Правила поведінки на уроках
Зовнішній вигляд та одяг учнів має бути чистим і охайним, відповідати вимогам,
викладеним у Статуті ліцею.
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, переодягнені в спортивне взуття.
Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при
обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.
Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин є
неприпустимим.
У разі спізнення на урок потрібно постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з
вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.
Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під
час пояснення. Якщо учень хоче поставити питання або відповісти, то він піднімає руку.
Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і
після їх закінчення.
Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти,
відволікатися самому і відволікати інших від занять розмовами, іграми і іншими справами,
що не стосуються уроку.
Якщо під час занять необхідно вийти, то потрібно попросити дозволу.
Після дзвінка вчитель оголошує про закінчення уроку і учні мають право покинути клас.

Правила поведінки на перервах, до початку та після закінчення уроків
Під час перерв неприпустимо учням:
- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах, поблизу
вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;
- штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу
для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього;
- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за
допомогою сили, битися;
- вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати
відпочивати іншим;
- курити в будівлі і на території закладу.
Під час перерви учень повинен:
- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
- вийти з класу, якщо попросить вчитель або черговий;
Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму
розумінню, проте не повинен заважати іншим.

Правила поведінки у їдальні
Під час харчування в їдальні належить мати чисті руки, дотримуватися хороших манер і
поводитися пристойно, верхній одяг залишати на вішаках.
Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.
Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
Учні дбайливо ставляться до майна ліцейної їдальні.
Підкоряються вимогам вчителя і працівників їдальні.
Учні розмовляють у їдальні неголосно, щоб не турбувати тих, хто поряд.

Прикінцеві положення
Учням неприпустимо під час знаходження на території ліцею і при проведенні ліцейних
заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

За порушення цих Правил та Статуту ліцею учні притягуються до відповідальності, до
них можуть бути вжиті такі стягнення:
- усне зауваження;
- запис зауваження в щоденник;
- незадовільна оцінка за поведінку, наслідком якої є позбавлення учня всіх видів
матеріального і морального заохочення для учнів ліцею;
- виклик учня самого або з батьками на засідання педагогічної ради ліцею;
- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками;
- рекомендація батькам перевести дитину у навчальний заклад за місцем проживання.
Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів закладу освіти і є обов’язковими для
виконання на всій території ліцею, а також під час усіх заходів, що проводяться ліцеєм.

