
Комунальний позашкільний навчальний заклад  

«Шосткинська міська мала академія наук учнівської молоді  

Шосткинської міської ради Сумської області» 

 

Загальні правила поведінки 

o Вихованці приходить до Шосткинської МАН за 10-15 хвилин до початку занять, 

чистий і охайний, займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне 

приладдя.  

o Без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) не залишати приміщення 

закладу.  

o У разі пропуску занять гуртківцем, батьки або особи, що їх заміняють, 

повідомляють керівника гуртка про причину відсутності дитини на заняттях.  

o Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами 

поведінки.  

o Не вживати непристойних виразів і жестів.  

o Вихованці в закладі виявляють повагу до старших, піклуються про молодших. 

Гуртківці поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – 

дівчаткам.  

o Поза межами закладу позашкільної освіти гуртківці поводяться скрізь і усюди 

так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я закладу 

позашкільної освіти.  

o Вихованці бережуть майно закладу, акуратно ставляться як до свого, так і до 

чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу.  

o Заборонено приносити на територію закладу з будь-якою метою й 

використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, 

вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та інші 

одурманюючі засоби й отрути.  

o Вихованці, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, віддають 

керівнику гуртка.  

o До гуртківців, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні 

стягнення. У разі пошкодження майна закладу, батьки гуртківців, які заподіяли 

збиток, несуть матеріальну відповідальність.  

o На заняттях гуртків не користуватися плеєром, мобільним телефоном іншими 

гаджетами, якщо в цьому немає необхідності.  

o Гуртківці приносять на заняття всі необхідні приладдя, інструменти, робочий і 

спортивний одяг.  

  



Правила поведінки під час занять гуртка 

  

o Під час заняття не шуміти, не відволікатися самому і не відволікати інших 

гуртківців від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються 

заняття.  
o Якщо під час занять є необхідно вийти з кабінету, то вихованець повинен 

звернутися до керівника гуртка.  
o Якщо вихованець хоче поставити питання керівнику гуртка, або відповісти на 

питання педагога, він піднімає руку.  
o Під час заняття гуртка вихованець має право ставити питання керівнику 

гуртка, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.  
o Гуртківець має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої 

переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.  

  

Правила поведінки під час перерв 

Під час перерви вихованці зобов’язані:  

o підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;  

o вийти з кабінету, якщо попросить керівник гуртка;  

o час перерви – особистий час кожного вихованця;  

o під час перерв не бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, 

непристосованих для ігор;  

o під час перерв не штовхати один одного, не кидатися предметами і не 

застосовувати фізичну силу;  

o не палити  у закладі позашкільної освіти;  

o самовільно не розкривати вікна, не сидіти на підвіконнях, не виглядати у 

відкриті вікна;  

o на перервах здобувачі освіти можуть звернутися до керівника гуртка, 

адміністрації закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються 

протиправні дії.  

  

  

  



 

Рекомендації до зовнішнього вигляду вихованців 

o Одяг повинен виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.  

o Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття.  

o Знаходитися в навчальних кабінетах закладу позашкільної освіти у верхньому 

одязі без особливих на те причин не дозволяється.  

o На урочисті заходи гуртківці приходять у святковому одязі.  

  

Правила поведінки вихованців під час екскурсій, походів та занять  

за межами закладу 

o Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил 

дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.  
o Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.  
o У разі поганого самопочуття повідомити керівника групи.  
o Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження 

керівника групи.  
o Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища.  
o Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.  
o Не палити, не вживати алкогольних напоїв не купатися в річці.  


