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Загальні положення
Ці Правила встановлюють норми поведінки учнів у споруді навчального
закладу та на його території. Мета правил – створення нормальної робочої
атмосфери, що сприяє успішному навчанню кожного учня, вихованню поваги
до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і норм взаємин. Правила
розроблені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну
освіту» та до Положення про позашкільний навчальний заклад.
Загальні правила поведінки
1. Учень (вихованець, слухач) приходить до навчального закладу за 10- 15
хвилин до початку занять у належному зовнішньому вигляді.
2. Забороняється приносити до навчального закладу і використовувати будь-яку
зброю, вибухо- та вогненебезпечні предмети та речовини, спиртні напої,
наркотичні, психотропні, отруйні речовини, газові балончики, колючі та ріжучі
предмети тощо.
3. Забороняється без дозволу педагогів залишати приміщення навчального
закладу під час навчального часу. Після пропуску вихованцем навчальних
занять він зобов'язаний наступного дня подати керівнику гуртка письмові
пояснення про причини відсутності на занятті.
4. Учень Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді виявляє повагу до старших, піклується про молодших.
Вихованці і педагоги звертаються один до одного з повагою. Учні уступають
дорогу дорослим, старші учні – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
5. Поза навчальним закладом вихованці мають поводити себе так, щоб не
нашкодити іміджу і репутації позашкільного навчального закладу.
6. Учні зберігають майно навчального закладу, надають посильну допомогу у
його збереженні, бережливо ставляться як до свого, так і до чужого майна.
7. Забороняється використання під час навчальних занять мобільного телефону.
Поведінка під час заняття та перерви
1. Після того, як до навчального кабінету входить керівник гуртка, вихованці
мають підвестись на знак привітання і сідають після привітання педагога.
Таким самим чином учні вітають кожного дорослого, який входить до кабінету.
2. Під час заняття не можна гучно розмовляти, відволікатись самому і
відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами.
3. Якщо під час заняття учню необхідно вийти з кабінету, або він має питання
до керівника гуртка, то він має підняти руку і дочекатись дозволу педагога.
4. До початку заняття учень має прибути до навчального кабінету,
підготуватись до заняття. Якщо вихованець запізнився, він має вибачитись і
попросити у керівника гуртка дозволу приступити до занять.
5. Під час перерв вихованці зобов'язані навести порядок на своєму робочому
місці, залишити кабінет. Під час руху коридорами та сходами слід триматись
правого боку, підпорядковуватись вимогам чергових педагогів.
6. Під час перерв забороняється бігати по коридорах і сходах, штовхатись,
кидатись будь-якими предметами, використовувати фізичну силу для
вирішення проблем, нецензурні вирази і жести на адресу будь-кого, заважати

роботі працівників навчального закладу, палити у приміщенні закладу та на
його території.
7. Після закінчення гурткових занять учень має залишити приміщення закладу,
дотримуючись правил ввічливості.
Правила поведінки вихованців під час екскурсії
1. Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил
дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.
2. Без дозволу керівника гуртка не залишати місця перебування.
3. У разі поганого самопочуття негайно повідомити педагога.
4. Дотримуватися правил поведінки у природі, громадських місцях та чітко
виконувати розпорядження керівника гуртка.
5. Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища.
6. Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.
7. Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо заборонені.
Пам’ятка для вихованців
1. Кожний учень має почувати себе у безпеці, тому ніхто не повинен нікого
кривдити.
2. Ніхто не має права нікого принижувати, або ображати.
3. Усі повинні поважати право на власність і без дозволу не брати чужі речі,
відбирати, ламати, ховати, псувати або викидати їх.
4. Ніхто не повинен боятися висловлювати свою думку з будь-якого питання і
бути осміяним.
5. Учні з повагою повинні ставитись до старших, поважати їхню думку, вміти їх
вислухати і зрозуміти.
6. Кожен має бути особистістю, яка відповідає за свої слова і вчинки, завжди
говорити правду, не говорити позаочі про людину.
Рекомендації до зовнішнього вигляду вихованців ЦЕНТУМ
1. У навчальний заклад вихованці повинні приходити в формі, наближеній до
шкільної.
2. Одяг повинен бути чистим, охайним, відповідати зросту, виражати пошану
господаря до самого себе і суспільства. 3. Рекомендується не використовувати
косметику і не носити прикраси на заняття.
4. Одяг, призначений для практичних занять на навчально-дослідній земельної
ділянці, на інших заняттях недоречний.
5. Не дозволяється знаходитись у навчальному закладі у верхньому одязі без
особливих на те причин.
6. На святкові заходи, концерти вихованці вибирають одяг по рекомендації
батьків і на свій розсуд (дотримуючись морально-етичних норм).
Кінцеві положення
1. Вихованцям категорично забороняється під час перебування у приміщенні
центру та на його території здійснювати будь-які дії, що є небезпечним для
життя і здоров'я людини.
2. Знаходження учнів у приміщенні закладу регламентується розкладом занять.
3. Правила розповсюджуються на всіх учнів ЦЕНТУМ і є обов'язковими для
виконання.

4. У разі першого порушення вихованцем Правил учень і його батьки
попереджаються про це у письмовій формі. У разі повторного порушення
Правил учні разом з батьками викликаються на засідання Ради ЦЕНТУМ для
прийняття рішення щодо перебування порушника у закладі.

