
 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ 

ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ № 1 М. ХАРКОВА 

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ  

1. Правила поведінки здобувачів освіти базуються на законах України, 
наказах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, 
Статуті Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова (далі Центр). 

2. Здобувач освіти приходить до Центру у чистому та охайному одязі за 15-20 
хвилин до початку занять. Після дзвінка займає своє робоче місце, готує все 
необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку. 

3. Здобувачам освіти забороняється приносити на територію Центру з будь-
якою метою i використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, 
вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики i інші одурманюючі 
засоби й отрути, токсичні речовини та пігулки. 

4. Здобувачам освіти забороняється вживати непристойні вирази i жести. 
5. Здобувачам освіти забороняється без дозволу педагогів aбo медичної сестри 

(після погодження з батьками) залишати територію Центру під час навчальних 
занять. 

6. У разі пропуску занять здобувач освіти зобов'язаний пред'явити класному 
керівнику або майстру виробничого навчання довідку або записку від батьків (осіб, 
що ïx заміняють) з поясненням причини відсутності на заняттях. У разі пропуску 
більше трьох днів здобувач освіти зобов'язаний надати довідку з медичної 
установи. 

7. Здобувач освіти Центру повинен ставитися з повагою до старших, 
піклуватися про молодших, поступатися дорогою дорослим, старші - молодшим, 
юнаки - дівчатам. 

8. Поза межами Центру здобувачі освіти повинні поводитися так, щоб не 
принизити свою честь i гідність, не заплямувати добре ім'я Центру. 

9. Здобувачі освіти повинні берегти майно Центру, акуратно ставитись як до 
свого, так i до чужого майна, підтримувати чистоту i порядок на території Центру. 

10. До здобувачів освіти, які привласнили чужі речі, застосовуються 
дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки 
здобувачів освіти, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність. 

11. Здобувачі освіти, які знайшли загублені або забуті речі, повинні здати ïx 

черговому, який знаходиться на першому поверсі Центру, черговому викладачу, 

класному керівнику або представнику адміністрації. 

12. Булінг с неприпустимою формою поведінки здобувачів освіти у Центрі та 

за його межами. 

13. Здобувачам освіти забороняється жувати гумку, користуватися на уроках 

гаджетами (крім випадків, коли це передбачено освітнім процесом) без дозволу 

педагога. 

14. Здобувачі освіти повинні приносити на заняття всі необхідні підручники, 

зошити, інструменти i письмове приладдя. 

  



 

II. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ  

1. Здобувачі освіти повинні заходити до аудиторії за дзвоником. Заборонено 

запізнюватися на уроки без поважних причин. 

2. Здобувачі освіти повинні піднятися та привітатися, коли до аудиторії 

входить викладач чи інша доросла особа. 

3. Здобувачам освіти забороняється під час уроку ходити по аудиторії без 
дозволу викладача, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому i 
відволікати інших від занять розмовами, іграми i іншими справами, що не 
стосуються уроку. 

4. Заняття у Центрі проводяться за кабінетною системою. За кожним 

здобувачем освіти у кожному кабінеті закріплене окреме місце. Кожен здобувач 

освіти відповідає за санітарний стан та майно на своєму робочому місці. 

5. Якщо під час занять здобувачеві освіти необхідно вийти з аудиторії, то він 

повинен попросити дозволу у викладача. 

6. Здобувачі освіти на уроці зобов'язані виконувати всі вимоги викладача. 

7. Під час відповіді на запитання викладача здобувачі освіти повинні 

відповідати голосно, виразно, зрозуміло. 

8. Якщо здобувач освіти хоче поставити питання викладачеві або відповісти 

на питання викладача, він піднімає руку. 

9. На уроці здобувачі освіти мають право ставити питання педагогу, якщо не 

зрозумів матеріал під час пояснення. 

10. На уроки фізичної культури здобувачі освіти приходять у спортивній 

формі та спортивному взутті. Здобувачі освіти, звільнені від занять фізкультурою, 

зобов’язані бути присутніми в спортивному залі. 

11. Дзвінок про закінчення уроку дається для викладача. Тільки коли 

викладач оголосить про закінчення занять, здобувачі освіти мають право залишити 

аудиторію. При виході викладача або іншого дорослого з аудиторії здобувачі освіти 

встають. 

12. Працюючи з інструментом, апаратами, приладами, підручниками, 

наочними посібниками, учні 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, учень 

повинен одразу доповісти про це майстру, викладачу. 

13. Після закінчення занять потрібно навести порядок на своєму робочому 

місці. 

  



 

ІІІ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПЕРЕРВИ 

1. Під час перерви учень 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. Знаходячись в коридорах центру, 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. Не створювати штовханини на сходах та не бігати по 

них. 

4. Категорично не можна самовільно розкривати вікна, сидіти на 

підвіконниках, партах. 

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

виробничого навчання, чергового викладача, чергового від адміністрації 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. 

 


