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Правила внутрішньошкільного розпорядку 

для учнів ліцею «Голосіївський» № 241 

міста Києва 

  



І. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» № 241 МІСТА 

КИЄВА 

 

1.1. До ліцею зараховуються учні, які пройшли конкурсні випробування. 

1.2. Учні ліцею зобов'язані мати квиток учня. 

1.3. Учні ліцею мають право: 

• користуватися навчальною, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, побутовою базою школи; 

• брати участь у науково-дослідницькій, художньо-мистецькій діяльності, 

конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо; 

• отримувати інформацію з усіх галузей знань; 

• брати участь у громадському самоврядуванні школи; 

• вносити власні пропозиції щодо організації дозвілля, відпочинку та 

організації навчально-виховного процесу в школі; 

• бути захищеними від будь-яких форм експлуатації, психологічного чи 

фізичного насилля; 

• на безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; 

• на заохочення за високі успіхи у навчанні та громадській роботі при 

отриманні високого рейтингу в навчанні; 

• на отримання додаткових освітніх послуг. 

1.4. Учні зобов’язані: 

• поважати Державний гімн, прапор та герб України, символи ліцею, 

шанувати його традиції; 

• виконувати вимоги Статуту ліцею, розпорядку дня, Правил 

внутрішньошкільного розпорядку; 

• систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками; 

• дбати про підвищення свого загальнокультурного рівня; 

• брати участь у суспільно корисній праці класу, ліцею (чергування, літня 

практика); 

• дотримуватися здорового способу життя, дбати про здоров’я, власну гігієну 

та охайний зовнішній вигляд; 

• прагнути до пошукової активності в процесі навчання; 

• дотримуватись морально-етичних норм поведінки та вчасно інформувати 

класного керівника про їх порушення іншими учасниками 

навчально-виховного процесу; 

• дбайливо ставитись до шкільного майна, дбати про чистоту в школі, у 

громадських місцях. 

1.5. За невиконання школярами своїх обов’язків, порушення Статуту ліцею, 

Правил внутрішньошкільного розпорядку на них накладаються 

дисциплінарні стягнення, передбачені чинним законодавством. При 



повторному порушенні батьки переводять учня в загальноосвітній 

навчальний заклад за місцем проживання. 

II. ЕТИЧНІ НОРМИ ПОВЕДІНКИ 

2.1. Стосунки між учнями, педагогами, батьками та персоналом ліцею будуються 

на взаємоповазі та довірі. 

2.2. Педагогічний та учнівський колектив, обслуговуючий персонал повинні 
постійно дбати про авторитет та імідж закладу, зокрема: 

• не повинні бути носіями негативної оцінки чи інформації як про своїх друзів, 

колег, співробітників, так і про заклад у цілому; 

• ввічливість, стриманість, доброзичливість є нормою поведінки школяра; 

• не обговорювати рівень навчально-виховного процесу, вчинки, поведінку 

своїх друзів у громадських місцях; 

• толерантно, справедливо, без зайвих емоцій давати оцінку кожному 

прожитому дню; 

• спілкуватись на заняттях тільки державною українською мовою, 

дотримуючись етичних норм спілкування. 

ІІІ. РОЗПОРЯДОК ДНЯ 

 

3.1. Навчальний день учня організований відповідно до розкладу основних та 

позаурочних занять, проведення яких контролюється адміністрацією школи. 

3.2. Батьки повинні знати про щоденні навчальні навантаження учня та зі свого 

боку контролювати його місцезнаходження після закінчення занять у школі. 

3.3. Якщо вчитель, класний керівник або адміністрація ліцею з поважної причини 

затримають учня в школі після занять, його батьки будуть про це своєчасно 

проінформовані. 
 

VI. ЄДИНІ ВИМОГИ ДО ШКОЛЯРІВ 

4.1. Школярі зобов’язані приходити в ліцей за 15-20 хв. до початку занять. При 

вході у школу та упродовж дня вітатися з черговим адміністратором, 

учителями, техпрацівниками, друзями, гостями в коридорах, бібліотеці, 

їдальні. 

4.2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 22.08.1996 р. № 1004 «Про 

запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти», учні 

зобов’язані носити шкільну форму (з понеділка до суботи) визначеного в 

школі зразка, на уроках фізкультури, трудового навчання мати відповідний 

саме для цих для занять одяг, виглядати завжди чистими та охайними 

(додаток №1). Зовнішній вигляд школярів та зачіска мають відповідати 

естетично-діловим та санітарно-гігієнічним нормам . 



