
 



 булінгу (цькування) в міжособистісних стосунках, поважати права людини, 
розвивати навички толерантної поведінки, дотримуватися принципів 
співробітництва та взаємоповаги); 

 займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з 
урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни. 

 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ. 
 
Вихованець позашкільного навчального закладу повинен: 

 приходити до місця проведення занять за 15-20 хвилин до початку занять, чистим 
і охайним, займати своє робоче місце, готувати все необхідне для заняття; 

 дотримуватися обов’язкових правил- мати засоби індивідуального захисту; 
 не приносити на територію закладу освіти з будь-якою метою вибухові пристрої, 

вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики; 
 не вживати непристойних виразів і жестів; 
 не залишати  під час занять без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) 

заклад освіти та його територію; 
 берегти майно закладу, акуратно ставитись як до свого, так і до чужого майна, 

дотримуватись чистоти і порядку на території закладу; 
 
ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКІВ. 
Під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати вихованців від 
справ розмовами, іграми й іншими діями, що не стосуються заняття гуртка; 

 якщо під час занять вихованцю необхідно вийти з кімнати, то він повинен 
попросити дозволу у керівника гуртка; 

 вихованець гуртка має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої 
переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань; 

 
ПОВЕДІНКА НА ПЕРЕРВАХ. 
 
Під час перерви вихованець гуртка зобов’язаний: 

 підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці; 
 підкорятися вимогам чергового вихованця чи керівника гуртка; 
 час перерви — особистий час кожного здобувача освіти, він може його проводити 

на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил 
безпеки; 
вихованцю гуртка забороняється: 

 бігати по сходах, поблизу вікон та в інших місцях, не пристосованих для ігор; 
 штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу; 
 тютюнопаління на території закладу освіти; 
 самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна; 

 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 

Вихованцям гуртка забороняється  під час занять та при проведенні масових заходів 
здійснювати дії, небезпечні для власного життя і здоров'я та оточуючих. 
За порушення цих Правил до вихованців БДЮТ можуть бути вжиті такі стягнення: 
 усне зауваження; 
 попереджувальна бесіда з вихованцем у присутності  його батьків; 
 відшкодування батьками завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди; 
 Виключення порушника дисципліни з числа вихованців БДЮТ та заборона 

відвідування занять. 
Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців і є обов’язковими для виконання при 
проведенні занять гуртків, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом. 


