
Правила поведінки здобувачів освіти 

Державного навчального закладу 

«Охтирський центр професійно - технічної освіти» 

Правила поведінки здобувачів освіти ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 
встановлюють норми поведінки учнів у приміщенні та на території центру. 

Правила розроблені з метою створення в навчальному закладі належних умов, 
які б сприяли успішному навчанню та оволодінню здобувачами освіти обраною 
професією, забезпечення повноцінного фізичного, психічного, соціального й 
духовного розвитку особистості 

І. Загальні положення 

   здобувач освіти приходить до центру за 15 хв. до початку занять, знімає 
верхній одяг, займає своє місце в аудиторії та готується до початку занять; 

   одяг здобувача освіти повинен бути чистим і охайним; 

   здобувачі освіти центру виявляють повагу до старших, вітаються при зустрічі, 
поступаються дорогою; 

   здобувачі освіти центру виявляють повагу до свого навчального закладу, 
шанують його історію; 

   поза межами центру здобувачі освіти ведуть себе так, щоб не заплямувати 
добре ім’я своїх батьків та свого навчального закладу. 

II. Поведінка під час занять 

     до дзвінка зайняти своє робоче місце, підготуватись до уроку; 

     встати на знак привітання, коли викладач або майстер в/н входить до 
аудиторії; 

     уважно слухати викладача, виконувати його вказівки; 

     якщо здобувач освіти хоче задати питання або дати відповідь на питання він 
повинен підняти руку; 

     при необхідності вийти під час занять здобувач освіти повинен попросити 
дозволу викладача; 

     дзвінок дається для викладача. Здобувачі освіти можуть покинути аудиторію 
тільки тоді, коли викладач оголосить про закінчення уроку; 

Здобувачам освіти суворо забороняється 

     запізнюватися на уроки; 

     займатись під час уроку сторонніми справами; 

     приходити до центру в спортивному одязі (крім уроку фізичної культури); 

     знаходитись в навчальному приміщенні у верхньому одязі; 



     без дозволу викладача чи майстра в/н йти з центру до закінчення занять; 

     пропускати заняття без поважних причин; 

     користуватися мобільними телефонами. 

III. Поведінка під час проходження виробничого навчання на території 

базового підприємства 

     здобувачі освіти заходять на територію підприємства в супроводі майстра 
в/н; 

     здобувач освіти завчасно займає своє робоче місце і готується до початку 
занять; 

     виконує всі вказівки і завдання майстра в/н; дотримується правил техніки 
безпеки; 

     підтримує чистоту на робочому місці; 

     після закінчення виробничого навчання прибирає робоче місце і залишає 
територію підприємства тільки у супроводі майстра в/н. 

Здобувачам освіти суворо забороняється 

     заходити чи виходити з території підприємства без майстра в/н в разі 
відсутності перепустки; 

     заносити на територію підприємства спиртні напої, фото - відеотехніку та 
інші зайві речі; 

     залишати своє робоче місце без дозволу майстра в/н чи іншої відповідальної 
особи; 

     відвідувати інші цехи об'єднання без дозволу; 

     виносити  з  території  підприємства  матеріальні   цінності  та  предмети 
виробництва; 

     перелазити через огорожу. 

IV. Поведінка до початку занять, на перервах і після закінчення занять 

     після дзвінка здобувач освіти повинен навести порядок на робочому місці і 
вийти з аудиторії; 

     виконувати вимоги викладачів, майстрів в/н та чергових по центру; 

     підтримувати чистоту та порядок у коридорах та на території центру; 

     бережно ставитись до майна центру та інших здобувачів освіти; 

     знаходячись в їдальні виконувати вимоги чергових по їдальні; 

     дотримуватись черги під час отримання обідів; 

     дотримуватись правил особистої гігієни до та під час вживання їжі; 



     прибрати стіл після вживання їжі; 

     після закінчення останнього уроку учні залишають центр з дозволу майстра 
в/н чи класного керівника; 

     чергові після закінчення занять проводять прибирання аудиторії. 

  

Здобувачам освіти суворо забороняється 

     палити та приносити до центру тютюнові вироби, сірники, запальнички; 

     приносити та вживати спиртні напої, наркотичні речовини; 

     бігати по коридорах, східцях та інших непристосованих для цього місцях; 

     штовхатись, кидатись предметами та виконувати інші дії небезпечні для 
здоров'я; 

     вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим; 

     смітити, псувати майно центру та інших учнів. 

V. Заключні положення 

     Здобувач освіти центру може бути відсутнім на теоретичному та 
практичному заняттях тільки із наступних причин: 

 хвороба (підтверджено довідкою); 
 наказ або розпорядження про звільнення від занять; 
 відпустка завірена керівником центру; 

     дані правила поширюються на всіх здобувачів освіти та слухачів центру і 
обов'язкові до виконання на території центру та за його межами; 

     в разі невиконання даних Правил до здобувачів освіти застосовуються 
заходи впливу передбачені Законами України та Статутом центру. 


