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Правила поведінки здобувача освіти у Джурівському ліцеї 

1. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і 

охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все 

необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку. 

2. Після того, як вчитель зайшов у клас, входити забороняється. Учні, які 

запізнилися на урок, допускаються в клас лише з дозволу вчителя. 

3. Мобільні телефони під час уроків мають бути відключені. За 

збереження коштовних речей школа відповідальності не несе.  

4. Куріння та вживання алкогольних напоїв на території школи 

категорично заборонено. 

5. Не дозволяється без дозволу вчителя залишати приміщення та 

територію школи в урочний час. 

6. У випадку пропуску занять учень повинен надати класному 

керівникові довідку від лікаря або записку від батьків стосовно 

причини відсутності на заняттях. 

7. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи його і так само 

будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять. 

8. Заняття в школі проводяться за кабінетною системою. Кожен учень 

відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму 

робочому місці. 

9. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та 

спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал учням 

входити забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, 

обов'язково присутні в залі. 

10. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель 

оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. 

11. Під час перерв забороняється штовхатися, бігати по школі, по сходах, 

поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших 

місцях, не пристосованих для ігор. 

12. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на 

підвіконнях. 
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13. У випадку порушення Правил до здобувачів освіти можуть бути вжиті 

такі стягнення: 

- усне зауваження: 

- запис зауваження в щоденник: 

- винесення догани, включно із занесенням її в особисту справу учня: 

- виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду: 

- відшкодування завданої учнем матеріальної школи його батьками. 