4.3. Вранці учні прибувають до ліцею в навчальні кабінети для підготовки до 

уроку не пізніше 8:20, протягом 10 хвилин вони готуються до навчання, 

планують навчальний день. 

4.4. Школярі повинні рухатися коридорами спокійно, не поспішаючи. 

4.5. Всі учні школи зобов’язані бути в навчальних кабінетах не пізніш як за 5 хв. до 

початку заняття. Поява учня після 2-го дзвінка вважається запізненням на 

урок. Учні повинні своєчасно з'являтися на годину класного керівника,  

призначені загальношкільні та класні заходи. 

4.6. Учні, які запізнились на урок чи інші шкільні заходи, реєструються черговим 

учителем чи адміністратором. Пропуски уроків без поважної причини не 

допускаються. Пропуском без поважних причин вважається не підтверджена 

довідкою (чи в іншій письмовій формі) відсутність на уроках. Забороняється 

самовільно залишати школу з будь-якої причини.  

4.7. Батьки повинні оперативно (телефоном, заявою або особисто) інформувати 

класного керівника про причини відсутності учня. 

4.8. Учні повинні своєчасно та добросовісно виконувати домашні завдання. 
Пропуски уроків з будь-яких причин не є підставою для невиконання завдань 
(виняток - один навчальний день одразу після тривалої хвороби, перебування 
в лікарні). 

4.9. Учням ліцею забороняється приносити речі, які не мають стосунку до 

навчальних занять. Вчитель має право вилучити сторонні речі й передати 

черговому адміністратору, який зобов’язаний повернути їх батькам (через 

класного керівника). Категорично забороняється мати при собі 

вогненебезпечні, запальні, хімічні та інші речовини, пристрої, що загрожують 

здоров’ю. 

4.10. Паління цигарок категорично заборонено на території школи (приміщення та 
подвір'я), на вулиці та в громадських місцях. 

4.11. Учням забороняється вживати будь-які напої із вмістом алкоголю як у 

приміщенні школи, так і в громадських місцях. 

4.12. Під час уроків та інших занять заборонено використовувати планшети, 

мобільні телефони. 

4.13. Вчитель починає урок лише за наявності всього необхідного до уроку (за 
чистотою дошки класу стежать чергові). 

4.14. На робочому місці школяра не повинно бути зайвих речей – лише ті, які 

визначені вчителем і необхідні для праці: підручники, зошит, щоденник, 

письмове приладдя. 



4.15. Використання харчових продуктів і жувальної гумки під час уроків 

заборонено. 

4.16. Сміття (у тому числі використана жувальна гумка) викидається тільки в 

спеціально відведені для цього корзини. За виконання цього правила 

відповідають як самі школярі, так і чергові класу. 

 
4.17. Черговий подає список відсутніх у класі не під час уроку, а перед уроком у 

письмовій формі. 

4.18. Школярі повинні дотримуватись гарних манер у транспорті, по дорозі до 
школи та повертаючись додому.  

4.19. Стримано реагувати на зауваження чергового, учителя чи іншого працівника 
школи. 

4.20. Не допускається вживання нецензурних слів, двозначних образливих фраз на 

адресу чи то вчителя, чи то працівника, чи то школяра як у приміщенні школі, 

так і в будь-яких громадських місцях. 

4.21. Для школяра неможливим є будь-яке приниження товаришів, фізичний або 
психологічний тиск на них. 

4.22. Перед вживанням їжі слід вимити руки. Стіл, за яким приймається їжа, має 
залишатися чистим.  

4.23. При появі вчителя чи будь-якого дорослого в коридорі та в класі учні 

підводяться (при появі вчителя в кабінеті підводяться усі учні класу). Після 

уроку клас залишає кабінет лише з дозволу вчителя. 

4.24. Учні відповідають за збереження книжок, отриманих у бібліотеці, та 

обладнання, яке використовується на уроках. Втрата або псування майна 

школи з боку учнів компенсується їхніми батьками. 

4.25. Крадіжки особистого або шкільного майна не сумісні зі статусом учня ліцею 
«Голосіївський» № 241 міста Києва. 

4.26. Категорично заборонено приводити друзів з інших шкіл на шкільні вечірки, 

будь-які інші заходи. 

V. ЗАХОДИ ВПЛИВУ 

5.1 Усне зауваження працівників школи. 

