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ДОДАТОК до наказу  

Зміївського професійного  

енергетичного ліцею від 28.08.2018 №325  

Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти  Зміївського 

професійного енергетичного ліцею 

І.          Загальні правила  

Здобувачі освіти зобов’язані: 

1.1 поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу;  

1.2 не допускати приниження  честі, гідності, будь-яких форм насильства та 

експлуатації, дискримінації за  будь-якою ознакою по відношенню до усіх учасників 

освітнього процесу; 

1.3  приходити у ліцей за 10-15 хв. до початку занять за розкладом;   

1.4 вітатися з персоналом, викладачами та іншими дорослими;  

1.5 приходити до ліцею в чистій, випрасуваній одежі ділового стилю, чистому взутті, з 

охайною зачіскою;  

1.6 у  період з 15 жовтня до 15 квітня залишати верхній одяг у гардеробі;  

1.7 відвідувати  заняття, читальний зал, бібліотеку ліцею  без верхнього одягу;  

1.8  вимикати мобільні телефони на уроках теоретичного, виробничого навчання та 

при заходженні в викладацькій, кабінетах адміністрації, бібліотеці;   

1.9 підтверджувати пропуски навчальних занять необхідними документами   (1-2 дні – 

інформація від батьків, 3 і більше – медична довідка, можлива  повістка військомату, 

поліції та ін. );  

1.10 берегти майно ліцею, зелені насадження на території ліцею, бережливо поводитися 

зі своїми речами та речами товаришів;   

1.11 з повагою  ставитись до роботи технічного персоналу ліцею, зберігати чистоту й 

порядок у туалетних кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні правила;   

1.12 у разі пошкодження майна відшкодувати матеріальні збитки;   

1.13 здобувачам освіти заборонено без дозволу заходити до викладацької ліцею, 

майстерень, в яких ліцеїсти не повинні знаходитись за розкладом та кабінетів, де працює 

адміністрація ліцею ;  

1.14 здобувачам освіти заборонено  приносити в ліцей не потрібні для занять речі, 

вогнепальну, холодну зброю, алкогольні  та тютюнові вироби, наркотичні речовини, 

порнографічну продукцію. 

ІІ.         Правила поведінки  на уроках теоретичного  та виробничого 

навчання   

Здобувачі освіти зобов’язані: 

2.1. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його 

наявності), дотримуватись принципу академічної доброчесності, та досягти  результатів 

навчання , передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;   

2.2.  після дзвоника зайняти своє місце  в аудиторії, підготувати  робоче місце;   

2.3. знаходитись  в аудиторії за закріпленим місцем, пересідати тільки з дозволу 

викладача; 
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2.4.під час уроку дотримуватися дисципліни й порядку, не залишати після себе сміття, 

папір на столах, підлозі;  

2.5 після закінчення заняття учні вставати  після слів викладача «Урок закінчено», 

виходити з аудиторії слід спокійно, тільки з дозволу педагога; 

2.6.на уроки фізкультури приходити у спортивній формі відповідно до сезону; 

2.7. охайно відноситись до підручників;  

2.8. відшкодовувати згідно з нормативними документами за зіпсовані чи втрачені 

підручники;  

2.9. не покидати самовільно ліцей; 

2.10 у разі захворювання звернутись до медичної сестри, за показниками  отримати 

звільнення від занять, проінформувати про це майстра в/н або класного керівника і тільки 

потім залишає ліцей; 

2.11. із ліцею виходити спокійно, дотримуючись порядку, не залишатися в ліцеї, якщо це 

не обумовлено розкладом занять, розкладом роботи гуртків чи спортивних секцій та т.п.;  

2.12. приходити в майстерню за 15 хвилин до початку занять;   

2.13. До початку роботи перевірити справність обладнання, наявність необхідних 

інструментів; 

2.14. у разі несправності обладнання, нестачі необхідних інструментів усно, в спокійній 

формі,  доповісти майстру в/н;  

2.15. дбайливо і охайно  поводитись з обладнанням майстерень, інструментом та іншим  

супроводом  уроків виробничого навчання; 

2.16. приступати  до роботи тільки повністю  з’ясувавши  порядок її виконання та 

отримавши дозвіл майстра в/н; 

2.17. по закінченню роботи  привести в порядок робоче місце. Здати інструменти і 

вироби; 

2.18 . суворо дотримуватись правил охорони праці.. 

ІІІ .  Правила поведінки  під час перерв  

Здобувачі освіти зобов’язані: 

3.1 . переходити в аудиторії ліцею спокійно, без метушні й галасу;  

3.2 . бути уважними під час руху сходами; 

3.3 . під час руху коридорами, сходами не  вживати їжу,  напої, штовхатися, розмахувати 

руками, галасувати. 

IV. Поведінка  поза закладом освіти  

Здобувач зобов’язаний: 

4.1. бути ввічливим, коректним і доброзичливим, проявляти витримку й розуміння у 

стосунках; 

4.2. бути уважним до дорослих, маленьких дітей, хворих і літніх людей;  

4.3. дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в транспорті, громадських 

місцях;  

4.4.  не допускати вживання алкогольних напоїв, тютюну та ін.; 

4.5.дотримуватися мовного  етикету, не дозволяти нецензурних висловлювань; 

V. Відповідальність учнів ліцею  
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5. За систематичне порушення Правил внутрішнього розпорядку до здобувачів освіти можуть 

бути застосовані заходи впливу: 

5.1. попередження; 

5.2. догана;  

5.3.  порушення клопотання перед органами виконавчої влади щодо притягнення до 

адміністративної  відповідальності батьків  у відношенні до неповнолітніх учнів; 

5.4.   відрахування з ліцею. 

 

 


