ШАНОВНІ БАТЬКИ!
З МЕТОЮ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ ТА КОМФОРТНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ВАШИХ ДІТЕЙ У
ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОМУ ЛІЦЕЇ № 145, ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗНАЙОМИТИСЬ З
ДЕЯКИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ:
Правила поведінки учнів базуються на законах
Міністерства
освіти
та
науки
України
та
самоврядування, Статуті школи.

України,
органів

постановах
місцевого

Загальні правила:
1.
Постійно оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в
обсязі не меншому, ніж визнано Державним стандартом загальної
середньої освіти.
2.
Постійно підвищувати свій загальний культурний рівень.
3.
Дотримуватись морально-етичних норм поведінки. Відноситися з
повагою до вчителів, інших працівників школи.
4.
Бережно ставитися до державного, громадського, приватного та
особистого майна. Якщо учні заподіяли збитків, то вони відшкодовуються
за рахунок батьків або осіб, що їх замінюють.
5.
Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності.
6.
Відвідувати всі обов’язкові заходи навчально-виховного процесу,
не пропускати їх без поважних причин.
7.
До закінчення уроків учень може залишити територію школи тільки з
дозволу класного керівника або чергового адміністратора.
8.
Завжди бути чемними, вітатися до дорослих людей. При потребі,
допомагати людям похилого віку.
9.
Розмовляти державною мовою без вживання слів ненормативної
лексики.
10. Не вживати тютюну, алкоголю, наркотичних речовин на територій
школи та поза її межами.
11. Не проводити фото-, відеозйомку приміщень школи, учасників
навчально-виховного процесу без дозволу дирекції школи.
12.
Не використовувати непотрібні та зайві в навчально-виховному
процесі речі: прикраси з дорогоцінних металів, мобільні телефони,
аудіоплеєри тощо. Школа не несе відповідальності за їх збереження.
13.
Заборонено приносити до школи предмети або речовини, які можуть
зашкодити здоров'ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню
навчального процесу.
14. Згідно розпорядження КМДА знаходитись на вулиці без дорослих
учням дозволяється до 20:00.
Прихід учня до школи:
1.
Приходити до школи не пізніше 8:20, щоби встигнути підготовитись
до початку занять.
2.
Якщо поряд є вчителі, молодші школярі, батьки, необхідно
пропустити їх, а потім йти самому. Хлопці пропускають вперед дівчат.
3.
Якщо пропущено хоч один урок, необхідно мати документ. (окремі
уроки, 1-2 дні - заява від батьків, 3 дні та більше - довідка від
лікаря або заява від батьків).
Зовнішній вигляд:
1.
Приходити до школи необхідно в чистому діловому одязі, у чистому
взутті.
2.
Зачіска повинна бути охайною.
3.
На уроках фізичної культури бути у відповідному спортивному
одязі.
Поведінка учня на уроках:
1.
Після дзвоника зайняти своє місце у класі, утримувати його в
чистоті.

2.
Приготувати все необхідне для уроку на перерві: підручники,
зошити, щоденники тощо.
3.
Коли вчитель заходить до класу, мовчки підвестися, привітатися з
ним, сідати тільки після дозволу вчителя.
4.
За столом сидіти рівно, уважно слухати пояснення вчителя та
відповіді учнів.
5.
Запитання вчителю чи відповідь надавати з дозволу вчителя
(підняти руку). Відповідати голосно, не поспішаючи.
6.
Не можна виправляти відповіді учнів без дозволу вчителя,
підказувати.
7.
Під час уроку необхідно дотримуватися порядку, не залишати після
себе на столі сміття, папір.
8.
Виходити з класу слід спокійно, тільки з дозволу вчителя.
9.
Заборонено перебувати в приміщеннях ліцею у верхньому одязі.
Поведінка учнів на перерві:
1.
У класі на перерві залишаються тільки чергові, які провітрюють
кімнату, готують кабінет до уроку.
2.
У приміщенні школи треба дотримуватися порядку, розмовляти
спокійно. Не виходити за територію школи.
3.
На сходах триматися праворуч.
4.
Вітатися з робітниками школи, батьками та іншими дорослими.
5.
Дбати про чистоту в школі.
6.
Після дзвоника на урок не затримуватися в коридорі.
7.
Користуватися їдальнею можна тільки згідно графіку харчування.
Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
Заборонено вживати їжу і напої за межами їдальні.

Відвідування навчальних занять в ліцеї є обов'язковим. Тому розклад
уроків потрібно переписати і завжди мати із собою, щоби чітко
планувати свій час навчання і відпочинку.
Відсутність на заняттях з будь-яких причин учень повинен обов'язково
пояснити письмово класному керівнику або адміністрації. У разі
відсутності на заняттях з поважних причин батьки учня зобов'язані
протягом 2-х годин повідомити класного керівника, а в перший день
повернення на заняття - підтвердити причину відсутності документально
(одно-дводенна відсутність – можлива за заявою від батьків, 3 дні та
більше – довідка від лікаря, лист від установи, що викликає учня на
заходи тощо).
Запам'ятайте, учень, який не приступив до занять протягом 10 днів з
початку семестру без поважних чи через невідомі причини, чи був
відсутній на заняттях протягом 24 і більше навчальних годин без
повноважних причин, за поданням класного керівника відраховується з
ліцею за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку.
Якщо пропуски занять передбачувані, то необхідно за мотивованою
письмовою заявою батьків отримати у директора дозвіл на вільне
відвідування або індивідуальний графік відвідування занять. Це, як
правило, дозволяється лише відмінникам навчання в період відборів або
підготовки до олімпіад, МАНу, написання ПАКРів, ІАРів на ФДП НТТУ
«КПІ» тощо.
Витяг зі Статуту ліцею
1. Учні, які мають рівень знань 1, 2, 3, 4, 5 балів з профілюючих
предметів, атестуються за програмами середньої загальноосвітньої школи
відповідного класу і відраховуються наказом директора. Учні, які

