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1. Правила поведінки здобувачів освіти (далі – Правила) Комунального 
закладу «Харківський науковій ліцей-інтернат “Обдарованість”» (далі – 
ліцей-інтернат) розроблені на підставі чинного законодавства України та 
Статуту ліцею-інтернату. 

2. Правила діють на усій території ліцею-інтернату й поширюються на усі 
заходи за участі здобувачів освіти. 

3. Правила розміщуються на інформаційних стендах ліцею-інтернату та на 
сайті ліцею-інтернату в мережі Інтернет. 

4. Правила обов’язкові до виконання усіма здобувачами освіти ліцею-
інтернату. 

5. Здобувачі освіти ліцею-інтернату: 

- дотримуються режиму дня та організації освітнього процесу, встановленого 
в ліцеї-інтернаті; 

- наполегливо оволодівають знаннями, вміннями, практичними навичками 
під час навчання, здійснюють самостійну підготовку до нього, старанно та 
вчасно виконують навчальні завдання, надані вчителями у межах освітньої 
програми; 

- приходять до навчального кабінету за 10-15 хвилин до початку занять, 
займають своє робоче місце, визначене класним керівником або учителем, та 
готують усе необхідне навчальне приладдя до уроку; 



- використовують час навчального заняття виключно для освітніх цілей, не 
відволікаються самі та не відволікають інших здобувачів освіти сторонніми 
справами; виходять з навчального кабінету за погодженням з учителем; 

- виконують вимоги освітньої програми ліцею-інтернату, дотримуючись 
принципів академічної доброчесності; 

- використовують час перерв між навчальними заняттями для відпочинку у 
приміщенні та/або за температури +18 градусів Цельсію та вище – на подвір’ї 
ліцею-інтернату; пересуваються коридорами, сходами, тримаючись правої 
сторони; 

- залишають у спеціально визначених приміщеннях смартфони, інші мобільні 
пристрої та гаджети на час начальних занять, самопідготовки та виховних 
заходів; 

- під час навчальних занять та урочистих заходів дотримуються єдиних вимог 
до зовнішнього вигляду;  

- під час масових заходів уникають будь-яких дій, що можуть бути 
небезпечними для власного життя й здоров’я та для оточуючих; 

- співпрацюють та взаємодіють з вчителями та вихователями на основі 
педагогіки партнерства; 

- поводяться гідно та поважають честь і гідність інших здобувачів освіти та 
працівників ліцею-інтернату, не створюють перешкод для навчання інших 
здобувачів освіти; 

- висловлюють свої погляди, не зачіпаючи та поважаючи гідність і почуття 
інших людей, мирно вирішують будь-які конфлікти;  

- залишають територію ліцею-інтернату лише з відома та/або дозволу 
педагогів або адміністрації ліцею-інтернату; 

- постійно підвищують загальнокультурний рівень, прагнуть до морального, 
духовного та фізичного розвитку та самовдосконалення; 

- поважають цінності ліцею-інтернату, підтримують та продовжують його 
традиції; 

- під час участі у заходах за межами ліцею-інтернату виконують необхідні 
вказівки педагога, дотримуються дисципліни, пересуваються встановленим 
маршрутом руху, залишаються в розташуванні групи; 



- перебуваючи у їдальні, дотримуються правил особистої гігієни: входять без 
верхнього одягу, ретельно миють руки перед прийомом їжі; уважно й 
обережно отримують та вживають страви; розмовляють неголосно; 
прибирають за собою столові прибори й посуд після їжі; 

- бережуть майно ліцею-інтернату, дбають про чистоту та порядок на його 
території; 

- беруть посильну участь у різних видах суспільно-корисній праці та у 
громадському житті ліцею-інтернату;   

- з повагою ставляться до батьків або інших законних представників, 
регулярно інформують їх про результати свого навчання та громадського 
життя в ліцеї-інтернаті; 

- дотримуються правил особистої гігієни; 

- виконують вимоги безпеки життєдіяльності під час навчальних занять та у 
позаурочний час, безпечно використовують навчальне та спортивне 
обладнання, дбають про своє здоров’я і здоров’я інших учасників освітнього 
процесу. 

6. Ліцей-інтернат – територія, вільна від бійок, штовхань, цькування, 
залякувань, лихослів’я, знущань над людиною. 

7. Ліцей-інтернат – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в т. ч. 
ножам, шокерам, газовим балончикам; вибуховим, вогненебезпечним 
речовинам; алкогольним напоям; цигаркам; наркотичним та токсичним 
речовинам; іншим предметам та речовинам, що здатні завдати шкоди 
здоров’ю учасників освітнього процесу та/або деморалізувати освітній 
процес; 

 8. У випадку порушення Правил до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі 
стягнення: 

- усне зауваження; 

- запис зауваження у щоденник; 

- виклик до ліцею-інтернату батьків для обговорення порушення та вжиття 
спільних заходів; 

- добровільне зобов’язання на виконання посильної громадської роботи; 



- обговорення питання подальшого навчання у ліцеї-інтернаті педагогічною 
радою; 

- відшкодування здобувачем освіти та/або його батьками матеріальної та 
моральної шкоди, завданої через недотримання Правил. 


