
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ПАНСІОНІ! 

 

Учні, які проживають у пансіоні мають право на: 

1) висловлювання своєї власної думки та побажань; 

2) повагу до людської гідності; 

3) захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та 

експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації; 

відпочинок; 

4)  захист персональних даних учня відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних”; 

5)  інформування щодо їх прав, а також контактних даних посадових осіб  та 

організацій, куди необхідно звертатися у разі їх порушення; 

6)  формування в учнів гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, 

звичок здорового харчування, фізичної активності, профілактики інфекційних та 

неінфекційних захворювань, збереження їх сексуального та репродуктивного 

здоров’я, попередження поширення серед учнів звичок, небезпечних для їх 

фізичного та/або психічного здоров’я; 

7) вільне спілкування з батьками або іншими законними представниками учня за 

допомогою телефонного зв’язку, у тому числі мобільного; 

8)  можливість інформування директора ліцею щодо фактів всіх видів насильства 

стосовно учня або інших учнів, які проживають у пансіоні, свідком яких учні 

були особисто або про які отримали інформацію від інших осіб; 

9)  отримання (у разі потреби) психологічної допомоги; 

10)  медичне обслуговування; 

11)  користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу 

освіти, репетиційною базою (у тому числі у позаурочний час) відповідно до 

затвердженого керівником закладу освіти режиму дня та правил внутрішнього 

розпорядку пансіону; 

12)  відвідування батьками або іншими законними представниками учнів під час 

проживання у пансіоні та спілкування з ними без присутності працівників 

закладу освіти; 

13) вихід за територію пансіону для учнів, які не досягли 13 років, у супроводі 

працівника закладу освіти, одного з батьків або іншого законного представника 

чи уповноваженої ними особи, а для учнів, які досягли 13 і більше років, - за 

попереднім письмовим погодженням одного з батьків або іншого законного 

представника; 

14) вільний доступ до приміщень пансіону (крім технічних та службових); 

15)  доступ до інформаційних ресурсів, що використовуються під час підготовки 

домашніх завдань, а також у позаурочний час; 

16)  вибір щодо участі у виховних заходах, що проводяться у пансіоні.  



Учні, які проживають у пансіоні, зобов’язані: 

1) дотримуватися правил внутрішнього розпорядку пансіону; 

2) дотримуватися правил техніки безпеки, особистої гігієни та санітарних норм; 

3) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів, які 
проживають у пансіоні, педагогічних та інших працівників пансіону; 

4) завчасно попереджати директора ліцею  про вихід за територію закладу без 
супроводу працівника закладу освіти, одного із батьків або іншого законного 

представника чи уповноваженої ними особи (для учнів, які проживають у 
пансіоні та досягли 13 і більше років, крім спеціальних шкіл та навчально -

реабілітаційних центрів). 

      

 