систематично порушують Правила внутрішнього розпорядку і Правила для
учнів, також відраховуються з ліцею наказом директора.
2. Відволікати учнів від навчальних занять на інші види діяльності
забороняється (крім випадків, передбачених законодавством)
3. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у ліцеї
проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, лекції,
семінари, спецкурси, математичні та фізичні бої, творчі олімпіади,
науково-технічні конференції, та інші, що передбачені розкладом і
спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та
розвиток творчих здібностей і обдарувань.
4.
Домашні
завдання
задаються
з
урахуванням
індивідуальних
особливостей учнів, санітарно-гігієнічних норм і педагогічних вимог.
Їх доцільність, характер, зміст, обсяг визначаються вчителем.
5. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного
процесу
встановлюються
різні
форми
морального
і
матеріального
заохочення.
6. Учні мають право:
обирати
профілі,
форми
навчання,
індивідуальні
програми,
позакласні заняття варіативної частини навчального плану;
переатестацію з навчальних предметів у порядку, встановленому
педагогічною радою ліцею;
користуватися
навчально-виробничою,
науковою,
матеріальнотехнічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою ліцею;
на інформацію з усіх галузей знань;
брати
участь
у
науково-дослідній,
експериментальній,
конструкторській
та
інших
видах
науково-практичної
діяльності,
конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
особисто
або
через
своїх
представників
брати
участь
у
громадському самоврядуванні ліцею;
брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо
організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих
студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного
і
фізичного
насилля,
від
дій
директора,
заступників
директора,
педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують
їх честь і гідність;
на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
7. Учні зобов'язані:
дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
виконувати
вимоги
статуту,
правила
внутрішнього
трудового
розпорядку:
систематично
і
глибоко
оволодівати
знаннями,
практичними
навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
бережливо ставитися до майна ліцею, державного, громадського та
особистого майна;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.
8. Учні ліцею залучаються до самообслуговування, різних видів
суспільно-корисної праці у ліцеї з урахуванням віку, статі, фізичних
можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.
9. Учнівські збори ліцею (класу) - колективний орган учнівського
самоврядування.
Основною структурною ланкою ліцею є клас - колектив учнів, що
формується з метою виконання завдань ліцею на основі їхніх вікових або
психофізичних особливостей, рівня розвитку. Учнівські збори ліцею
(класу):

обирають орган учнівського самоврядування ліцею (класу);
висувають своїх представників для участі в роботі органів
громадського самоврядування;
обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля
учнівського колективу.
Ліцейський одяг та зовнішній вигляд ліцеїстів
Згідно Статуту ліцею в школі є обов’язковим щоденний діловий одяг
учня, як дієвого фактору створення плідної академічної атмосфери,
зміцнення організаційної культури, покращення дисципліни.
Ліцей має право встановлювати форму для учнів.
Щоденний діловий одяг для занять (юнаки)

Однотонні піджак та брюки (не джинси). Якщо костюм в смужку, вона
має бути вузькою, вертикальною, білого чи синього кольору. Основні
кольори в ліцеї – відтінки сірого, синього до чорного.

Однотонна сорочка світлого кольору.

Краватка (обов’язкова для учнів 10-11 класів.

Черевики (не кросівки).
Зміни, які допускаються взимку при низькій температурі:

Однотонний светр або гольф.

Чоботи.
Зміни, які допускаються влітку, при високій температурі:

Сорочка з коротким рукавом (не футболка) без піджака.

Літні відкриті черевики.
Щоденний діловий одяг для занять (дівчата)

Спідниця (без розрізів та розумної довжини) та жакет.

Однотонні брюки (не джинси та не stretch-модель.

Однотонна блуза світлого кольору (не футболка, майка, топ, кофта)

Черевики (без каблука чи невисокий каблук, не кросівки, кеди).

Колготи кольору тіла (без візерунка)
Зміни, які допускаються взимку при низькій температурі:

Однотонний светр або гольф.

Чобітки.
Зміни, які допускаються влітку, при високій температурі:

Сорочка з коротким рукавом (не футболка, майка, топ, кофта).

Літні відкриті черевики.
Примітки:

Дівчатам не дозволяється фарбувати волосся, мати довгі нігті,
покривати їх лаком яскравого кольору, використовувати надмірні
прикраси, накладати яскравий макіяж.

Юнакам не дозволяється мати неохайне довге волосся, фарбувати
його, використовувати будь-які прикраси.

Заборонено використовувати на території ліцею символи політичних
партій та релігійних конфесій.

Щосуботи дозволяється зміна ділового одягу на довільний одяг, що
не виходить за межі етичних норм та здорового глузду.

Категорично забороняється надавати готівкові кошти на будь-які потреби
(підтримка матеріальної бази ліцею, поздоровлення працівників тощо).
Надавати благодійну допомогу ліцею батьки можуть тільки через банки,
перераховуючи кошти згідно реквізитів.

