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1 . 3ara.urni IpaBr{Jra noneqiHrcn

1.1. llpanuna uoneAinrra :4o6yna.rin ocnirn y 3rvriincrxouy niqei Ns 1 inr.
3.K.CnrocapeHKa (ouopuouy sarcra4i i Sirirx) 6a":yrorrcx Ha 3aKoHax
Yrparnu, rocraHoBax MinicrepcrBa ocsirr i Hayru Yrpainra ra opranir

, ruicqenoro caMoBp-rrAyBaHnx, Craryri riqero.
I.2. 3ao6yBaq oceirz rpr4xoAlrm Ao nir{ero 3a 10 - 15 xsurraH Ao roqarKy 3aHtrb,

'rucruir i oxafiuufi. llpz nxo4i y niqefi AorprrMyerbcs rpaBl4n sni.Irlaeocri, y
necru6rori sNaiHrce B3yrrtr, sHiN{ae B rap.qepo6i nepxnifi oAsr i upxvrye 4o
Mlcqr rpoBeAeHHr ypoKy.

1.3. He peKoMeHAoBaHo uepe6yearz y KJracHr{x npurraiqeHH.rlx y BepxHboMy
olsgi.

1.4. VeifiuroBrrru Ao niqero, :4o6ynau oceiru reneSonye 6arrraIvr, BLIMLIKa€
rene$on, crvraprson, cMaprroAlrHHrrK Torrlo Ao rinqs HaBrI€LIIbHoro Ans i se

Aicrae fioro : nopr$en.fl 6es Ao3Bony BrII4TeJrtr.
1.5. 3a6opoHserbcr upprHocr,rru Ao niqero ra Ha repr4ropiro s 6yAr-.rroro ueroro i

BrrKoplrcroByBarrl 6yAr-xruu cuoco6orr,r:6poro, nu6yxoni a6o nonre6esne'rHi
rrpeAMerrr i peuonunz, cuuprHi nanoi, HapKorLrKuI, inuri o4yplvranrorovi
perroBlrHr4 Ta orpyrr4, ra:oni 6alton.rzl<H.

1.6. 3a6opoHterbc{ BntI4BaHHt HerlpucrofiHzx nupa:in i Necris.
I.7. He Ao3Bonrerbc.fl 6e: Ao3Bony ne4arorin noKI,IAarr{ 3aKJIaA i urxinrny

repuropiro B yporlHllfi 'aac.

1.8. y pa:i upouycKy HaBq€urbHr,rx 3aHtrb s4o6ynau ocsiru noBI{HeH npeg'xaurvr

KJraoHoMy xepinnury 4oni,4ry ni4 draps, a6o 3aflBy eiA 6aruxiu (a6o oco6u,

flKa ix sanrinre) rpo rpnqr,rHy nigcyrnocri Ha 3aHrlTrtx. llponycKarla

HaBrrarrbHi saHrrrq 6es nosaxHl{x rtpnqnH sa6opoHterbct.
1.9. 3ao6yBaq ocniru npLrHocr{rb ueo6xi4ni Has.ramui nptrna4ry, KHIaII4,

3orrrr{Tlr, rrdoAeHHLrK, rroBLrHeH il6aiuturo craBr4Tvrcfl. Ao ui4pyurnrin ra
somrarie. llpzxo4rarb Ao 3aKJraAy 3 Br4KoHaHuMn AoMaurriuu 3aBAaHHtMrI 3
npe4rvreris siAuosiAHo Ao po3KJIaAy yporin.

1.10. 3,4o6ynaui ocnirn uonnHui oxafino Becrlr IIIoAeHHI4K i to4anaru fioro
BqrlTeJrro 6es 6yar-tKlrx 3aueperreHb.

1.11. 34o6ynau oceirz Mae 6yru sei.rrraeuivr y cninxynauHi 3 1^rl4renflMvt,
upaqinnnKaMrr 3aKnaAy, larsrcatvtu iHruux 4irefi, iHruuvtz s,qo6ynauauz
oceiru.



1.12. Здобувач освіти проявляє повагу до старших, піклується про молодших. 

Здобувачі освіти й педагоги звертаються один до одного шанобливо. 

Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, 

хлопчики – дівчаткам. 

1.13. Поза ліцеєм здобувачі освіти поводяться скрізь і всюди так, щоб не 

осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я  закладу 

освіти. 

1.14. Здобувачі освіти повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і 

речей, що належать вчителям та іншим дітям. Забороняється брати без 

дозволу чужі речі. Здобувачі освіти надають посильну допомогу в його 

ремонті шкільного майна, а у разі його пошкодження батьки здобувача 

освіти зобов’язані відшкодувати збитки. 

1.15. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими 

формами поведінки. 

1.16. Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території 

закладу та проведенні шкільних заходів скоювати дії, небезпечні для 

власного життя і здоров’я та оточуючих. 

1.17. У випадку порушень Правил поведінки  здобувачів освіти у Зміївському 

ліцеї № 1 ім. З.К.Слюсаренка можуть бути вжиті такі стягнення: 

- усне зауваження; 

- запис зауваження в щоденник; 

- винесення догани, включно із занесенням догани до особистої справи 

здобувача освіти; 

- запрошення  здобувача освіти  на засідання  учнівського комітету 

самоврядування; 

- запрошення здобувача освіти самого або з батьками на педагогічну 

раду; 

- відшкодування батьками здобувача освіти завданої ним шкоди закладу. 

 

ІІ. Правила поведінки  під час навчальних занять  

 
2.1. До дзвінка на урок здобувач освіти повинен прибути до кабінету і 

підготуватися до уроку. 