5.2 Письмове повідомлення вчителя, класного керівника, директора в щоденнику 

або телефонна розмова з батьками щодо поведінки, ставлення до навчання, 

якості виконання домашніх завдань. 

5.3 Написання учнем у присутності одного із батьків пояснювальної записки на 



ім'я директора для прийняття адміністративного рішення. 

5.4 Винесення догани учневі наказом директора. 

5.5 Залучення учня, батьків до відновлення зіпсованого майна класу, школи . 

5.6 Тимчасове вилучення у школярів мобільних телефонів, інших електронних 

приладів, які вони використовують під час уроків, із наступною передачею 

батькам учнів. 

5.7 Виклик батьків до школи на співбесіду з класним керівником, заступником 

директора, директором. 

5.8 Недопуск учня до уроків до вирішення питання з батьками про причини 

запізнення, відсутності на уроках, грубого порушення дисципліни, первинний 

медичний огляд (для допуску до контактів з іншими учнями), належний 

зовнішній вигляд. 

5.9 Розгляд порушень на засіданні педагогічної ради, батьківського комітету 

ліцею, Ради профілактики. 

5.10 Встановлення директорського контролю за школярем із оформленням 

випробувального терміну. У разі повторних грубих порушень Правил для 

учнів та внутрішньошкільного розпорядку учень ставиться на 

внутрішньошкільний облік. 
5.11 Перехід учня у загальноосвітній навчальний заклад за місцем проживання. 
 

Примітки: 

1. Дані правила класним наставником класу докладно доводяться до відома всіх 
школярів на початку кожного навчального року. 

2. Батьки учнів особисто ознайомлюються з Правилами внутрішньошкільного 
розпорядку для належної співпраці зі школою (під розпис). 

  



Додаток 1 

Шкільний одяг та зовнішній вигляд учня 

Щоденний діловий одяг для занять (хлопці): 

Піджак та штани (не джинси) темно-синього кольору 

Однотонна сорочка світлого кольору (святковий варіант - вишиванка), 
заправлена в штани, та темно-синя безрукавка встановлено зразка. 

 

Зміни, які допускаються взимку, розпорядженням директора, при низькій 

температурі: 

Светр, камізелька, гольф (під піджак або безрукавку) 

Зміни, які допускаються влітку, при високій температурі: 

Сорочка з коротким рукавом (не футболка), заправлена в штани, та темно- 
синя безрукавка. 

Щоденний діловий одяг для занять (дівчата): 

Сарафан або спідниця-шотландка встановленого зразка (без розрізів та 

довжина рівня колін) 

Однотонна блуза світлого кольору (не футболка або майка, святковий варіант 

- вишиванка) під сарафан або темно-синю безрукавку. 

Змінне взуття (туфлі без каблука або невисокий каблук, платформа помірної 

висоти, не кросівки) 

Колготи тілесного або темного кольору (без прикрас) 

Зміни, які допускаються взимку, розпорядженням директора, при низькій 

температурі: 

Светр, гольф (під сарафан або темно-синю безрукавку). 

Зміни, які допускаються влітку при високій температурі: 

Сорочка з коротким рукавом (не футболка або майка) під сарафан або 

темно-синю безрукавку. 

Одяг для занять фізичною культурою: 

• Спортивний костюм 
• Футболка 
• Спортивні труси або шорти 
• Кросівки для занять у залі 



• Змінні шкарпетки 
• Стрічка або заколка для довгого волосся у дівчат 

Доповнення при заняттях взимку на свіжому повітрі: 

• Спортивний головний убір. 
• Куртка або додатковий спортивний костюм. 
• Рукавиці. 

Речі, які треба знімати на заняттях фізичною культурою га хореографією: 

• Персні 

• Ланцюжки 

• Сережки 

• Годинник 

Вбрання для дискотеки: 

• Будь - який одяг, що не виходить за межі етичних норм. 

Дівчатам не дозволяється: 

1. Фарбувати волосся, мати довгі нігті. 

2. Використовувати надмірні дорогоцінності (крім пари невеликих сережок, 

невеликого ланцюжка, одної вузької каблучки). 

3. Заборонено використовувати на території школи значки політичних партій та 

релігійних конфесій. 

Хлопцям не дозволяється: 

1. Мати довге волосся або фарбувати його. 
2. Використовувати будь - які прикраси (персні, сережки тощо), крім невеликого 

ланцюжка. 

3. Заборонено використовувати на території школи значки політичних партій та 
релігійних конфесій. 


