
Кодекс життєдіяльності ліцею 

Учні 

 Зобов'язані Мають право 

Заняття (урок) 

організація 

1. Відвідувати всі уроки 

згідно розкладу. 

2. Дотримуватися робочої 

дисципліни на уроці, 

виконувати всі вимоги 

вчителя. 

3. В повному обсязі 

засвоїти програмний зміст 

занять (без незадовільних 

оцінок). 

1. Бути відсутніми на уроці 

за умови наявності 

документу, який 

підтверджує поважну 

причину за погодженням 

педагога. 

2. В разі незгоди ліцеїста з 

вимогами вчителя 

оскаржити їх перед Радою 

ліцею, адміністрацією. 

3. На високоефективний, 

розвиваючий урок, 

піднімати питання якості 

викладання предметів перед 

Радою ліцею, 

адміністрацією. 

Позаурочні 

заняття(фак-ви, 

спец. курси, гуртки, 

студії, секції, МАН, 

творчі роботи, 

олімпіади, участь в 

громадському житті 

ліцею) 

Під час відвідування 

позаурочних занять 

дотримуватися вимог 

відповідального педагога 

за організацію та 

проведення позаурочної 

роботи. 

1. Вільного вибору 

позаурочних занять та їх 

відвідування. 

2. Паритетної участі у 

визначенні цілей, змісту і 

форм позаурочних занять. 

Режимні моменти 1. Прокидатися в ранці у 

визначений час, 

здійснювати гігієнічні 

процедури, прибирати 

приміщення, одягатися в 

одяг, який відповідає 

естетичним нормам; 

організовано снідати; 

своєчасно з'являтися на 

навчальні заняття.  

2. Закінчивши навчальні 

заняття, ліцеїсти повинні 

виконувати вимоги 

режиму. 

3. Зобов'язані бути в 

приміщенні під час 

самопідготовки(не пізніше 

1. На наявність необхідних 

санітарно-гігієнічних умов. 

2. На повноцінне 

харчування у ліцейській 

їдальні. 

3. На безпечне середовище 

проживання та навчання. 



17:00). 

 

4. Своєчасно 

підготуватися до відбою 

(гігієнічні процедури), 

після відбою(22:30) 

перебувати у своєму 

спальному приміщенні та 

не заважати відпочинку 

інших. 

Дотримання правил 

гуртожитку 

Дотримуватися етико-

естетичних норм 

зовнішнього вигляду і 

поведінки(одяг, взуття, 

зачіска, макіяж). 

 

Самообслуговування 1. Бережно відноситися до 

майна ліцею. 

2. В разі псування майна 

зобов'язані компенсувати 

нанесений матеріальний 

збиток за рахунок родини. 

3. Дотримуватися правил 

особистої гігієни. 

4. Утримувати в чистоті і 

порядку житлову кімнату, 

здійснюючи кожного дня 

вологе прибирання 

приміщення(житлові 

кімнати). 

5. Утримувати в чистоті і 

порядку місця загального 

користування(туалет, хол, 

їдальня, класні 

приміщення) 

На якісні санітарно-

гігієнічні умови 

проживання задля 

здійснення 

самообслуговування. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагоги 

 Зобов'язані Мають право 

Урочна діяльність  Контролювати 

відвідування занять 

ліцеїстами, не допускати 

пропусків занять без 

поважних причин. 

 Поважно ставитися до 

особистості учня, 

дотримуватися 

педагогічного такту у 

своїх вимогах до учня, не 

виходити за межі 

нормативних і 

програмних документів 

МОН України і "Статуту 

ліцеїста". 

 Бути відсутніми на 

робочому місці через 

поважну причину, довівши 

до відома адміністрації. 

 В разі невиконання вимог 

ліцеїстами "Статуту 

ліцеїста" звернутися до 

адміністрації, до Ради 

ліцею. 

Зміст Здійснювати якісне 

викладання предметів 

згідно з нормативними та 

програмними 

документами, оптимально 

будувати пізнавальну 

діяльність на уроці. 

Постійно підвищувати 

свій професійний рівень. 

Виявляти причину 

неуспішності учнів, 

надавати допомогу для її 

подолання (з врахуванням 

поважних або неповажних 

причин), своєчасно 

інформувати класного 

керівника, батьків учнів, 

адміністрацію про 

академічну заборгованість 

учнів. 

На всеохоплююче сприяння 

своєму професійному росту, 

своєчасне отримання 

науково-методичної, 

адміністративної допомоги. 

