
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

У    ВІДДІЛІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОХОРОНА І БЕЗПЕКА ПЛЮС” 

Загальні положення: 

1.Правила внутрішнього розпорядку, правила та обов’язки здобувачів освіти  

розроблені у відповідності до законів України «Про освіту», «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту», «Про організацію навчально-виробничого процесу в 

професійно-технічних навчальних закладах» та інших нормативно-правових актів у 

галузі освіти. 

2.Навчальні заняття проходять за розкладом і у відповідності затвердженим 

навчальним планам та програмам. 

3.Розклад занять складається, у відповідності до вимог навчальних планів. 

4.Тривалість уроку – 45 хв., перерви не менше 5 хв., тривалість навчального дня не 

перевищує 8 академічних годин. Тривалість навчального тижня не перевищує 36 

академічних годин. Тривалість уроку виробничого навчання не перевищує 6 

академічних годин.  

5.Тривалість робочого часу здобувачів освіти під час виробничої практики 

встановлюється залежно від режиму роботи підприємства. 

6.Учнівська група за визначеною професією становить не більше 15 чоловік за 

різними формами навчання. 

7.Відвідування занять здобувачами освіти є обов’язковими. 

 

Правила для здобувачів освіти: 

1.Здобувачі освіти мають право на: 

належні умови навчання за обраною професією; 

матеріальне забезпечення на період навчання; 

вільне користування матеріально-технічною базою закладу освіти; 

участь у розв’язанні питань, пов’язаних із вдосконаленням освітнього процесу. 

Здобувачі освіти зобов’язані: 

1.Виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань. 

2.Відвідувати заняття, згідно з обраною формою навчання, виконувати під час 

виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю 

підприємств, де працюють здобувачі освіти. 

3.Дотримуватися техніки безпеки під час навчання, практики. 

4.Бережно ставитись до обладнання та майна закладу освіти. Збитки, заподіяні 

здобувачами освіти підприємству, відшкодовуються ними. 

5.Дотримуватися внутрішнього розпорядку закладу освіти. З повагою ставитися до 

викладачів закладу освіти, здобувачів освіти відділу. 

6.Під час навчальних занять забороняється користуватися мобільним телефоном. 

 

 



 Із закладу освіти здобувач може бути відрахований за: 

власним бажанням; 

незадовільну поведінку; 

невиконання вимог навчального плану; 

грубі порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. 

При відрахуванні учень може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації. 

Рішення про відрахування здобувача із закладу освіти приймається педагогічною 

радою. 

Дані правила внутрішнього розпорядку є обов’язковими для виконання усіма 

здобувачами Відділу професійно-технічної освіти.. 

 


