
 
 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Правила поведінки вихованців регламентуються Законами України 

«Про позашкільну освіту», «Про освіту», Статутом закладу, правилами внутрі-

шнього розпорядку всіх структурних підрозділів, іншими нормативно-правовими 

актами чинного законодавства України. 
 

1.2. Дані Правила для вихованців ЧЦЮТ ім.Л.К.Каденюка (далі – Правила) 

встановлюють норми поведінки в закладі та на його території. 
 

1.3. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців закладу і є 

обов’язковими для виконання на всій території закладу позашкільної освіти, а 

також під час усіх заходів, що проводяться закладом. 
 

1.4. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  вихованці закладу як 

здобувачі освіти мають право на: 

    * відзначення успіхів у своїй діяльності; 

    * свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової 

       і науково-технічної діяльності тощо; 

    * брати участь у різних видах гурткової діяльності: змаганнях, виставках, фе- 

        стивалях, конкурсах тощо; 

    * безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

    * захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких 

       форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропа-  

       ганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

    * інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими  

       освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

  

II. Вихованці закладу як здобувачі освіти зобов’язані: 
 

    * Дотримуватися правил особистої гігієни; 

    * дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу осві-  

       ти та окремих структурних підрозділів; 

    * дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу освіти; 

    * дотримуватися правил співдружності (набувати вміння та навички ненасиль-  

       ницької поведінки, виховувати в собі стійке переконання неприпустимості бу- 

       лінгу (цькування) в міжособистісних стосунках, поважати права людини, роз- 

       вивати навички толерантної поведінки, дотримуватися принципів співробіт-  

       ництва та взаємоповаги); 

  

III. Загальні правила поведінки. 
 

    * приходити на заняття за 10-15 хвилин до початку занять, чистими і охайними,  

       займати свої робочі місця, готувати все необхідне для заняття приладдя; 

    * не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з закладу ос- 

       віти та його території під час занять; 

    * у разі спричинення збитку чужому майну, батьки вихованців, які заподіяли  

       збиток, несуть матеріальну відповідальність; 



    * фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами   

       поведінки. 

 

 IV. Поведінка на заняттях гуртків. 
 

    * Під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших  

       товаришів від справ розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються  

       заняття гуртка; 

    * здобувач освіти має право на творчий підхід до вирішення навчальних питань  

       та обрати вид діяльності. 

  

VI.Прикінцеві положення 
 

    * Вихованці   не мають права під час знаходження на території закладу освіти і  

       при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і  

       здоров'я самого себе та оточуючих. 
 

Правила розповсюджуються на всіх вихованців  і є обов’язковими для 

виконання на всій території закладу освіти, а також під час усіх заходів, що 

проводяться закладом. 


