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Єдині вимоги до учнів
ДПТНЗ «Чернігівський центр ПТО»
І. Вимоги до зовнішнього вигляду учнів
1. Кожен учень повинен з’являтись в навчальний заклад охайно вдягненим. До
початку занять необхідно привести себе в порядок;
2. Учні повинні мати акуратну та охайну зачіску;
3. Взуття у всіх учнів повинно бути вичищеним;
4. На уроках фізичної підготовки учні повинні бути в спортивній формі (спортивний
костюм, кросівки або кеди). Після уроку фізичної підготовки учні обов’язково
повинні перевдягнутись.

II. Прихід учнів в навчальний заклад
1. При вході в центр ПТО учні витирають ноги і роздягаються в роздягальні;
2. Всі учні повинні з’являтись в навчальний заклад не менше як за 10 хвилин до
початку уроків. Учні, які спізнились на урок, пояснюють причину запізнення;
3. Учням категорично забороняється приносити в навчальний заклад сторонні речі,
які не мають відношення до занять;
4. Чергові повинні провітрити аудиторію, підготувати її до уроку, забезпечити
наочними посібниками.

III. Вимоги до учнів на уроках
1. Після дзвоника учні повинні зайняти свої місця за партами і підготувати все
необхідне до уроку, обов’язково відключити мобільні телефони;
2. Перед початком уроку чергові подають викладачу рапортичку з списком учнів, що
відсутні на даному уроці та пояснюють причину їх відсутності;
3. Нічого стороннього на столі у учнів не повинно бути;
4. При відповіді учень повинен встати, вийти до дошки і відповідати, стоячи
обличчям до аудиторії;
5. Під час відповіді всі підручники та конспекти необхідно закрити, якщо викладач не
вимагає їх використання в роботі;
6. Після дзвоника з уроку учні виходять з аудиторії.

IV. Вимоги до учнів на перерві
1. Всі учні, окрім чергових, на перерві повинні вийти з аудиторії;
2. Чергові під час перерви повинні провітрити аудиторію та підготуватися до
наступного уроку: забезпечити наочними посібниками та роздатковим матеріалом;
3. На перерві учні повинні вести себе спокійно та врівноважено;

4. При обслуговуванні в їдальні необхідно дотримуватись певних норм та правил:
обслуговуватись по черзі, зберігати спокій та не допускати порушення цих правил;
5. Після закінчення приймання їжі необхідно віднести посуд на стіл для
використаного посуду, стілець поставити на місце;
6. Забороняється палити на території навчального закладу;
7. Під час перерви дотримуватися чистоти і порядку біля навчального закладу;
8. Чергова група слідкує за порядком під час перерви;
9. Стороннім особам вхід до центру ПТО заборонений.

V. Вимоги до учнів по зберіганню майна
1. Всі учні повинні зберігати майно навчального закладу;
2. У випадках збитків, навмисно заподіяних навчальному закладу, відшкодовуються
особисто учнями або за рахунок їх батьків відповідно до законодавства;
3. Учні повинні зберігати зелені насадження на території центру, а при пошкодженні
їх відновити.

VI. Вимоги до учнів під час проходження виробничого навчання
1. Кожен учень повинен з’являтись на місце роботи за 10-15 хвилин до її початку;
2. До роботи допускаються тільки ті учні, які мають допуск до роботи в особових
медичних книжках, мають спеціальний одяг, взуття, щоденник;
3. Дотримування правил техніки безпеки при виконанні виробничого завдання –
перший і головний обов’язок кожного учня.

VII. Обов’язки учнів
1. Дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;
2. Виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
3. Систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками,
професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень.
4. Відвідувати заняття;
5. Дотримуватись вимог статуту ЧЦ ПТО, правил внутрішнього розпорядку;
6. Виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативноправових актів;
7. Дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного
навчання і виробничої практики;
8. Бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що
використовується в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