2.2. Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин. 

2.3. У разі спізнення на урок здобувач освіти повинен постукати у двері 

кабінету, зайти, привітатися з учителем, вибачитися за спізнення і 

попросити дозволу сісти на місце. 

2.4. Забороняється під час уроку виходити з класу без дозволу вчителя. 

2.5. Якщо під час занять  здобувачу омвіти необхідно вийти з класу, то він 

повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя. 

2.6. При вході педагога в клас здобувачі освіти встають на знак вітання, 

сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. 

Так само здобувачі освіти вітають будь-якого дорослого, що увійшов до 

класу під час занять. 



2.7. Протягом уроку: 

- не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми 

розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються уроку; 

- не можна підводитися без дозволу учителя; 

- не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку;  

- забороняється без дозволу вчителя користуватися мобільними 

телефонами. 

2.8. Освітній процес повинен використовуватися здобувачами освіти тільки 

для освітніх цілей. За першою вимогою вчителя (класного керівника) 

необхідно пред’являти щоденник. Будь-які записи в щоденниках 

здобувачі освіти повинні виконувати охайно. Після кожного навчального 

тижня батьки здобувача осавіти ставлять у щоденнику у відведеному 

місці свій підпис. 

2.9. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки 

безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення. 

2.10. Якщо здобувач освіти хоче поставити запитання вчителю або відповісти 

на запитання вчителя, він піднімає руку. 

2.11. Поважайте вчителя та інших здобувачів омвіти! Бажаючи відповісти або 

вийти, обов'язково піднімайте руку. Звертаючись до когось, 

використовуйте ввічливі слова. Не перебивайте, коли хтось відповідає і 

не вигукуйте.  

2.12. Здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати свій погляд і 

свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних 

питань. 

2.13. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель 

оголосить про закінчення заняття, здобувач освіти має право покинути 

клас. 

2.14. При виході вчителя або іншого дорослого з класу здобувачі освіти 

встають. 

 

ІІІ. Правила поведінки  під перерв і після закінчення занять 

 
3.1. Час перерви - особистий час кожного здобувача освіти. Він може його 

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

3.2. Під час перерви  здобувачі осмвіти зобов’язані: 

 навести чистоту та порядок на своєму робочому місці; 

 вийти з класу; 

 рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони; 

 реагувати на  вимоги працівників закладу, чергових; 

 допомагати готувати клас на прохання вчителя до наступного уроку; 

 дотримуватися загальноприйнятих правил користування туалетами. 

3.3. Під час перерви здобувапчі освіти можуть вільно переміщатися по 

закладу освіти, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях 



безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії, майстерня, 

спортзал). 

3.4. Під час перерв здобувачпам освіти  не рекомендується: 

- бігати сходами, коридорами та в класних кімнатах, кабінетах, поблизу 

вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор, кататися на перилах; 

- штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну 

силу для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яча у приміщеннях, 

не пристосованих для цього; 

- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за 

допомогою сили; 

- вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, 

заважати відпочивати іншим; 

- палити в будівлі і на території закладу. 

3.5. Категорично не рекомендується самовільно розкривати вікна, сидіти на 

підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна. 

3.6. Після закінчення занять здобувач осввіти повинен акуратно одягнутися і 

покинути заклад, дотримуючись правил ввічливості.  

3.7. Чергові по класу: 

 знаходяться у класній кімнаті чи кабінеті  під час перерви; 

 забезпечують порядок у класній кімнаті чи кабінеті, провітрюють 

приміщення, підтримують відповідні санітарно-гігієнічні умови. 

 допомагають вчителю підготувати кабінет до наступного уроку. 

3.8. На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до класного 

керівника, чергового учителя, керівників закладу за допомогою, якщо 

проти них здійснюються протиправні дії. 

 

ІV. Правила поведінки здобувачів освіти в їдальні 

 
4.1. Здобувачі освіти приходять до їдальні після закінчення уроку у 

визначений  графіком час. 

4.2. Під час обіду в їдальні належить дотримуватися гарних манер і 

поводитися пристойно. 

4.3. Здобувачі освіти  повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні, 

реагувати  на зауваження вчителів, працівників їдальні, чергових. 

4.4. Здобувачі освіти повинні дотримуватися черги при купівлі їжі. 

4.5. Здобувачі освіти повинні дотримуватись заходів безпеки при отриманні і 

вживанні гарячих та рідких страв, розмовляти під час обіду неголосно, 

щоб не турбувати тих, хто їсть поряд. 

4.6. Здобувачі освіти зобовʼязані вживати їжу і напої, придбані в їдальні чи 

принесені з собою, тільки в їдальні. 

4.7. Здобувачі освіти прибирають за собою столові прибори і посуд після 

вживання їжі. 

4.8. Здобувачі освіти повинні дбайливо ставитись до майна шкільної їдальні. 

4.9. Не дозволяється приходити до їдальні у верхньому одязі. 



 

ГОЛОВНЕ: 
1. Намагайтесь жити так, щоб людям поруч з Вами було добре. 

2. Перш ніж звернутись до людини, посміхніться їй, адже добрі стосунки 

починаються з посмішки. 

3. Навчіться радіти не лише своїм успіхам, а й успіхам однокласників та 

друзів. 

4. Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте: це відштовхує людей і руйнує 

стосунки. 

5. Намагайтесь прийти на допомогу людині, не чекайте, доки Вас про це 

попросять. 

6. Якщо Вам буде погано, не поспішайте звинувачувати у цьому інших, 

вчіться терпіти неприємності: погане швидко проходить. 
 


