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     Правила поведінки здобувачів освіти  базуються на чинному 

законодавстві України. 

 

Розділ I. Ми – у безпеці 

 

    Ліцей- територія, на якій: 

 здобувачі освіти перебувають у безпечному, комфортному, вільному 

від будь-яких форм насильства освітньому просторі; 

 не місце будь-яким видам зброї, в т. ч. ножам, вибуховим, 

вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, цигаркам, 

наркотикам, токсичним речовинам; 

  цькування, булінг, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над 

людиною є неприпустимими формами поведінки; 

  учні знають та дотримуються правил техніки безпеки і залишають 

заклад освіти, попередньо узгодивши це з педагогами та батьками; 

 здобувачі освіти підтримують порядок, бережуть майно, дбають про 

чистоту; 

 учні пересуваються спокійно, поводять себе обережно на сходах та 

сходових майданчиках, поблизу віконних отворів. 

    Під час харчування здобувачі освіти: 

 приходять в їдальню після закінчення уроку; 

 дотримуються черги при отриманні порцій; 

 знімають та залишають верхній одяг і рюкзаки; 

 дотримуються хороших манер і культури харчування; 

 прибирають посуд зі столу після вживання їжі; 

 дбайливо ставляться до майна  їдальні. 



    В ліцеї учні дотримуються правил особистої гігієни. 

 

Розділ II. Ми – ввічливі 

 

Здобувачі освіти: 

 піклуються один про одного, допомагають молодшим; 

 обирають безпечні ігри; 

 доброзичливі; 

 ввічливі, вміють говорити та слухати; 

 відповідальні; 

 вміють вирішувати проблеми мирно; 

  поводяться гідно та поважають честь і гідність людей, які знаходяться 

поруч; 

 вміють нести відповідальність за свої вчинки. 

Учні і педагоги ставляться один до одного шанобливо. 

 

Розділ III. Ми – старанні та наполегливі у навчанні 

 

Здобувачі освіти: 

 приходять до закладу освіти та на заняття вчасно, без запізнень; 

 під час уроку, самопідготовки  підіймають руку, а потім висловлюють 

свою думку; 

 поводяться етично, спокійно, шанобливо ставляться один одного та до 

старших; 

 поважають думку інших; 

 дбайливо ставляться до своїх підручників, зошитів, бережуть шкільне 

приладдя; 

  обмінюються ідеями, дослухаються до думки інших; 

 працюють старанно та наполегливо, ставляться до навчання серйозно; 

 слідкують за порядком на робочу місці; 

  користуються на заняття мобільними телефонами, планшетами, та 

іншими технічними пристроями лише з навчальною метою; 

 старанно виконують домашні завдання. 



 кладуть речі на свої місця, підтримують порядок у класі, спальній 

кімнаті. 


