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Єдині вимоги до учнів Олександрівеького професійного аграрного ліцею  

Загальні правила поведінки
1 .Учні приходять до ліцею за 10-15 хв. до початку занять.
2. Перед входом до ліцею учень повинен витерти ноги і, не поспішаючи, йти до класу.
3. Забороняється приносити до ліцею та на його територію з будь-якою метою і 
використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і 
речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові 
балончики та інші речі, які не потрібні на заняттях.
4. До приходу учителя учні готують усе необхідне до уроку. Підручник, , зошити мають 
бути акуратно покладені на парті.
5. Після того як учитель зайшов у клас, входити туди заборонено. Учні, які запізнилися на 
урок, допускаються у клас лише з дозволу директора і його заступників.
6. Тільки на уроки фізичної культури учні мають бути в спортивному одязі.Учні 
зустрічають учителя вставанням.
7. Без дозволу учителя або класного керівника ніхто з учнів не має права пересідати за 
іншу парту.
8. Учня, який пропустив уроки без поважних причин, допускають до занять лише з 
дозволу директора, його заступників та з відома класного керівника,майстра із заявою від 
батьків чи довідкою від лікаря. *
9. Не дозволяється без дозволу педагогів йти з ліцею та з його території під час 
уроків,запізнюватися на уроки. У разі пропуску навчальних занять учень повинен 
принести класному керівнику довідку від лікаря або заяву від батьків (або особи, яка їх 
замінює) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин 
забороняються.
10. Учень до ліцею приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, . Приходить 
до ліцею з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.
11. Учень ліцею проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги 
звертаються один до одного шанобливо. Учні поступаються дорогою дорослим, 
старшокурсники -  молодшим.
12.Після закінчення уроку учень встає тільки після слів учителя: «Урок закінчено».
13. Виконувати правила санітарії і гігієни. їсти тільки в їдальні. У коридорах вживати їжу 
категорично забороняється.
14. З ліцею учні повинні виходити спокійно, дотримуючись порядку. Залишатися в ліцеї 
без потреби заборонено.
15. Поза ліцеєм учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та 
гідність, не заплямувати добре ім'я ліцею. Поважати права, честь і гідність учнів та 
працівників. .
16. Учні не мають права знаходитися в приміщенні ліцею після закінчення 
навчальних занять або неурочних заходів без дозволу працівників .
17. Підтримувати тепловий режим, економно витрачати електроенергію і воду.
18. Учні зобов’язані дотримуватись положень Статуту ліцею.
19. Учні повинні виконувати рішення органів учнівського самоврядування, 
розпорядження працівників ліцею(адмініс грації, педагогів та інших працівників закладу ).



2. Правила поведінки на перерві
1. На перерві не можна бігати, кричати.
2. Під час руху сходами заборонено бігати, галасувати.
3. З появагою на поверсі директора, його заступників, учителів або когось із дорослих учні 
мають стати вбік і пропустити їх.
4. Штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для 
вирішення будь- якої проблеми.
5. Вживати непристойні вирази і жести на адресу будь- яких осіб, шуміти, заважати 
відпочивати іншим.
6. Палити на території ліцею.
3. Вимоги до зовнішнього вигляду учнів
1. Кожен учень зобов’язаний з’являтися в ліцей чистим і охайно одягненим.
2. Зачіска має бути аккуратною,одяг повинен мати стиль учня.
4. Правила поведінки на заняттях
1. При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель 
відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що 
увійшов до класу під час занять.
2. Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших 
сторонніми розмовами, іграми га іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний 
час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей
3. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу з вагомої причини, то він повинен 
підняти руку і попросити дозволу в учителя.
4. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він 
піднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя.Тільки коли учитель 
оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас. При виході вчителя або 
іншого дорослого з класу уччі встають.
5. Категорично забороняється користуватися мобільними телефонами та планшетами під 
час проведення навчальних занять.
5. Вимоги щодо збереження майна
1. Усі учні зобов’язані берегти майно ліцею, бережливо поводитися зі своїми речами та 
речами товаришів, надавати посильну допомогу в ремонті майна, охайно ставляться як до 
свого, так і до чужого майна.
2. Заборонено псувати парти, дошку, бруднити стіни, двері, вікна в класних кімнатах, 
кабінетах і коридорах.
3. Учні зобов’язані оберігати зелені насадження на подвір’ї та навколо нього.
4. За пошкодження майна та території батьки учня зобов’язані відшкодувати матеріальні 
збитки.
6. Вимоги по догляду за підручниками, зошитами
1. Підручники мають бути акуратно обгорнуті, мати закладинки.
2. Зошити учнів мають бути чистими і підписаними за встановленим зразком.
3. Усі записи в зошитах мають відповідати правилам орфографічного режиму.

9. Участь учнів у позакласиій роботі
1. Кожен учень має за бажанням вибрати гурток, факультатив,спортивну секцію.
2. Активно приймати участь в позакласних заходах ліцею