На об'єктивну оцінку своєї 

професійної відповідності з 

боку адміністрації та 

незалежних експертів. 

Позаурочні заняття Під час розробки програм 

і відбору змісту 

враховувати інтереси, 

можливості, а також 

потреби особистісного 

росту ліцеїстів. 

Створювати умови для 

На створення умов( 

організаційних, науково-

методичних) з боку 

адміністрації, психологічної 

служби для проведення 

позаурочних занять. На 

розробку авторських 



учнів у процесі 

підготовки і проведення 

позаурочних занять. 

програм, вибір позаурочних 

занять, експертну оцінку і 

підтримку їх ініціатив з 

боку адміністрації, науково-

методичної, психологічної 

служб ліцею. 

Режимні моменти Здійснювати контроль за 

дотриманням учнями 

вимог режиму дня. 

В разі невиконання 

режимних заходів 

ліцеїстами педагог має 

право піднімати питання 

перед адміністрацією. 

Дотримання правил 

гуртожитку 

Здійснювати контроль за 

виконанням учнями 

правил гуртожитку 

Піднімати питання перед 

адміністрацією в разі 

невиконання вимог педагога 

щодо дотримання правил 

гуртожитку. 

Самообслуговування Організувати процес 

самообслуговування 

учнів, контролювати його 

реалізацію, вживати 

заходів щодо впливу на 

порушників. 

Піднімати питання перед 

адміністрацією в разі 

невиконання вимог щодо 

самообслуговування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адміністрація 

 Зобов'язані Мають право 
Урочна діяльність Забезпечити оптимальні 

організаційні, матеріально-

технічні умови для 

проведення навчальних і 

виховних заходів. 

Контролювати дотримання 

трудової дисципліни 

учнями і педагогами. 

Вживати адміністративних 

заходів в разі 

безпідставного порушення 

організації навчального 

процесу.  

Зміст Надавати своєчасну і 

якісну науково-методичну і 

адміністративну допомогу 

у вирішенні педагогами 

своїх професійних задач. 

Забезпечувати  об'єктивну 

оцінку професійної 

компетентності педагогів. 

Своєчасно реагувати на 

інформацію педагогів на 

неуспішність ліцеїстів. 

Вживати адміністративних 

заходів в разі 

недотримання вимог 

якісного навчання учнями 

ліцею і якісного 

викладання педагогами. За 

підсумками успішності 

піднімати питання про 

відрахування ліцеїстів на 

педраді.  

  Піднімати питання на 

засіданні педагогічної 

Ради: 

- про звільнення учнів  

державної підсумкової 

атестації; 

- про нагородження 

Похвальними листами за 

відмінні успіхи; 

- про нагородження 

Похвальними грамотами за 

особливі успіхи у вивченні 

окремих предметів; 

- про нагородження 

випускників "Золотою 

медаллю" та "Срібною 

медаллю". 

Позаурочні заняття Забезпечити 

функціонування усіх 

напрямків позаурочної 

розвиваючої діяльності 

(збагачене освітнє 

середовище) згідно з 

інтересами, потребами, 

нахилами та здібностями 

Піднімати питання про 

доцільність програм, форм, 

змісту позаурочних занять 

у контексті цілей і задач 

роботи ліцею. 

Вживати заходів 

адміністративного впливу 

по відношенню до учнів, 



ліцеїстів, виходячи із 

можливостей ліцею.  

Контролювати якість і факт 

проведення позаурочних 

занять. 

Забезпечити 

функціонування системи 

обліку особистісних 

досягнень учнів, системи 

морального і матеріального 

стимулювання педагогів- 

організаторів позаурочної 

роботи. 

які порушують вимоги 

організатора позаурочної 

роботи( в разі звернення 

педагога до адміністрації у 

письмовій формі). 

Режимні моменти Забезпечити проведення 

санітарно-гігієнічних, 

протиепідемічних, 

протипожежних заходів, а 

також заходів надання 

якісних соціальних послуг, 

упровадження нових формі 

методів надання 

соціальних послуг. 

В разі порушення 

режимних моментів вжити 

адміністративних заходів. 

Самообслуговування Створювати необхідні 

умови для організації 

самообслуговування 

ліцеїстів. 

Здійснювати контроль за 

дотриманням щодо 

самообслуговування. 

Вимагати від батьків 

компенсації за нанесений 

учнями матеріальний 

збиток майну ліцею. 

 


