Правила внутрішнього розпорядку для учнів
ліцею №2 Дрогобицької міської ради Львівської області
1. Учень приходить в школу за 15 хвилин до початку занять, займає своє робоче місце з
першим дзвінком.
2. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
3. Учень не може без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти
з школи та її території в урочний час.
4. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати,
відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими
справами, що не стосуються уроку.
5. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без
дозволу вчителя в спортивний зал учням входити забороняється. Учні, звільнені від занять
фізкультурою, обов’язково присутні в залі.
6. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при
обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
7. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після
їх закінчення.
8. Під час навчальних занять мобільні телефони та інші технічні засоби учнів повинні
знаходитись у беззвучному режимі і використовуватись з дозволу вчителя лише в
навчальних цілях.
9. Під час перерв учні повинні дотримуватись правил безпеки життєдіяльності.
10. Уразі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику
довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.
У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної
установи.
11. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна,
дотримуються чистоти і порядку на території школи.
12. Забороняється приносити до школи та на її територію вибухові або вогненебезпечні
предмети і речовини, спиртні напої, наркотичні речовини, холодну, газову, пневматичну та
вогнепальну зброю.
13. Суворо забороняється тютюнопаління в школі та її території.
14. Будь які насильницькі дії є неприпустимими формами поведінки учнів у школі та за її
межами.
15. Учень, який став очевидцем (учасником) нещасного випадку, конфліктної чи надзвичайної
ситуації, повинен негайно сповістити про це вчителя, класного керівника.
16. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
17. Самостійно прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
18. Адміністрація школи не несе відповідальності за загублені мобільні телефони чи інші
технічні засоби, дорогі прикраси та інші особисті речі.
19. За порушення цих Правил та Статуту школи до учнів можуть бути застосовані такі міри:
- усне зауваження;
- запис зауваження в щоденник;
- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики або малої педагогічної
ради;
- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.
20. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для виконання на
всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.

