
Правила поведшки здобувача освгги

ДПТНЗ «Дншровського професшного зал1зничного
лщею»

ЛщеУсти мають право:

1. На користування навчально-виробничою, науковою, матер1ально- 
техшчною,культурно-спортивною, лпсувально-оздоровчою базою лщею;

2. На доступ до шформацп з ycix галузей знань;

3. Брати участь у р1зних видах науково-практично'1 д1яльностд конференциях, 
семшарах, олщшадах, виставках, конкурсах тощо;

4. Брати участь у робоп оргашв учшвського самоврядування лщею;

5. Брати участь в обговорены i вносити власш пропозицн щодо оргашзащУ 
навчально-виховного процесу, дозвшля учшв;

6. Брати участь у добровшьних самод1яльних об’еднаннях, творчих студ1ях, 
гуртках, клубах, секщях за штересами;

7. На захист вщ будь-яких форм експлуатацй', ncnxinH oro  i ф!зичного насилля, 
що порушують права або принижують пднють;

8. На безпечш, нешкщлив1 умови навчання, виховання та пращ.

ЛщеТсти зобов’язаш:

1. Дотримуватися вимог Статуту, законодавства, моральних та етичних норм, 
поважати честь i гщшсть шших учшв та пращвниюв лщею;

2. Брати участь у пошуковш та науковш д1яльностц передбаченш навчальними 
програмами та навчальним планом лщею, його Статутом;

3. Пщвищувати свш загальний культурний р1вень;

4. Дбайливо ставитися до державного, громадського та особистого майна, майна 
шших учасниюв навчально-виховного процесу;

5. Брати участь у р1зних видах трудово'У д1яльностц самообслуговуваннц

6. Виконувати правила поведшки лщеУспв.



Правила поведшки лще’кгпв:

1. Прагнути до шзнання. Наполегливо, творчо оволод!вати основами наук, 
навичками самоосвгги, постшно працювати над собою.

2. Берегти, примножувати крашд традицн ;£нцею, бути патрютами свого 
навчального закладу. Брати активну участь у громадсько-кориснш пращ, 
громадському життг

3. Оволод1вати багатством культури i мистецтва свого народу, народ1в св1ту. 
Прагнути бути висококультурною ЛЮДИНОЮ.

4. Розвивати cboi зд1бностр свщомо ставитися’до ф!зично1 культури та спорту, 
до свого здоров‘я.

5. Носити одяг встановленого зразка. Слщкувати за cboim 30BHiuiHiM виглядом, 
манерами.

6. Поважати батьк!в, учител1в, cboix товаригшв, турбуватись про хворих i людей 
похилого В1ку, молодших -  справа чесН кожного л1це1ста.

7. У стосунках «учень-викладач», «учень-майстер в/н» «учень-учень», «учень- 
батьки» виявляти повагу i flOBipy один до одного, визнавати право кожного бути 
особистютю.

8. Вважати пропуски уроюв без поважних причин, палшня, псування майна 
лщею, брутальн1сть, правопорушення та iHuii випадки надзвичайного характеру 
грубими порушеннями Статуту, яю розглядаються педрадою та Радою лщею, де 
приймаються ршення щодо подальшого перебування учня в лщеТ. Будь-яке 
псування майна Л1цею повнютю компенсуеться винуватцем.

Заступник директора з НВР Д.В. Бондаренко


