
 

ПРАВИЛА 

поведінки та вимоги до здобувачів освіти в ДПТНЗ ДВПУБ 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 

1.1. Учень приходить в училище за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає 

своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя. 

1.2. Не можна без дозволу педагогів, медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з 

училища  та її території в урочний час. 

1.3. У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити майстру в/н або класному 

керівнику довідку або заяву від батьків (осіб які їх заміняють) про причину відсутності на 

заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної 

установи. 

1.4. Поза школою поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не 

принизити імідж учбового закладу. 

1.5. Учні бережуть майно училища, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, 

дотримуються чистоти і порядку на території училища. 

1.6. Фізична конфронтація, залякування й знущання, цькування є неприпустимими формами 

поведінки. 

1.7.  В училищі забороняється тютюнопаління, вживання психотропних речовин, алкогольних 

напоїв. 

1.8. Забороняється приносити до училища  усіх видів зброї. 

1.9. Забороняється вживання при спілкуванні непристойних виразів і жестів. 

1.10. Якщо учень затримується в училищі після уроків, він попереджує про це батьків. 

 

2. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ 

2.1. Коли викладач входить у клас, учні встають, вітаючи викладача. Так само учні вітають 

будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні 

працюють за комп'ютером. 

2.2. Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому й відволікати інших товаришів від 

занять розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються уроку. 

2.3. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу 

викладача. 

2.4. Якщо учень хоче поставити питання викладачу або відповісти на питання викладача, він 

піднімає руку. 

2.5. Учень має право в коректній формі захищати свої погляди і свої переконання при 

обговоренні різних спірних і неоднозначних питань. 

2.6. Учень не користується плеєром і мобільним телефоном чи іншим електронним виробом на 

уроках, окрім випадків, які пов’язані з освітнім процесом. 

 

3. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ УРОКІВ 

3.1. Під час перерви учень зобов'язаний:  

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;  

- вийти з класу, якщо попросить викладач;  

- виконувати вимоги чергового вчителя, учня по поверху. 

3.2. Під час перерви забороняється бігати по сходах, поблизу віконних отворів і в інших місцях, 

не пристосованих для ігор. 

3.3. Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати 

фізичну силу. 

3.4. Категорично не можна самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях. 

 

4. ПОВЕДІНКА УЧНІВ В ЇДАЛЬНІ 

4.1. Під час їжі в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно. 

4.2. Розмовляти під час їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд. 

4.3. Учні прибирають стіл після вживання їжі. 



4.4. Учні дбайливо ставляться до майна шкільній їдальні. 

4.5. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі, з портфелями. 

4.6. Забороняється виносити з їдальні їжу. 

 

5. ВИМОГИ ДО ОДЯГУ 

5.1. Одяг повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам та діловому стилю.  

5.2. Для урочистих випадків рекомендується носити білу сорочку (блузку), темні брюки 

(спідницю).  

5.3. Заборонено носити яскраві чи дорогі аксесуари чи прикраси, що відволікають увагу. 

Використання косметики повинно відповідати діловому стилю й віку. Дуже короткі спідниці, 

шорти, майки, плаття з глибоким вирізом, неохайний і рваний одяг - це приклади невідповідного 

одягу.  

5.4. За для попередження травмування заборонено носити взуття на високих підборах.  

5.5. Учні повинні мати спортивний одяг і взуття для уроків фізкультури й спортивних змагань. 

 

6. ДИСЦИПЛІНАРНІ ВИМОГИ 

Від здобувачів освіти вимагається самодисципліна, здійснення самоконтролю. Доброзичливе 

ставлення до оточуючих людей - основа доброї поведінки в училищі. Кожен учень відповідає за 

свою поведінку й повинен поважати права інших людей.  

6.1. Кожний безвідповідальний вчинок зумовлює порушення дисциплінарних вимог і може 

мати такі наслідки:  

 видалення з уроку (під контролем адміністрації);  

 повідомлення батьків і бесіда з ними;  

 запис зауваження чи попередження в щоденник; 

 виклик до директора чи його заступника;  

 винесення догани;  

 надання інформації про вчинок до національної поліції, служби у справах дітей; 

 виключення з училища згідно з діючим законодавством.  
Неможливо передбачити всі можливі порушення статуту та правил поведінки.  

6.2. Перелік порушень, які можуть потягнуть за собою серйозне дисциплінарне покарання:  

 зневажливе ставлення до старших і невиконання їхніх вимог;  

 порушення училищного  розпорядку й прав інших людей;  

 недбале ставлення до училищного майна;  

 часті запізнення на заняття;  

 порушення вимог до одягу; 

 використання електронних пристроїв під час освітнього процесу;  

 пропуск уроків без поважних причин;  

 крадіжки;  

 агресивна поведінка, бійки, сварки, уживання брутальних слів, загроза фізичним насиллям, 

булінг;  

 уживання (наявність) тютюнових виробів, алкогольних виробів, сірників, запальничок, 
наркотиків, наявність або застосування різних видів зброї. 

 


