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Загальні правила і вимоги 

          Цими правилами ми розвиваємо моральні та етичні духовні якості учня та 

почуття розуміння інших. Наше завдання передбачає, що здобувачі освіти 

мають бути організованими, свідомими, турботливими та відповідальними, 

вони мають поважати права інших і робити свій внесок у загальне благо. 

         У будь-якій великій групі людей конфлікт, природно, має місце. І наша 

мета – навчити вирішувати конфлікти, використовуючи позитивні стратегії 

задля отримання виграшних результатів. Може статися, що деякі учні 

відчуватимуть труднощі в дотриманні вимог, встановлених з урахуванням 

спільних інтересів. 

         Адміністрація закладу освіти несе відповідальність за забезпечення 

дотримання правил поведінки для учнів і повинна мати значну свободу дій 

задля задоволення індивідуальних потреб учнів та здійснення місії ліцею-

інтернату у контексті конкретних обставин. 

         Наслідки за недотримання очікуваної поведінки можуть відрізнятися в 

кожній окремій ситуації для кожного окремого учня, тому ми прагнемо донести 

нашу вимогу до всіх учасників освітнього процесу КЗ «Костопільський ліцей-

інтернат спортивного профілю». 

         У випадку легкої або незначної провини  учнів, педагоги ліцею-інтернату 

мають допомогти усвідомити неправильність їхніх дій та використовувати такі 

ситуації, щоб навчити учнів знаходити альтернативні варіанти поведінки з 

позитивними результатами. 

         У разі некоректної поведінки заходи повинні мати коригувальний та 

співчутливий характер. Ліцей-інтернат буде використовувати ряд заходів, 

орієнтованих на зміцнення позитивної поведінки, і допомагати учням у 

визначенні правильного вибору в різних ситуаціях. 

         Правила поведінки учнів та позитивні очікування переглядаються 

 постійно, спільно з учнями, педагогами, співробітниками та адміністрацією 

через учнівські та батьківські збори, оголошення, відвідування класів 

адміністрацією і щоденно класними керівниками в класах. 



Поведінка  учнів під час навчальних та тренувальних занять та у вільний 

від занять час 

 Учні мають відповідально ставитись до навчальних та тренувальних 

занять не заважати іншим. 

 Учні не можуть відмовлятися від виконання завдань, які ставить учитель 

чи тренер-викладач. 

 Для ефективності освітнього процесу та для того, щоб його не 

переривати, учні мають протягом усього заняття не залишати місце проведення 

занять. Якщо з’являється нагальна потреба вийти, це можна зробити лише 

з дозволу педагога або тренера-викладача. 

 Під час перерв учні мають поводитись обережно. Бігати на перервах не 

дозволяється, адже така поведінка може зашкодити учню або його оточенню. 

Також учні мають рухатися правою частиною коридора або сходів. 

 Під час перерв та після закінчення навчальних та тренувальних занять 

учні приводять в належний стан робоче місце.  Кожен учасник освітнього 

процесу повинен економно використовувати електроенергію і воду, 

дотримуватись правил протипожежної безпеки. 

 У їдальні необхідно бути обережними при отриманні і вживанні гарячих 

та рідких страв і напоїв, прибирати за собою посуд. 

Вимоги до мешканців спального корпусу 

 

 Поселення ліцеїстів у спальний корпус проводиться згідно наказу про 

зарахування учнів до ліцею-інтернату. 

 Вхід стороннім особам (тим, хто не проживає у спальному корпусі, не 

працює в ліцеї) заборонено. 

 Батьки можуть відвідувати своїх дітей у кімнатах з дозволу чергового  

вихователя. 

 Перенесення інвентарю з однієї кімнати в іншу, винесення його без дозволу 

чергового працівника заборонено. 

 Ліцеїсти повинні дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму спального 

корпусу та стежити за порядком в кімнатах протягом усього дня, не 

бруднити в холах, коридорах, на сходах та прилеглій до спального корпусу 

території. 

 Щотижня у визначений (санітарний) день мешканці кімнат здійснюють 

генеральне прибирання. 

