
ПРАВИЛА 

ДЛЯ УЧНІВ ІЗЮМСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 

  

Учні ліцею  мають право: 
 в установленому порядку користуватись навчальними 

кабінетами, лабораторіями, навчально – виробничими майстернями та 

дільницями, бібліотекою, читальною залою, спортивними спорудами, 

інвентарем і обладнанням, що знаходиться в розпорядженні ліцею; 

 приймати участь в суспільному житті ліцею, діяльності органів 

учнівського самоврядування; 

 вибирати та бути обраними  в органи учнівського 

самоврядування, брати  участь у вирішенні питань щодо покращення 

навчально – виховної роботи, укріплення трудової та навчальної дисципліни, 

підвищення якості  знань. 

  

 Учні зобов’язані: 

 систематично і сумлінно оволодівати знаннями та практичними 

навичками, професійною майстерністю, розвивати свої здібності, виробляти  

вміння самостійно поповнювати знання і використовувати їх на практиці; 

готувати себе до успішної роботи в умовах сучасного економічного розвитку; 

 активно і сумлінно приймати участь у суспільно-корисній 

виробничій праці, самоврядуванні. Виконувати правила внутрішнього 

розпорядку ліцею, бути організованим, показувати приклад 

дисциплінованості, ввічливості і культури поведінки; 

 берегти і зміцнювати навчально-матеріальну базу ліцею, 

раціонально використовувати сировину, енергію і матеріали в процесі 

виробничого навчання і виробничої практики; створювати в колективі  

обстановку нетерпимості до будь-яких проявів марнотратства, 

безгосподарності; 

 бути законослухняними, нетерпимо ставитись до кожного 

випадку порушення трудової і навчальної дисципліни; дорожити честю 

навчального закладу; 

 виховувати в собі чесність і правдивість, доброту і 

принциповість, вимогливість і повагу до інших, допомагати батькам, 

викладачам, майстрам виробничого навчання, піклуватися про людей 

похилого віку; 

 адекватно ставитися до критичних зауважень товаришів, майстрів 

виробничого навчання і викладачів, адміністрації ліцею, вміти визнавати  і 

виправляти свої помилки, стримувати себе  і своїх товаришів від негативних 

вчинків; 

 вести та пропагандувати здоровий спосіб життя, зміцнювати своє 

здоров′я, систематично займатися фізкультурою, технічною і художньою 

творчістю, більше читати, розумно використовувати свій вільний час. 



  

За успіхи в навчанні, праці, дотримання навчальної і трудової 

дисципліни, активну участь в суспільному житті учні ліцею  заохочуються 

через: 

-          оголошення подяки; 

-          нагородження почесною грамотою; 

-          направлення подяк батькам; 

-          грошову винагороду. 

Заохочення застосовуються адміністрацією, оголошуються наказом 

директора і доводяться до відома всього колективу ліцею. 

 За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього 

розпорядку до учнів може бути застосовано одне з таких дисциплінарних 

стягнень: 

-          попередження; 

-          догана; 

-          відрахування з ліцею. 

Рішення про відрахування  приймається педагогічною радою. 

Відрахування неповнолітніх учнів  здійснюється за погодженням зі службою 

у справах дітей. 

 

ст.37, ст.39 Закону України «Про професійно-технічну освіту»  

 


