
ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  УЧНІВ  

В  ДНЗ «СУМСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ» 
 

 Учні приходять на заняття чисті і охайні.  

Відвідування навчальних занять у спортивному одязі 

заборонено. Заходять до аудиторії по дзвонику, не 

запізнюються. Коли вчитель входить в аудиторію , учні 

встають, вітаючи вчителя.  

 Приносити на заняття всі необхідні підручники, 

зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і 

спортивний одяг, засоби індивідуального захисту. 

 Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших 

учнів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються 

уроку. 

 Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним 

телефоном на уроках. 

 Якщо під час занять учню необхідно вийти з кабінету, то він повинен 

попросити дозволу у вчителя, піднявши руку. 

 Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання 

вчителя, він піднімає руку. 

 Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві по суті уроку, 

якщо не зрозумів матеріал під час пояснення 

 Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої 

переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань. 

 У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити 

керівникам групи (класному керівнику, майстру) довідку або записку від 

батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі 

пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з 

медичної установи. 

 Забороняється вживання непристойних виразів і жестів. 

 Учень освітнього закладу повинен проявляти пошану до старших, 

піклуватися про молодших. Поступаються дорогою дорослим, старші - 

молодшим, хлопчики - дівчаткам. 



 Поза навчальних занять учні училища поводяться скрізь і усюди так, щоб 

не принизити  честь і гідність свою та  колективу закладу  , в якому 

навчаються.  

 Учні бережуть майно освітнього закладу, акуратно ставляться як до свого, 

так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території училища 

 Не можна приносити на територію училища з будь-якою метою і 

використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, 

вогненебезпечні речовини, газові балончики; спиртні напої, сигарети, 

наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути. 

 До учнів, які порушують чистоту, порядок, вчиняють адміністративні 

правопорушення (вживання тютюнових виробів, розпивання пива, 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв або поява  у п'яному вигляді) 

застосовуються дисциплінарні стягнення, штрафи та притягнення  до 

адміністративної відповідальності (Кодекс України про адміністративні 

правопорушення ст..175¹,178; Закон України «Про заходи щодо попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 

здоров’я населення» ст..13) 

 До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні 

стягнення (у разі відкриття кримінального впровадження  - кримінальна 

відповідальність). У разі спричинення збитку чужому майну, учні, які 

заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.  

 Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі належить здати 

черговому, який знаходиться на першому поверсі освітнього закладу. 

 Під час обіду в їдальні належить дотримуватися хороших манер і 

поводитися пристойно. 

 Учні повинні шанобливо ставитись до працівників 

їдальні. 

 Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не 

турбувати тих, хто їсть поряд. 

 Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі. 

 Фізична конфронтація, залякування і знущання є 

неприпустимими формами поведінки.  

 


