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СТАТУТ  ЛІЦЕЇСТА 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат 
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Учні ліцею зобов’язані: 

 

1. Дотримуватися кодексу життєдіяльності ліцеїста. 

2. Своєчасно відвідувати всі уроки згідно з розкладом. 

3. Дотримуватися дисципліни на уроці і позаурочний час виконувати всі вимоги 

вчителів та вихователів. 

4. У разі хвороби або іншої поважної причини батьки учнів зобов’язані     

попередити класного керівника або адміністрацію до 9:00 години ранку у 

телефонному, електронному режимі або усній формі. 

5. Під час відвідування позаурочних занять дотримуватися вимог відповідального 

педагога. 

6. Брати активну участь у загальноліцейських заходах та заходах класу. 

7. Дотримуватися режиму ліцею. 

8. Відповідально ставитися до загальноліцейських доручень та своєчасно їх 

виконувати. 

9. Виконувати всі вимоги, що стосуються зовнішнього вигляду, які зазначені у 

«Положенні про зовнішній вигляд ліцеїста» 

10. Дотримуватися морально-етичних норм поведінки. 

11. З повагою відноситися до своїх однолітків не проявляючи насильства, агресії та 

грубощів. 

12. Бути пильним до збереження індивідуального майна та особистих речей, щоб 

уникнути випадкових крадіжок. 

13. Охайно відноситися до майна ліцею. 

14. Дотримуватися правил особистої гігієни. 

15. Дбайливо ставитися до зелених насаджень на території ліцею, підтримувати 

чистоту і порядок. 

16. Не допускати вживання тютюнових та алкогольних виробів, наркотичних 

речовин. 

17. Гідно носити звання ліцеїста. 

 

 



Учні ліцею мають право: 

 

1. Бути відсутнім на уроці  при наявності заяви від батьків, підписаної     

адміністрацією ліцею. 

2. В разі незгоди з вимогами вчителя оскаржити  їх перед Радою ліцею, 

адміністрацією.  

3. Піднімати питання якості викладання предметів, якості комфорту проживання у 

гуртожитку, якості харчування, дотримання етично-моральних норм педагогами 

перед Радою ліцею, адміністрацією. 

4. Підвищувати рівень своєї академічної успішності(семестрові та річні оцінки). 

5. На об’єктивну оцінку рівня виявлених знань, умінь і навичок вчителем. 

6. Вільно вибирати позаурочні заняття, гуртки, секції, клуби та їх відвідування 

згідно з графіком роботи. 

7. На отримання індивідуальної психолого-педагогічної допомогита консультації. 

8. Повноцінно харчуватися у ліцейській їдальні. 

9. На наявність необхідних санітарно-гігієнічних та безпечних умов. 

10. На звільнення від фізичних робіт за умови наявності довідки про стан здоров’я, а 

також на період хвороби. 

11. Користуватись бібліотечним фондом ліцею та Інтернет клубом. 

12. На цілодобове медичне обслуговування.  

 

 

 


