. Учні старанно виконують домашні завдання в терміни, встановлені шкільною ^
програмою.
3. До закінчення уроків учень може залишити територію ліцею лише з дозволу
педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками).
4. Здобувані освіти дотримуються культури поведінки під час уроків.
5. Використання мобільних телефонів під час навчальних занять допускається
лише з навчальною метою та з дозволу вчителя.
6. Здобувані освіти дбайливо ставляться до майна ліцею та речей, що належать
іншим.
7. Учні підтримують чистоту і порядок на своєму робочому місці.
8. Учні відвідують навчальні заняття в обов’язковому порядку, допускаються
пропуски занять лише через хворобу та з поважної причини.
9. Здобувані освіти дотримуються правил для учнів під час навчальних занять,
перерв, у громадській діяльності.
Ми - ввічливі

ІО.Здобувачі освіти з повагою ставляться до будь-кого з учасників освітнього
процесу або працівників закладу, виявляючи ввічливе, коректне,
доброзичливе, толерантне ставлення до них.
11. Учні висловлюють свої погляди, поважаючи гідність і почуття інших людей.
12.Здобувані освіти дотримуються принципів загальнолюдської моралі,
шанобливо ставляться до культури, звичаїв, традицій усіх народів, які
населяють Україну.
13.Кожен учень слідкує за своїм мовленням (вживає літературну лексику й
уникає нецензурних висловів).

Ми - у безпеці

14. ГІО дорозі від дому до ліцею і з ліцею додому учні дотримуються правил
дорожнього руху.
15. Учні дотримуються вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час
освітнього процесу.
16. Ліцей - територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в т.ч. ножам,
вибуховим, вогненебезпечним речовинам; алкогольним напоям, цигаркам,
наркотичним та токсичним речовинам.
1У.Неприпустимо виявляти агресію та застосувати грубу силу при вирішенні
конфліктів.
18. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є
неприпустимими формами поведінки учнів у ліцеї та за його межами.
19. ПІД час перебування в їдальні здобувані освіти дотримуються культури
поведінки та правил гігієни.
20.3добувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового
учителя, адміністрації ліцею за допомогою, якщо проти них здійснюються
протиправні дії.
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