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                                І.  ДО ПОЧАТКУ ЗАНЯТЬ: 

 

1. З’являйся до ліцею за 10 – 15 хв. до початку занять або виховних заходів. 

2. У двері не намагайся пройти перший, а пропусти вперед жінок, дівчат, 

викладачів, старших за віком. 

3. Нічого зайвого в ліцей не принось. 

4. По сходах і в коридорі ходи спокійно, тримайся праворуч, не утворюй, 

штовханини. 

5. Після дзвоника займи місце в кабінеті /майстерні/ та приготуй все 

     необхідне для наступного уроку. 

6. З’являйся до ліцею в чистому, охайному одязі, взутті. В приміщенні знімай 

головний убір. 

7. Май при собі чисту носову хустинку та гребінець, не тримай в кишенях зайві 

речі, май при собі учнівський квиток. 

8. Зачіски у всіх дівчат та юнаків повинні бути охайними. 

9. Користуйся косметикою тільки за порадою лікаря – косметолога. 

10. При зустрічі в ліцеї зі старшими, навіть незнайомими людьми вітайся першим. 

 

ІІ. НА УРОКАХ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ 

 

1. Під час входу до кабінету чи майстерні викладача, майстра в/н або 

адміністративних працівників ліцею, привітайся і сідай на місце тільки з 

дозволу. 

2. Нічого зайвого не тримай на столі, окрім зошита, книги, ручки та інших 

предметів, необхідних для даного уроку. 

3. На уроці уважно слухай пояснення викладача та відповіді учнів. 

4. За столом сиди прямо, не розмовляй. Завжди сідай на закріплене за тобою 

місце. 

5. Не виправляй відповідь товариша без дозволу викладача. Не заважай 

підказуванням. 

6. Якщо тебе запитують з місця, стій прямо, відповідай чітко та не поспішай. 

7. Якщо хочеш звернутися до викладача з питанням, підніми руку, не 

відриваючи ліктя від столу. 

8. Входити та виходити під час занять   з а б о р о н я є т ь с я. 

9. Користуватися мобільними телефонами під час освітнього процесу                   

з а б о р о н я є т ь с я. 

10. Якщо можеш відповісти на запитання викладача, яке звернене до групи, не 

викрикуй, а підніми руку. 



11. Якщо не вивчив уроку через поважну причину, попередь викладача до 

початку уроку. Відмова від відповіді через неповажну причину спричиняє за 

собою незадовільну оцінку. 

12. Записуй на кожному уроці домашнє завдання у зошит. 

13. Не запізнюйся на урок. Заходити до класу після дзвоника можна тільки з 

дозволу директора, заступників директора. 

14. Якщо викладач зробив зауваження, не сперечайся з ним. 

15. Пам’ятай, що дзвінок з уроку – для викладача. Виходити з кабінету можна 

тільки після слів викладача “Урок закінчено”. 

 

                 ІІІ. НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

     1.Потрібно приходити до майстерні за 15 хв. до початку робочого дня,   

     щоб бути готовим до роботи. До початку занять одягни спецодяг. 

2. Суворо дотримуйся правил безпеки праці. 

3.До початку роботи перевіряй справність верстата, інструментів, наявність 

необхідного обладнання. Про всі несправності повідомляй майстра, не 

починаючи працювати. 

4.Дбайливо та охайно поводься з обладнанням, інструментом та документацією. 

5.Не розпочинай роботу, не з’ясувавши технологічний порядок її виконання. 

6.Виконуй роботу якісно. Якщо допустив помилку, розберись в причині та 

виправ її. 

7.Після закінчення роботи прибери робоче місце, інструменти та вироби. 

8.Під час роботи не заважай товаришам, не відволікай  їх від роботи. 

9.Після виконання завдання здай його майстру в/н та починай виготовляти інші 

вироби. 

10.Користуватися мобільними телефонами    з а б о р о н я є т ь с я. 

 

                IV. НА ПЕРЕРВІ ТА ПІД ЧАС ВИХОДУ З ЛІЦЕЮ. 

 

      1.У приміщенні ліцею не кричи, не бігай, дотримуйся порядку. 

2.Не ходи по ліцею у верхньому одязі та головному уборі. 

3.Під час перерви звільни кабінет для провітрювання. 

4.При зустрічі зі старшими по віку, вступай дорогу, вітайся. Якщо сидиш, встань 

і привітайся. 

5.В розмові з викладачем, майстрами в/н, старшими, дивись співрозмовнику в 

очі. Стій прямо, не спирайся на якісь предмети, не тримай руки в кишенях. Будь 

ввічливим, не вживай грубих слів. 

6.Перед тим, як зайти в  кабінет, лабораторію, спочатку постукай у двері, запитай 

дозволу зайти. 

7.Йдучи додому, попрощайся і без шуму вийди з ліцею. 

8.Виконуй вимоги чергових викладачів, майстрів і викладачів. 

9.Курити в приміщенні ліцею і на його території  категорично забороняється. 

      

 

 

 

 

 



                                        

                         V НА ЗБОРАХ, ЗАСІДАННЯХ, ЗАХОДАХ. 

 

1. Не запізнюйся на   збори, засідання та інші масові заходи. 

2. Якщо на збори, інші масові заходи  прийшли старші та учні інших ліцеїв, 

привітай їх, проведи до вільних місць, у разі потреби поступись своїм  місцем. 

3. Без прирікань виконуй розпорядження голови зборів, організаторів заходу чи 

осіб, які відповідальні за їх проведення. 

4. Під час  проведення заходу  уважно слухай, поводь себе культурно, не 

розмовляй. 

5. Користуватися мобільними телефонами під час проведення виховних заходів  

з а б о р о н я є т ь с я. 
6. Якщо тобі потрібно піти, дочекайся перерви. 

 

           VI. НА ВУЛИЦІ І В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ. 

 

1. Поводься скромно і ввічливо. 

2. Не роби неприємностей тим, хто тебе оточує, не штовхайся не кричи, не 

розмовляй дуже голосно, не співай там, де це не прийнято. 

3. Якщо потурбував когось, обов’язково попроси вибачення. 

4. При зустрічі із знайомими вітайся. Якщо знайомий доросла людина, звертайся 

до нього на ім’я та по – батькові.  

5. Не подавай першим руки старшим, дівчині,  жінці. 

6.  У громадському транспорті купуй  квиток, не чекаючи нагадування 

кондуктора. 

7. Поступайся місцем в громадському транспорті людям літнього віку, жінкам і 

пасажирам з дітьми, не чекаючи прохання про це. 

 

 

             Розглянуто і запропоновано на  затвердження на засіданні педагогічної ради 

КПБЛ. 
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