
Правила поведінки для здобувачів освіти 

Політехнічного ліцею НТУУ “КПІ” м. Києва 

 

1. Загальні положення 

1.1. Правила поведінки для здобувачів освіти Політехнічного ліцею НТУУ “КПІ” 

м. Києва розроблено відповідно до чинного законодавства та на основі діючого 

Статуту ПЛ . 

1.2. Ви є активними учасниками ліцейної спільноти. Дотримуйтеся хороших 

манер, поважайте права та гідність інших людей,  проявляйте  повагу та увагу до 

них. Приймайте людей такими, якими вони є, і поважайте думку інших. 

Відсутність толерантності є ознакою неповаги і сприймається як образа. 

1.3. Вітайте академічні досягнення, а також особистий і соціальний розвиток 

інших здобувачів освіти. 

1.4. Всі учасники освітнього середовища: педагоги, учні та батьки - мають бути 

максимально відкриті, чесні і толерантні по відношенню один до одного. 

1.5. У будь-яких ситуаціях керуйтеся здоровим глуздом. 

1.6. Головний принцип правил поведінки: «Поводься з іншими так, як ти хотів 

би, щоб ставилися до тебе». 

1.7. Освітнє середовище ліцею закладає, проявляє і закріплює  в ліцеїстів норми 

моральності та чесності. Тому дуже важливо, щоб в ліцеї панувала атмосфера 

повної довіри та академічної доброчесності.  

 

2. Поведінка учнів 

2.1. Дотримуйтеся  хороших манер та поводьтеся чемно. 

2.2. Ніколи не забувайте проявляти ввічливість, говорити «Дякую» і «Будь 

ласка». Невдячність - ознака поганого тону. 

2.3. Ведіть себе привітно, посміхайтеся, будьте доброзичливими. Запитуйте, як 

справи у Вашого співрозмовника, чи можете Ви йому допомогти, проявляйте 

свій інтерес і будьте готові підтримати бесіду. 

2.4. Співчувайте, поважайте старших і турбуйтесь про молодших. 



2.5. Поступайтеся дорогою дорослим, старші учні - молодшим, хлопчики - 

дівчаткам. Притримуйте двері після себе. Будьте уважні при ходьбі, щоб нікого 

не зачіпати і нікому не загороджувати шлях. 

2.6. Вставайте в знак вітання при вході педагога в клас. 

2.7. Сумлінно вчіться, відвідуйте  всі обов’язкові заняття та заходи, виконуйте у 

визначені терміни всі види завдань,  всебічно розвивайте  свої творчі нахили та 

інтелектуальні здібності.   

2.8. У разі погіршення стану здоров'я, виникнення непередбачених обставин - 

звертайтеся до медичного працівника, класного керівника або представника 

адміністрації, і лише за їх дозволу можете залишити навчальний заклад у 

супроводі батьків (осіб, які їх замінюють). 

2.9. Не пропускайте без поважних причин заняття. У разі пропуску навчальних 

занять необхідно подати класному керівнику довідку від лікаря чи записку від 

батьків із зазначенням причини пропуску. 

2.10. Виконуйте вимоги Статуту та Правил поведінки для здобувачів освіти, 

накази та положення Ліцею. 

2.11. Вмійте вибачатися і визнавати свою неправоту. Пам'ятайте, що правильне 

прохання про вибачення - відновлює довіру і запобігає можливому погіршенню 

відносин.  

 

3. Зовнішній вигляд ліцеїстів 

3.1 Приходьте до Ліцею, маючи охайний зовнішній вигляд. Одяг повинен 

відповідати віку, виражати повагу учня до самого себе і оточуючих. Чистий і 

охайний вигляд завжди вітається. Стежити за охайністю свого одягу 

рекомендується і поза ліцеєм, щоб не зганьбити свою честь і гідність, і не 

заплямувати добре ім'я Ліцею. 

Для юнаків: 

- брюки або джинси  (класичні) ; 

- сорочка, светр, желетка, піджак, кардиган, пуловер однотонного 

довільного кольору; 

- охайне взуття, що має естетичний вигляд; 



- у літній період дозволені теніски, сорочки з коротким рукавом, однотонні 

футболки довільного кольору без малюнків та образливих написів. 

Для дівчат: 

- спідниця, сарафан, сукня середньої довжини (до колін) або брюки чи 

джинси класичного стилю; 

-  блузки, светри, желетки, гольфи, піджаки; 

- охайне взуття, що має естетичний вигляд. 

Ліцеїсти 1-8 класів повинні мати змінне взуття.  

3.2. На уроки фізичної культури та спортивні секції учні приходять у спортивних 

формі та  взутті. 

3.3. На загальноліцейні свята ліцеїсти одягатають святковий одяг та ліцейну 

краватку. 

 

4. Поведінка ліцеїстів  під час освітнього процесу 

4.1. Приходьте до Ліцею за 15 хвилин до початку уроку. Запізнення завжди 

розцінюються як порушення встановлених правил і неповагу до тих людей, хто 

цих правил дотримується. У ліцеї запізнення сприймається як результат 

неправильної організації праці та допускається тільки у виключних  випадках. 

4.2. До початку уроку займіть свої місця за партами і приготуйте все необхідне 

для уроку.  

4.3. Кожен із Вас є відповідальним за чистоту, порядок і збереження свого 

робочого місця в класі, кабінеті.  

4.4. Дисципліна на уроці є запорукою ефективного використання Вашого часу.  

4.5. В разі виникнення необхідності залишити аудиторію під час занять, 

запитайте дозволу вчителя. 

4.6. Всі Ваші гаджети мають бути виключно помічниками в освітньому процесі, 

а не використовуватися для розваг. Під час уроків, виховних годин чи 

позакласних заходів вимикайте або переводьте телефон у беззвучний режим. 

Використовуйте мобільні телефони (гаджети) лише для забезпечення 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього 

процесу. Не залишайте без догляду свій мобільний телефон. Відповідальність за 



збереження мобільних телефонів адміністрація та педагогічний колектив ліцею 

не несе. 

4.7. Під час перерв дотримуйтеся моральних та етичних норм,  правил безпечної 

поведінки. Використовуйте час перерви для відпочинку та харчування. 

Правильно організований час перерви є запорукою успішної освітньої діяльності 

під час уроку.   

 

5. Збереження ліцейного майна і підручників 

5.1. Зберігайте ліцейне майно, не допускайте його пошкодження, бережно 

ставтеся до своїх речей і речей однокласників. Підручники, книги, щоденники, 

зошити мають бути обгорнуті. 

5.2. Користуйтеся технікою, яка знаходиться в кабінеті, лише за дозволу та в 

присутності вчителя.  

5.3. Бережно ставтеся до ліцейного майна, у разі ненавмисного його псування, 

відновлення або його ремонт проводиться за рахунок батьків. 

 


