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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи 

імені Ігоря Герети 

 
 

 Ми – відповідальні, старанні і наполегливі у навчанні: 

1. Правила поведінки для здобувачів освіти базуються на чинному 

законодавстві в сфері освіти. 

2.  Здобувачі освіти приходять у ліцей без запізнень, за 10-15 хвилин до 

початку занять, охайні і чисті, займають своє робоче місце з першим 

дзвінком, готують все необхідне навчальне приладдя; не запізнюватися на 

уроки без поважних причин. 

3. У разі спізнення на урок учень/ учениця має постукати у двері кабінету, 

зайшовши, привітатися з учителем, попросити вибачення за спізнення і  

дозволу сісти на місце. 

4.  Протягом уроку учні не шумлять, не відволікаюся самі і не відволікають 

інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не 

стосуються уроку; не підводитися без дозволу учителя; не вживають 

їжу та напої, не жують жуйку; користуються мобільними телефонами лише 

з дозволу вчителя. 

5. Урочний час використовується учнями тільки для навчальних цілей. 

6. Учні в коректній формі обстоюють свої погляди і переконання при 

обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань. 

7. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він піднімає руку і 

попросить дозволу у вчителя. 
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8. При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, 

як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають 

будь-кого, що увійшов до класу під час занять. 

9.  Учні належним чином ведуть щоденники та усі записи в ньому виконують 

охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис 

у щоденнику. 

10.  Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на його 

запитання, то він піднімає руку. 

11. Учні ліцею відповідально, старанно та вчасно виконують домашні 

завдання. 

12.  На уроках фізичної культури учні приходять у спортивній формі та взутті.  

13.  Без дозволу вчителя в спортивний зал учні не заходять.  

14.  Учні, звільнені від занять з фізичної культури, обов’язково присутні в залі, 

переодягнені в спортивне взуття. 

15.  Навчальне та спортивне обладнання учні беруть з дозволу вчителя. 

16.  Після дзвінка вчитель оголошує про закінчення уроку і учні можуть 

покинути  клас. 

17.  Під час перерви школярі підтримують чистоту і порядок на своєму 

робочому місці, готуються до наступного уроку. 

18.  Учень, який був відсутній у ліцеї з поважної причини до 3 календарних 

днів, може відвідувати заняття без надання довідки від лікаря. Про 

відсутність учня/учениці батьки повідомляють письмово. 

19.  У разі відсутності на навчальних заняттях через хворобу, 

здобувач/здобувачка освіти має обов'язково надати відповідну довідку від 

лікаря з рекомендаціями щодо допустимого навантаження на уроці 

фізичної культури зі вказаним терміном. 

20.  У разі пропуску занять учень зобов’язаний надати класному керівнику 

довідку або заяву від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину 

відсутності на заняттях. 

21.  Учні відповідають за збереження свого майна. Ліцей не несе 

відповідальності за втрачені речі.  

22.  Учні або вчителі, які знайшли загублені або забуті речі, відносять їх 

класному керівнику або заступнику директора з виховної роботи. 

23.  До закінчення уроків учень/учениця може залишити територію 

навчального закладу тільки з дозволу класного керівника або чергового 

адміністратора (за письмовою згодою батьків). 

24.  Під час харчування у їдальні ліцеїсти дотримуються правил етикету і 

дотримуються черги при отриманні їжі. Розмовляють у їдальні неголосно, 

щоб не турбувати тих, хто поряд. 
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25.  Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі,  

26.  Не слід виносити їжу і напої за межі їдальні. 

27.  Здобувачі освіти не заходять до їдальні у верхньому одязі. 

28.  Під час проведення заходів у актовій залі глядачі поводять себе культурно, 

не розмовляють, не бігають, не стають з крісел, не граються у телефоні не 

виходять із залу без нагальної причини (в перерві між номерами), не 

вживають їжу та напої. 

29.  У актову залу учні заходять без верхнього одягу. 

 

Ми – ввічливі  
 

1. У ліцеї учні поводяться гідно та поважають честь і гідність людей, які 

знаходяться поруч, піклуються про молодших школярів, не допускають 

непристойних виразів і жестів, цькування, бійки, залякування, лихослів’я та 

знущання з людини,  що є неприпустимими і неприйнятними формами 

поведінки в ліцеї та за його межами. 

3. Учні ліцею шанують і не беруть без дозволу чужі речі. За пошкоджене 

шкільне майно батьки учня відшкодовують збитки.  
4. З настанням холодної пори року учнівська громада перебуває у 

приміщенні ліцею без верхнього одягу. 

