ЗАТВЕРДЖЕНО
Педагогічною радою КЗ «Чернівецький
обласний центр естетичного
виховання «Юність Буковини»»
Протокол від 23.02.2022 р. № 3
Правила внутрішнього розпорядку
для здобувачів освіти КЗ «Чернівецький обласний центр естетичного
виховання «Юність Буковини»»
Правила складені у відповідності до Конституції України, Законів
України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», іншими законодавчими
актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про центр, палац,
будинок, клуб художної творчості дітей, юнацтва та молоді, художньоестетичної творчості учнівської молоді, естетичного виховання, Положення
про позашкільний навчальний заклад (Постанова КМУ №433 від 06.05.2001),
Конвенції ООН про права дитини.
І. Дотримання розкладу і режиму дня
1. Навчальний день розпочинається о 10.00 год. і закінчується о 21.00
год., заняття проводяться згідно розкладу занять, затвердженого на
навчальний рік.
2. Здобувачі освіти повинні бути ознайомленими з розкладом занять і
дотримуватись його.
3. Вихованцям рекомендовано приходити до Центру за 10-15 хвилин до
початку занять.
4. Здобувачі освіти або батьки (особи, які їх замінюють) повинні
завчасно повідомляти керівника гуртка про відсутність на занятті.
5. Вихованці не можуть залишати приміщення Центру під час занять
без дозволу керівника гуртка і виходити під час перерви за територію
Центру.
6. Вихованцям, у разі погіршення стану здоров’я під час перебування в
Центрі, необхідно повідомити керівника гуртка, звернутися до медичної
сестри Центру та повідомити батьків.
7. У разі виникнення непередбачених обставин вихованці можуть
залишити Центр лише з відома керівника гуртка та у супроводі батьків (осіб,
які їх замінюють).
8. Вихід за межі закладу здобувачів освіти під час освітнього процесу
здійснюється лише у супроводі керівника гуртка за заздалегідь написаною
заявою, погодженою з адміністрацією закладу (інструкція з безпеки
життєдіяльності гуртківців за межами навчального закладу під час освітнього
процесу відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці

учасників
навчально-виховного
процесу»
затвердженого
наказом
Міністерством освіти і науки України від 01.08.2001 №563).
9. Після закінчення занять та масових заходів вихованці можуть, за
необхідності, знаходитись у приміщенні Центру .
ІІ. Зовнішній вигляд і поведінка здобувачів освіти
1. Зовнішній вигляд гуртківця повинен відповідати нормам естетики та
моралі.
2. Для хореографічних занять необхідно мати тренувальну форму та
відповідну зачіску.
3. Для занять у гуртках декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва – відповідний робочий одяг (фартух, нарукавними) та скатертину.
4. Вихованці Центру повинні бути ввічливими з персоналом,
керівниками гуртків та іншими учасниками освітнього процесу.
5. Вихованцям заборонено приносити речі, які можуть заважати
освітньому процесу.
7. Здобувачі освіти повинні дотримуватися правил та норм академічної
доброчесності, поважати честь та гідність інших учасників освітнього
процесу.
8. Під час перебування у Центрі вихованцям необхідно уникати будьяких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за
будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю
здобувача освіти.
9. У Центрі категорично забороняється:
- приносити вогненебезпечні та вибухові речовини, зброю та гострі
предмети;
- вживати алкоголь, наркотики, енергетичні напої, тютюнові вироби;
- звершувати дії небезпечні для свого життя, здоров’я і оточуючих.
ІІІ. Ставлення до майна Центру
1. Вихованці повинні бережливо відноситися до всіх матеріальних
цінностей, які знаходяться в Центрі (не псувати столи, стіни, не ламати
стільці, не бити вікна).
2. Забороняється виносити майно Центру з кабінету без дозволу
керівника гуртка.
3. У разі навмисного пошкодження майна Центра батьки здобувачів
освіти зобов’язані відшкодувати матеріальні збитки.
4. Вихованці Центру зобов’язані з повагою ставитися до роботи
технічного персоналу закладу, зберігати чистоту й порядок в туалетних
кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні правила, прибирати за
собою, якщо з власної вини сталося порушення чистоти.

ІV. Взаємовідносини здобувачів освіти з учасниками освітнього
процесу
1. Вихованці повинні дотримуватись норм етики та моралі у ставленні
до всіх учасників освітнього процесу.
2. Вихованці повинні виконувати настанови керівника гуртка та
прислуховуватися до його порад.
3. Вихованці повинні поважати один одного, бути толерантними,
чуйними, уважними, допомагати у складних ситуаціях, не обманювати, не
лукавити, не ображати.
4. Вихованець, який став очевидцем (учасником) нещасного випадку,
конфлікту чи надзвичайної ситуації, повинен негайно повідомити про це
керівника гуртка або адміністрацію.
5. Здобувачі освіти повинні виконувати розпорядження адміністрації
Центру та повідомлень керівника гуртка щодо організації освітнього
процесу.
6. Вихованці повинні брати активну участь у суспільному житті
Центру, дбати про імідж закладу та підтримувати його традиції.
7. Здобувачі освіти повинні відповідати за свої вчинки.
V. Контроль за виконанням правил внутрішнього
розпорядку вихованців Центру
1. Контроль за дотриманням цих правил здійснюється з метою
забезпечення якості освітнього процесу та успішності здобувачів освіти.
2. Ці правила внутрішнього розпорядку є обов’язковими до виконання
всіма учасниками освітнього процесу.

