
Правила поведінки учнів  

опорного комунального закладу 

«Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» 

 

Опорний комунальний заклад «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької 

області» будує свою діяльність  на принципах поваги до індивідуальності й 

неповторності кожного учня. Водночас  висока результативність  освітнього 

процесу  можлива лише при  певних умовах, серед яких – належний рівень культури 

поведінки. 

Правила учнів опорного комунального закладу «Ліцей Козятинської міської 

ради Вінницької області» (далі – Правила) базуються на чинному законодавстві 

України та покликані забезпечити  дотримання етичних норм, повагу до гідності, 

прав і свобод людини. 

 

# У НАС БЕЗПЕЧНО! 

 Ліцей – це територія, де немає місця будь-яким видам зброї, зокрема ножам, 

вибуховим, вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, цигаркам, 

наркотикам, токсичним речовинам.    

 Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є 

неприпустимими формами поведінки в ліцеї та за його межами. 

 У  будь-яких конфліктних ситуаціях потрібно звернутися до директора, 

завуча, вчителя, адже їхній досвід і педагогічна майстерність допоможуть 

уникнути багатьох проблем. 

 Йти за межі території ліцею можна лише з дозволу вчителів або медичної 

сестри (попередньо узгодивши це з батьками). 

 Учні бережуть майно ліцею, дбають про чистоту і порядок.  

 

# МИ РІЗНІ! 



 Наша ліцейна родина об’єднує дуже різних за характером та 

уподобаннями особистостей!  А це означає, що у нас поважають  права і 

свободи людини, нетерпимо ставляться до приниження її честі та 

гідності, а також до дискримінації за будь-якими ознаками. 

 У ліцеї  відсутня форма єдиного зразка, що дозволяє учням реалізувати 

свою індивідуальність. Але при цьому одяг має бути підібраний з 

усвідомленням того, що  перебування в освітній установі не передбачає  

декольтовані,  вкорочені блузки, «топіки»;  дуже короткі спідниці;  

шорти, надто облягаючі брюки тощо;  спортивний одяг  (окрім уроків 

фізкультури та спортивних змагань);  одяг для літнього відпочинку;  

вбрання із забороненою чи суперечливою  символікою і атрибутикою. 

 

#  ЛІЦЕЙ – ТЕРИТОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ! 

У нас прийнято: 

 ввічливо поводитися з оточуючими, вітатися з працівниками ліцею, батьками 

та гостями закладу; 

 толерантно висловлювати свої погляди, не зачіпаючи гідності та почуттів 

інших людей; 

 проявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. 

 

#  МИ ТУТ, ЩОБ НАВЧАТИСЯ! 

 Учні приходять до ліцею за 10-15 хвилин до початку занять за розкладом; 

верхній одяг залишають у класній кімнаті або гардеробі. 

 Необхідно підготувати своє робоче місце до початку  уроку, виклавши на 

парту підручник, зошит, щоденник, пенал тощо. 

 На перерві варто подбати про свої фізіологічні потреби, щоб не порушувати 

хід уроку і не пропустити щось важливе. 



 Попереджувальний перший дзвінок є сигналом рухатися до класної кімнати 

для  організованого і вчасного початку уроку, тож з’явитися після другого 

дзвінка вважається запізненням. 

 У нас не прийнято списувати, адже ми усі дотримуємося правил академічної 

доброчесності! 

 Використання мобільних телефонів та планшетів під час  уроку можливе лише 

з освітньою метою та з дозволу вчителя. В інших випадках мобільний телефон  

має бути вимкнений або знаходитись на беззвучному режимі. Вчитель має 

право вимагати перебування телефонів у спеціально передбаченому місці  

(бокс, окрема парта тощо). 

 Учні проявляють відповідальність,  виконуючи всі домашні завдання. 

 

# БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ 

 У ліцеї Інтернет-ресурси використовують виключно з навчальною метою. 

 Ми уникаємо відкриття файлів, листів, що надходять з невідомих джерел, не 

відвідуємо  сайти, які містять непристойну, заборонену, нелегальну 

інформацію, насильство тощо. 

 Під час спілкування у соціальних мережах ми не  повідомляємо незнайомцям 

особисту інформацію про родину, адресу  та не зустрічаємося  з ними в 

реальному житті. 

 Ми пам’ятаємо, що Інтернет – це чудова можливість для навчання та 

розвитку, тому тут немає місця образам та приниженню інших.  

 Використовуючи інформацію з Інтернету, потрібно обов’язково вказати 

джерело, адже в ліцеї дотримуються принципів академічної доброчесності. 

 

 

Пам’ятаймо: дотримання правил – це рішення робити 

те, чого іноді зовсім не хочеться, заради досягнення 

того, чого дуже хочеться! 



 