 

Ми в безпеці 
 

1. Ліцей – територія, на якій не місце для використання з будь- якою метою і 

будь-яким способом вибухових, вогненебезпечних речовин, будь-які видів 

зброї, шокерів, газових балончиків, ножів та інших небезпечних предметів, 

спиртних напоїв, тютюнових виробів (електронних), наркотиків і інші 

одурманюючих засобів й отрути. 

2. Йти із приміщення ліцею та залишати його територію в урочний час можна 

лише з дозволу педагогів або медичної сестри (попередньо узгодивши з 

батьками).  

3. У цілях безпеки категорично забороняється самовільно відкривати вікна, 

сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна. 

4. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, 

чергового учителя, дирекції ліцею за допомогою, якщо проти них 

здійснюються протиправні дії. 

5. Булінг (цькування), бійки, залякування, лихослів’я та знущання над 

людиною - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу є 

недопустимими формами поведінки у ліцеї та за його межами. 
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6.  Не мають місця в житті школярів: 

- біг східцями, коридорами та в класних приміщеннях; 

- штовханина, кидання предметами або гра в м'яча у приміщеннях, не 

пристосованих для цього;  

- сварки між собою, з'ясування стосунків, бійки. 

7. Під час перерви учні вільно переміщаються у ліцеї, окрім тих місць, де їм 

заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і 

хімічна лабораторії, майстерня, спортзал). 

8. Школярі знають і дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків, 

так і після їх закінчення. 

9. Учні бережуть майно ліцею, дбають про чистоту та порядок на території 

її, охайно та акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна. 

10. Навчальне та спортивне обладнання учні беруть з дозволу вчителя. 

Поведінка здобувачів освіти поза ліцеєм 

1. Учень ліцею зобов’язаний бути ввічливим, коректним і доброзичливим, 

проявляти витримку й розуміння у стосунках. 

2. Учні ліцею завжди уважні до дорослих, маленьких дітей і літніх людей. 

3. Дотримуються правил дорожнього руху та поведінки в міському 

транспорті, громадських місцях. 

4. Дбайливо ставляться до природи. 

5. Не вживають алкогольних напоїв наркотичних засобів, токсичних 

речовин, не палять.  

6. Учень/учениця дотримується мовного  етикету, не вживають у мовленні 

нецензурних слів. 

7. Школярі перебувають без дорослих у місцях відпочинку, на прогулянках 

містом тощо до 21 години. 
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Заохочення за успіхи 

Успіхи школярів, їхні  досягнення в навчальній, інших галузях 

діяльності заохочуються в обов’язковому порядку. 

1. До учнів закладу можуть бути застосовані різні форми заохочень: 

— за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне 

виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки у 

щоденнику; 

— за активну участь у житті класу та ліцею, у роботі гуртків, секцій, студій 

тощо, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у 

благоустрої навчального закладу тощо – нагородження грамотою ліцейного 

рівня (на підставі рішення Ради ліцею за поданням класного керівника, 

керівників гуртків, секцій, студій тощо); 

— за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі 

Малої академії наук, участь у інтелектуальних, творчих конкурсах та 

турнірах, концертах різного рівня – нагородження грамотою ліцейного рівня 

(на підставі рішення Ради ліцею за поданням класного керівника, учителя-

предметника тощо); 

— за особливі успіхи у навчанні, високі спортивні досягнення, досягнення у 

роботі Малої академії наук, в інтелектуальних,  творчих конкурсах, 

змаганнях, концертах, та турнірах різного рівня; 

— за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії 

наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів 

– нагородження грамотою міського та обласного рівнів, пам’ятними 

подарунками тощо (за поданням Ради навчального закладу); 

— за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом (3-

8, 10 класи), отримання свідоцтва про здобуття базової загальної середньої 

освіти з відзнакою (9 клас), отримання свідоцтва про здобуття загальної 

середньої освіти особливого зразку, нагородження срібною або золотою 

медаллю (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог 

нормативних документів); 

— за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження 

Похвальною грамотою (11клас) (за умови відповідності результатів змісту 

вимог нормативних документів); 

— за високі навчальні досягнення, результативність участі в олімпіадах, 

інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах тощо, які 

сприяють  позитивному іміджеві навчального заклада, підвищенню його 

рейтингу на рівні міста, області, Всеукраїнському та міжнародному рівнях – 
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відзначення премією відповідно до вікової категорії учня (на підставі 

рішення Ради ліцею, за підтримки адміністрації закладу та батьківської 

громадськості); 

— інші форми заохочень на підставі рішення Батьківської ради закладу 

(нагородження пам’ятними подарунками, окремими преміями тощо). 

2. Заохочення учнів відтворюються в їхніх особових справах класним 

керівником по закінченні навчального року. 

 


