
Правила учнів ліцею 
1. Учні мають право: 

 на вибір профілів навчання,факультативів, спецкурсів, навчальних 

курсів, які входять до профілю навчання, додаткових занять та 

консультацій, позашкільних та позакласних занять; 

 на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та 

лікувально-оздоровчою базою навчального закладу; 

 переатестацію з навчальних предметів, складання в індивідуальному 

порядку заліку з теми чи матеріалу, який був винесений на 

пропущений учнем контроль; 

 на доступ до інформації з усіх галузей знань;  

 брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

 на створення необхідних організаційно-педагогічних, навчальних, 

матеріальних і санітарно-гігієнічних умов для одержання повноцінної 

освіти та занять фізкультурою і спортом;  

 брати участь у роботі органів громадського самоврядування 

навчального закладу; 

 на вільне вираження поглядів та переконань, які не суперечать 

загальнолюдським моральним цінностям; 

 спростування недостовірної інформації про себе і членів своєї сім’ї та 

вилучення інформації з оголошень, стінних газет і інших засобів 

інформації; 

 брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо 

організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ; 

 брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих 

студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; 

 на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насилля,боулінгу, від дій, які порушують права або принижують їх 

честь та гідність особистості;  

 звертатися до керівництва та ради ліцею з проханням про перегляд 

рішення, прийнятого вчителем, іншими працівниками школи та 

адміністрацією;  

 звертатися до дирекції ліцею, куратора, вчителя зі своїми проблемами, 

запитаннями і одержувати від них допомогу, пояснення, відповідь;  

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

 

 

 



2. Учні зобов’язані: 

 проявляти активність в набутті знань та умінь, систематично і глибоко 

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, сумлінно 

вчитися, підвищувати загальнокультурний рівень; 

 виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього розпорядку; 

розпорядження адміністрації ліцею; 

 приходити на заняття своєчасно, не менше, ніж за 10 хвилин до 

дзвінка, надавати документ про причини пропуску занять;  

 дотримуватися правил безпечної поведінки в ліцеї та поза його 

межами; 

 дотримуватися законодавства, морально-етичних норм поведінки; 

 вести учнівський щоденник, подавати його на першу вимогу педагогів 

ліцею, пред’являти його батькам для контролю; 

 бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; 

 берегти майно ліцею, відшкодовувати завдані ними збитки;  

 брати участь у створенні та відновленні матеріально-технічної бази 

кабінетів, спортивного майданчику, доглядати за зеленими 

насадженнями;  

 забезпечувати самообслуговування, підтримувати у чистоті і порядку 

територію і приміщення ліцею,  

 брати участь у різних видах суспільно-корисної праці з урахуванням 

віку, статі, фізичних можливостей, норм і вимог охорони здоров'я, 

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 

заборонені чинним законодавством; 

 створювати доброзичливу і товариську атмосферу в ліцеї, проявляти 

повагу до дорослих і товаришів, поважати погляди й гідність інших 

людей, чинити опір проявам грубості, вульгарності, неввічливого 

ставлення до людини;          

 дорожити честю ліцею, вшановувати його традиції, брати участь у 

суспільному житті колективу; 

 турбуватись про своє здоров'я, займатись фізичною культурою і 

спортом, вести здоровий спосіб життя;  

 дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд, дотримуватися 

ділового стилю в одязі та зовнішньому вигляді на протязі робочого 

тижня. 

  дотримуватись правил дорожнього руху, безпечної поведінки, 

пожежної безпеки,  вміти надавати першу медичну допомогу; 

 проходити медичний огляд у терміни, встановлені адміністрацією 

ліцею; 

 подавати необхідні документи для прописки до військового 

комісаріату. 



3. Учням забороняється: 

 пропускати заняття без поважної причини; 

 виходити за територію ліцею під час навчально-виховного процесу; 

 займатися на уроці діяльністю, не пов’язаною з уроком; 

 користуватися чужою інтелектуальною власністю в особистих цілях, 

списувати виконані іншими завдання; 

 використовувати  на заняттях мобільні телефони та інші гаджети без 

дозволу вчителя; 

 курити, вживати алкогольні напої, наркотичні та психотропні засоби;    

 вживати жувальну гумку, лускати насіння, смітити в приміщеннях та 

на території  ліцею; 

 вживати нецензурні вирази, ненормативну лексику; непристойні жести  

 поширювати непристойні матеріали або літературу, що містять 

порнографічні зображення або ненормативну лексику;  

 принижувати інших, чинити фізичний або психологічний тиск на них;  

 створювати ситуації, які загрожують фізичному та моральному 

здоров’ю особистості, її добробуту,  в ліцеї або поза його межами; 

 використовувати вирази, що принижують гідність особистості, у тому 

числі на ґрунті расового, етнічного або національного походження, на 

ґрунті релігійного віросповідання або статі; 

 розклеювати на території ліцею оголошення та наочну агітацію без 

дозволу адміністрації ;  

 без дозволу адміністрації ліцею вносити і виносити інвентар, різне 

устаткування, матеріали та приладдя з аудиторій, лабораторій і 

кабінетів ліцею;  

 сідати, лежати на столах, підвіконнях, відкривати без дозволу вікна; 

 псувати майно ліцею, робити на стінах, партах, столах та інших 

предметах приміщення малюнки і написи;  

 брати участь у протиправних  діях,  

 приводити в ліцей та навчальні кабінети сторонніх осіб;  

 приносити до ліцею гральні карти, грати на його території в азартні 

ігри;  

 приносити до ліцею або використовувати газові балончики, 

вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, піротехнику; 

 самостійно, без дозволу брати ключі від аудиторії. 

 

 

 

 



4.Форма одягу ліцеїста 

4.1.Парадна форма для юнаків:  

класичний діловий костюм чорного, сірого, темно-синього кольору, біла 

сорочка або гольф, краватка до сорочки,  туфлі. 

4.2. Парадна форма для дівчат: 

класичний діловий костюм чорного, сірого. темно-синього кольору: жакет 

або жилет,спідниця середньої довжини або брюки класичного стилю,  біла 

блуза,  туфлі. 

4.3. Повсякденна форма для юнаків:  

діловий костюм темних кольорів, однотонні брюки або джинси класичного 

стилю, сорочка або гольф; зручні темні або пастельних кольорів туфлі, 

черевики або кросівки ; в зимовий період дозволяється светр або толстовка 

темного кольору. 

4.4. Повсякденна форма для дівчат: 

 діловий костюм із спідницею середньої довжини або брюками класичного 

стилю, однотонні джинси класичного стилю , неяскрава блуза , гольф,светр, 

темні або пастельних кольорів туфлі, чоботи, кросівки. 

4.5.В ліцеї забороняється носити: 

надто яскраві , картаті, вкорочені сорочки, блузи, топи, декольтовані блузи, 

дуже короткі або дуже довгі спідниці,  надто стягуючі брюки, джинси або 

спідниці з надмірно низькою посадкою, спортивний костюм( окрім для 

спортивних занять), шорти, одяг та взуття для літнього відпочинку, надто 

масивне взуття (берци), надмірну кількість прикрас, неформальну символіку 

та атрибутику. 

Вимоги до зовнішнього вигляду: 

 одяг та взуття мають бути чистими та охайними; 

  зачіска має бути охайною, діловою, коротка стрижка для хлопців, 

волосся природного кольору; 

 стриманий макіяж дозволяється тільки дівчатам 9-11 класів; 

 згідно ділового дрес-коду дівчатам дозволяється тільки один вид 

прикрас (наприклад, невеликі сережки); 

 носіння предметів пірсінгу, татуаж в ліцеї забороняється. 
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