 Особисті речі ліцеїста повинні зберігатися в належному порядку в шафах, 

тумбах. Кожен учень зобов'язаний користуватися в спальному корпусі 

змінним взуттям. 

 У години, що відведені для самопідготовки, окремі учні одержують право 

готувати домашні завдання в кімнатах. 

 При виході зі спального корпусу, учні залишають кімнату в належному 

стані. 

 Мешканці кімнат несуть відповідальність за збереження власних речей. 



 Мешканцям спального корпусу суворо заборонено: порушувати правила 

санітарії та гігієни, правила техніки безпеки, встановлювати у кімнатах 

електронагрівальні пристрої, порушуват  тишу після відбою, відлучатися 

та перебувати за  межами навчального закладу після 22 години, курити, 

вживати алкогольні напої, грати в азартні ігри, зачиняти на ніч кімнати 

ключем, сприяти проникненню та проживанню у спальному корпусі 

сторонніх осіб, знаходитися в чужих кімнатах без присутності мешканців 

кімнати, перебувати в кімнатах протилежної статі.  

 

Вимоги до  ліцеїстів  в  навчальному  корпусі 

 

 В  навчальному корпусі проводяться заняття з основ наук. 

 Учень приходить на уроки за 5 хвилин до початку занять, маючи 

відповідне  

               навчальне приладдя. 

 Під час навчальних занять учень зобов’язаний мати діловий стиль одягу, 

бути  

              чистим і охайним. Верхній одяг учні залишають у гардеробі. 

 .Учень повинен мати на кожному уроці все необхідне навчальне приладдя  

               (зошит, щоденник, підручник, ручку, олівець та при потребі 

канцелярські   

                прилади).  

 Дзвоник на урок-для  учня: після цього жоден учень не виходить з класу. 

Після  

               дзвінка на урок учні знаходяться кожен на своєму робочому місці. 

 Після того як вчитель завершить урок, учні можуть встати з місця і вийти 

з  

               класу. 

 Висловлюватись на уроці учень може лише з дозволу учителя. 

 Якщо під час уроку  в клас заходить хтось з дорослих, то учні вітають 

його та   

              прощаються з ним, встаючи з місця. 

 Про об’єктивні причини спізнення  чи пропуску уроку   ліцеїст  повинен  

               обов’язково заздалегідь повідомити  чергового вчителя чи вихователя. 

 Ліцеїст повинен з повагою ставитись до педагога та осіб з 

обслуговуючого  

              персоналу, виконувати їх вимоги після першого прохання. 

 Учні повинні дотримуватись толерантності під час спілкування з 

однолітками. 

 Ліцеїст зобов’язаний берегти майно, що дане їм в користування. 

 Після кожного уроку  черговий учень залишає кабінет останнім, 

забезпечуючи  

              належний вигляд  робочих місць  учнів та дошки. 

 Перерву ліцеїст використовує для  відпочинку та підготовки до 

наступного  

             уроку. 



 Не дозволяється приносити на урок речі, що перешкоджають проведенню   

              навчальних занять. 

 Забороняється під час уроку користуватись мобільним телефоном. 

 Не можна залишати приміщення і територію ліцею в урочний час без 

дозволу   

             педагогів.                                                                                                                          

 У випадку пропуску занять учень повинен надати  класному керівнику 

довідку     

              від лікаря, або записку від батьків, повідомлення тренерів стосовно 

причин  

              відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважної причини 

учням    

              категорично забороняється.                                                                                           

 . Учні повинні економно використовувати воду, тепло, електроенергію.            

 Ліцеїсти класу, що закріплені за  навчальним кабінетом, несуть   

              відповідальність за належний санітарний стан приміщення. Щоп’ятниці   

              проводиться генеральне прибирання кабінету.                                                             

 Перебуваючи в коридорі навчального корпусу, учні рухаються по його    

              середині.                                                                                                                           

 Знищене або пошкоджене учнем  майно відшкодовується внесенням  

                       відповідних коштів до ліцейської бухгалтерії.  

