
Загальні правила поведінки здобувачів 
освіти ВСП «Навчально-курсовий 

комбінат» ПП «Центр-Монтаж-Енерго» 
 

Загальна частина 
 

 1. Правила поведінки здобувачів освіти базуються на законах України, 
постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого 
самоврядування, Статуті закладу. 

2.  У випадку порушень Правил до здобувачів освіти можуть бути 
вжиті такі стягнення: 

- усне зауваження; 

-  винесення догани; 

- відшкодування завданої здобувачем освіти шкоди. 

3. Здобувачі освіти зобов’язані приходити до навчального закладу за 10 
хвилин до початку занять в охайному вигляді 

4. Прийшовши в навчальний заклад, здобувач освіти повинен принести 
з собою все необхідне для навчальних занять. 

5.  Заборонено приносити до навчального закладу предмети або 
речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та безпеці оточуючих або 
завадити проведенню навчального процесу (зброю, вибухові або 
вогнебезпечні предмети і речовини: спиртні напої, наркотики, інші 
одурманюючі речовини та отрути, газові балончики). 

6. Паління, вживання алкогольних напоїв та нецензурних висловів на 
території навчального закладу категорично заборонено. 

7. Не дозволяється без дозволу викладачів йти з навчального закладу в 
урочний час.  



8.  Здобувач освіти має бути ввічливим у спілкуванні з викладачами, 
працівниками навчального закладу, з здобувача освітими. 
Забороняється вживання непристойних виразів і жестів. 

9. Приходить до навчального закладу з підготовленим домашнім 
завданням з предметів згідно з розкладом уроків 

10.  Здобувачі освіти повинні дбайливо ставитися до майна 
навчального закладу, речей, що належать викладачам та іншим 
здобувача освітим. Забороняється брати без дозволу чужі речі. За 
пошкоджене шкільне майно батьки здобувача освіти зобов’язані 
відшкодувати збитки. 
 

Правила поведінки під час перерви 
 

1. Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний прибрати своє робоче 
місце й підготуватися до наступного заняття. 

2. Під час перерви забороняється сваритися між собою та зі сторонніми 
людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися. 

3. Знаходячись в коридорах навчального заклад, необхідно поводити 
себе так, щоб не заважати іншим. Варто йти, притримуючись правої 
сторони. У дверях не намагатись у будь-якому випадку пройти 
першим. Пропусти вперед викладачів, майстрів та інших старших, 
навіть якщо вони вам незнайомі. Юнаки повинні пропустити спочатку 
дівчат.  

4. Категорично не можна самовільно розкривати вікна, сидіти на 
підвіконниках, партах. 

5.  На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного 
керівника, чергового викладача, чергового від дирекції 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. 
 


