
  

Загальні правила поведінки здобувачів 

освіти в закладі освіти 
 

Загальна частина 
  

1. Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти базуються на законах 

України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого 

самоврядування, Статуті ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище 

залізничного транспорту». 

  

2. У випадку порушень Правил поведінки до здобувачів освіти можуть бути 

вжиті такі стягнення: 

– усне зауваження; 

– винесення догани на Раді профілактики, включно із занесенням догани в 

особисту справу здобувача освіти; 

– виклик здобувача освіти самого або з батьками на педагогічну нараду; 

– відшкодування завданої здобувачем освіти шкоди його батьками. 

  

3. Здобувачі освіти зобов’язані приходити до закладу освіти за 10-15 хвилин до 

початку занять. У залізничну форму мають бути одягнені здобувачі освіти 

залізничних спеціальностей, а здобувачі освіти інших спеціальностей мають мати 

класичний вигляд. Всі здобувачі освіти мають мати охайний вигляд. 

  

4. Здобувач освіти повинен приносити з собою все необхідне для навчальних 

занять: підручники, зошити, письмові та креслярські приладдя, а для уроків 

фізвиховання – спортивну форму. 

  

5. Категорично заборонено приносити до закладу освіти предмети або 

речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та безпеці оточуючих або завадити 

проведенню навчального процесу (зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети 

і речовини: спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, 

газові балончики тощо). 

  

6. Паління, вживання алкогольних напоїв та нецензурної лексики на території 

закладу освіти категорично заборонено. 

  

7. Під час навчання не дозволяється без дозволу викладачів йти із закладу 

освіти. У разі відсутності здобувача освіти на навчанні, він повинен пред’явити 

класному керівнику або майстру виробничого навчання довідку від лікаря, або 

записку від батьків (або особи, яка їх заміняє), про причину відсутності на 

заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється. 

  



8. Здобувачі освіти мають бути ввічливими у спілкуванні з викладачами, 

працівниками закладу освіти, із здобувачами освіти. Забороняється вживання 

непристойних виразів і жестів. 

  

9. Приходити здобувачі освіти повинні до закладу освіти з підготовленим 

домашнім завданням з предметів згідно з розкладом уроків. 

  

10. Учні повинні дбайливо ставитися до майна ДНЗ «Здолбунівське ВПУЗТ», 

речей, що належать викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим 

здобувачам освіти. Забороняється брати без дозволу чужі речі. За пошкоджене 

майно закладу освіти батьки здобувача освіти зобов’язані відшкодувати збитки. 

  

11. Не можна запізнюватись на масові заходи: лінійки, збори, вечори та ін. 

Потрібно своєчасно виконувати розпорядження осіб, відповідальних за їх 

проведення. Під час проведення заходу необхідно поводити себе так, щоб не 

заважати іншим. 

  

12. Якщо під час культурних заходів в актовій залі доведеться будь-кого 

потурбувати, тоді варто вибачитись. Проходити на своє місце в ряду потрібно, 

повернувшись обличчям до тих глядачів, які вже сидять. Ніколи, ні з якого 

приводу, не потрібно вступати у суперечки. В актовій залі, не варто поспішати 

сісти, так як завжди знайдуться люди старші, яким потрібно поступитись місцем. 

  

Правила поведінки під час занять 

  

1. При вході викладача в кабінет здобувачі освіти встають і вітаються, сідають 

після того, як викладач відповість і дозволить сісти. Так само здобувачі освіти 

вітають будь-якого дорослого, що увійшов до кабінету під час занять. 

2. Здобувачі освіти входять до кабінету за дзвінком. Запізнюватися на уроки 

без поважних причин заборонено. 

3. Здобувачі освіти повинні заходити в майстерню, лабораторію лише з 

дозволу викладача, майстра виробничого навчання. 

4. Здобувач освіти, який запізнився на урок, має отримати дозвіл від 

викладача, щоб бути присутнім на уроці. 

5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитися, 

відвертати увагу інших здобувачів освіти від уроку. 

6. Заборонено виходити з навчального кабінету без дозволу викладача. 

7. Урок закінчується тоді, коли викладач оголосив про це. Тільки після цього 

здобувачі освіти можуть йти на перерву. 

8. Здобувачі освіти повинні виконувати вказівки викладача, майстра без будь-

яких заперечень. 

9. Під час уроку не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку. 

10. Здобувач освіти повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів. 

11. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил охорони праці та 

безпеки життєдіяльності як під час уроків так і після їх закінчення. 



12. Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з навчального 

кабінету, лабораторії, тоді він повинен підвести руку і попросити дозволу. 

13. Якщо здобувач освіти хоче поставити запитання викладачу або відповісти 

на запитання викладача, він піднімає руку. 

14. Забороняється користуватися мобільними телефонами та планшетами під 

час проведення уроків. 

15. Працюючи з інструментом, апаратами, приладами, підручниками, наочними 

посібниками, здобувачі освіти повинні точно виконувати вказівки викладача або 

майстра виробничого навчання, а також дотримуватись правил з Охорони праці. У 

випадку виходу з ладу обладнання, інструменту, вимірювальних приладів, 

здобувач освіти повинен одразу доповісти про це майстру, викладачу. 

16. Після закінчення занять потрібно навести порядок на своєму робочому 

місці. 

  

Правила поведінки під час перерви 

  

1. Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний прибрати своє робоче місце й 

підготуватися до наступного уроку. 

2. Під час перерви забороняється: 

– бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, лабораторіях; 

– штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього; 

– сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за 

допомогою сили, битися. 

  

3. В коридорах закладу освіти, необхідно поводити себе так, щоб не заважати 

іншим. Варто йти, притримуючись правої сторони. У дверях не намагатись у будь-

якому випадку пройти першим. Насамперед здобувачі освіти мають поступатися 

проходом викладачам, майстрам та іншим старшим, навіть якщо вони вам 

незнайомі. Юнаки повинні також поступатися проходом дівчатам. Не створювати 

штовханини на сходах та не бігати по них. 

  

4. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на 

підвіконниках, партах. 

  

5. На перервах учні можуть звернутися до свого класного керівника, майстра, 

чергового викладача, заступника директора з навчально-виховної роботи за 

допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії. 

  

6. На вулиці та в загальних місцях варто поводити себе гідно, не привертати до 

себе уваги оточуючих. Дотримуватись Правил дорожнього руху. 

  
 