 

Пунктуальність 

 Пунктуальність — це важлива риса, яку ми виховуємо в наших учнях. Ми 

заохочуємо учнів не запізнюватися та розраховуємо на підтримку і контроль з 

боку батьків, інших працівників закладу освіти. Відповідно до правил ліцею-

інтернату, учні зобов’язані приходити на навчання та тренування вчасно. 

 Учень має заходити до класу без верхнього одягу, який він залишає до 

початку занять, у гардеробі. 

 Учень має приходити на тренування в спортивній формі; 

 учень має приходити  на навчальні та тренувальні заняття за 5 хвилин до 

їх початкуі, повністю готовими до занять. 

 Під час перерв учні повинні впорядковувати свої справи, щоб приходити 

на заняття після перерви вчасно. 

Відсутність учня на заняттях 

 Учень, який був відсутній у ліцеї-інтернатіі через хворобу до 3 

календарних днів, може відвідувати заклад освіти без надання довідки від 

лікаря, але за наявності обов’язкового пояснення батьків.  

 Учень, який був відсутній у школі через хворобу 3 дні і більше, має 

обов’язково надати відповідну довідку від лікаря з вказаним терміном. 

 Якщо учень неспроможний відвідувати ліцей-інтернат через хворобу або 

за будь-яких інших причин з відома батьків, необхідно надати відповідну заяву 

від батьків перед початком навчального дня. 



 У разі пропусків 10 навчальних днів без поважної причини протягом 

навчального року адміністрація ліцею-інтернату вивчає питання щодо навчання 

учня в закладі освіти. 

Персональні гаджети 

 Учні несуть відповідальність за зберігання власних мобільних телефонів 

та інших персональних гаджетів. Їх потрібно вимкнути, сховати  та не 

користуватися ними під час навчальних занять, тренувань, самопідготовок без 

дозволу педагогів, тренерів-викладачів. 

 Учень може користуватися власним телефоном під час перерв та у 

вільний від навчальних та тренувальних занять час. 

Матеріальна відповідальність 

 Батьки несуть матеріальну відповідальність за пошкодження здобувачем 

освіти майна закладу освіти. 

 Учні відповідають за збереження свого власного майна. Якщо учень 

загубив щось із своїх речей, навіть цінних, заклад не несе відповідальності. 

Порушення 

 При зарахуванні до КЗ «Костопільський ліцей-інтернат спортивного 

профілю», учні та їх батьки погоджуються виконувати відповідні правила та 

вимоги, чим підтверджують розуміння їх важливості. І діти, і дорослі є 

відповідальними за їх (не)виконання. 

Незначні порушення 

         Незначні порушення — це ті, які не несуть небезпеки для життя і здоров’я, 

але негативно впливають на атмосферу в колективі. 

         Можливі реагування на незначні порушення 

 Навчання відповідальності за свої дії. 

 Обговорення альтернативного вибору, який матиме позитивні результати. 

 Написання пояснювальної записки. 

 Витримка часу (тайм-аут). 

 Виховна розмова з педагогом та тренером-викладачем. 

 Спілкування з батьками по телефону, листування або персональна 

зустріч. 

 Консультація практичного  психолога. 

 Виклик учня до директора. 

 Розгляд на засіданні координаційної ради. 

Значні порушення 

         До таких відносяться: прояви булінгу, заподіяння шкоди іншим у 

результаті бійки, дискримінація, расизм, загроза насильства сексуального 



характеру, куріння, наявність чи вживання алкоголю або наркотиків, крадіжки, 

грабунки, вимагання, вандалізм, загроза заподіяння шкоди, володіння 

порнографічними матеріалами, володіння зброєю або копією зброї та інші 

серйозні порушення. 

         Можливі наслідки значних правопорушень 

 Негайна персональна зустріч із батьками. 

 Укладання з учнем поведінкового контракту. 

 Відшкодування збитку ліцейського майна. 

 Передача справи на розгляд відповідних органів влади (поліція, служба у 

справах дітей, прокуратура). 

  

 


