
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У НОВОВОЛИНСЬКОМУ ЛІЦЕЇ № 3 

НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

1. ПРИХІД УЧНІВ ДО ЛІЦЕЮ 

  

1.1.  Приходити в ліцей за 15-20 хвилин до початку занять у чистому одязі, 

охайними.  

1.2. У випадку дощової погоди, снігопадів перевзуватися в змінне взуття. 

1.3. Верхній одяг залишати в гардеробі (5-11 класи). 

1.4. Займати своє робоче місце із дзвінком, готувати все необхідне навчальне 

приладдя. 

1.5. Без дозволу педагогів (за узгодженням із батьками) не виходити з ліцею та 

його території під час уроків і перерв. 

1.6. У випадку пропуску занять у перший день навчання  надати відповідні 

документи класному керівникові (заява від батьків, довідка медичної установи 

тощо ).  

1.7. Приходити в ліцей без вибухонебезпечних речовин, гострих предметів, 

алкогольних напоїв, цигарок, зброї (навіть іграшкової), гральних карт, газових 

балончиків. 

 

  

2. ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА УРОЦІ 

  

2.1.Готувати все необхідне до уроку: підручник, зошит, щоденник, пенал. 

2.2. На уроки приходити вчасно, без запізнень. 

2.3. Підтримувати в чистоті й порядку своє робоче місце. 

2.4. Коли вчитель входить у клас,  потрібно привітатися, вставши зі свого місця. 

2.5. Під час уроку поводитися тихо, спокійно, врівноважено.  

2.6. Слухати пояснення вчителя та відповіді учнів, виконувати необхідні 

завдання. 

2.7. Відповідати на уроці, піднісши руку, із дозволу вчителя.  

2.8. Відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних 

суперечливих і неоднозначних питань, дотримуючись культури спілкування з 

усіма учасниками освітнього процесу. 

2.9. Якщо під час занять необхідно вийти з класу з поважної причини, потрібно 

попросити дозволу у вчителя, піднісши руку, або повідомити  вчителя 

заздалегідь. 

2.10. Вести записи домашніх завдань у щоденнику.  

2.11. Використовувати мобільні телефони, технічні засоби та інші  допоміжних 

матеріали під час освітнього процесу, окрім випадків, коли  вони 

використовуються як необхідність для здійснення освітньої  діяльності.  
 



  

 

3. ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА ПЕРЕРВАХ 

  

3.1. Проявляти турботу про чистоту закладу. Побачивши папірець або інше 

сміття – прибрати його. 

3.2. Якщо клас необхідно провітрити, потрібно вийти. 

3.3. Час перерви – особистий час. Можна його проводити по-своєму, не 

заважаючи  іншим. 

3.4. Під час перерви можна вільно переміщатися по закладу, окрім тих місць, де 

заборонено знаходитися в цілях безпеки (дах,  кухня, майстерня, спортзал). 

3.5. Забороняється  бігати сходами, у класі й коридорами закладу. 

3.6. Категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях 

чи виглядати у відчинені вікна. 

3.7. Ідучи сходами, дотримуватися правої сторони,  не стрибати через сходинки. 

3.8. Вітатися при зустрічі з усіма працівниками ліцею, батьками та іншими 

дорослими.  

3.9. Проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. 

3.10. Після дзвоника на урок не затримуватися в коридорі, відразу ж прямувати 

в  кабінет. 

3.11. Забороняється штовхати один одного, кидатися предметами й 

застосовувати фізичну силу.  

3.12. Учням, які знайшли втрачені або забуті речі,  належить віддати їх 

черговому вчителеві на поверсі чи повідомити класного керівника. 

3.13. Звертатися до свого класного керівника, чергового вчителя, адміністрації 

закладу за допомогою, якщо здійснюються протиправні дії. 

3.14. На території ліцею категорично забороняється тютюнопаління, вейпинг, 

уживання алкогольних напоїв та  психотропних речовин. 

3.15. Під час перерви категорично забороняється залишати територію ліцею без 

дозволу класного керівника або чергового вчителя. 
  

  

Ці правила розповсюджуються на всіх учнів ліцею і є обов’язковими 

до виконання.  

  
 


