ЗАТВЕРДЖЕНО
Педагогічною радою Чернівецького
обласного центру естетичного
виховання "Юність Буковини"
Протокол від 16.12.2015 р. № 4
Правила внутрішнього розпорядку
для гуртківців Чернівецького обласного центру естетичного виховання "Юність Буковини"
Правила складені у відповідності до чинного законодавства, зокрема Конституції України,
Цивільного та Кримінального кодексів України, Закону України «Про захист суспільної моралі»,
Конвенції ООН про права дитини.
І. Дотримання розкладу і режиму дня
1. Навчальний день розпочинається о 10.00 год. і закінчується в 21.00 год., заняття проводяться
згідно розкладу занять, затвердженого на навчальний рік.
2. Гуртківці повинні знати розклад занять і дотримуватись його.
3. Вихованці зобов’язані прийти до Центру за 15 хвилин до початку занять.
4. Гуртківці зобов’язані не порушувати встановленого в Центрі режиму дня.
5. Гуртківці не можуть пропускати заняття без поважних причин і після перерви запізнюватись.
Якщо вихованець пропускає навчання, він повинен завчасно повідомити керівника гуртка, принести
керівнику довідку від лікаря, пояснюючу записку від батьків.
6. Гуртківці не можуть залишати приміщення Центру під час занять без дозволу керівника
гуртка і виходити під час перерви за територію Центру.
7. Гуртківцям заборонено самовільно залишати приміщення Центру до завершення занять. У
разі погіршення стану здоров’я, виникнення непередбачених обставин гуртківець може залишити
Центр лише з відома керівника гуртка та у супроводі батьків (осіб, які їх замінюють).
8. У разі порушення дисципліни гуртківцем керівник гуртка інформує про це його батьків.
Неодноразові порушення дисципліни тягнуть за собою виклик до адміністрації Центру батьків, перед
якими ставиться питання про подальше відвідування дитиною гуртків та впровадження відповідних
дій, встановлених законодавством.
9. Вихід за межі закладу під час навчально-виховного процесу здійснюється лише у супроводі
керівника гуртка за заздалегідь написаною заявою, погодженою з директором закладу (інструкція з
безпеки життєдіяльності гуртківців у приміщенні та на території навчального закладу під час
навчально-виховного 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).
10. Після закінчення занять та масових заходів гуртківці не мають права знаходитись у
приміщенні Центру без нагляду педагогічних працівників.
11. Гуртківці повинні ощадливо ставитись до свого і чужого часу.
ІІ. Зовнішній вигляд і поведінка учнів
1. Зовнішній вигляд гуртківця повинен відповідати нормам естетики та моралі.
2. Гуртківець повинен постійно слідкувати за гігієною обличчя, рук, чистотою одягу.
3. Гуртківець зобов’язаний з’являтися на заняття чистим і охайно одягненим, з охайною
зачіскою.
4. Для хореографічних занять необхідно мати тренувальну форму єдиного зразка для даної
групи, на заняттях у гуртках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва – відповідний
робочий одяг (фартух, нарукавними) та скатертину.
5. Гуртківці Центру повинні бути ввічливими з персоналом, керівниками гуртків та іншими
дорослими.
6. Гуртківцям заборонено приносити непотрібні для занять речі.
7. Під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому та відволікати своїх товаришів.
8. У приміщенні Центру забороняється бешкетувати, бігати, галасувати.

9. Під час ходьби триматися правої сторони.
10. У Центрі категорично забороняється:
- вживання жуйок і насіння;
- приносити в Центр та на територію вогненебезпечні та вибухові речовини, зброю, гострі предмети,
карти (гральні);
- бігати по сходах та в інших місцях, не передбачених для ігор;
- штовхати один одного, застосовувати фізичну силу;
- вживати непристойні вирази;
- звершувати дії, небезпечні для життя, здоров’я самого себе і оточуючих.
11. У Центрі неприпустимо вживання алкоголю, наркотиків, тютюну.
ІІІ. Ставлення до майна Центру
1. Кожен повинен ощадливо відноситися до всіх матеріальних цінностей, які знаходяться в
Центрі.
2. Забороняється виносити майно Центру з кабінету без дозволу керівника гуртка.
3. Не малювати столи, стіни, не ламати стільці, не бити вікна.
4. Не смітити під партами.
5. У разі навмисного пошкодження майна Центра батьки гуртківця зобов’язані відшкодувати
матеріальні збитки.
6. Гуртківці Центру зобов’язані шанобливо ставитися до роботи технічного персоналу закладу,
зберігати чистоту й порядок в туалетних кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні
правила.
7. Підтримувати чистоту, прибирати за собою, якщо з власної вини сталося порушення чистоти.
8. Не брати чужого, обов’язково питати дозволу, якщо потрібно щось взяти.
ІV. Взаємовідносини гуртківців з керівниками гуртків, одногрупниками,
батьками та дорослими
1. Гуртківці повинні дотримуватись норм етики та моралі у ставленні до керівника гуртка,
одногрупників, батьків та дорослих.
2. Гуртківці Центру повинні бути ввічливими з персоналом, керівниками гуртків та іншими
дорослими.
3. Гуртківці мають виконувати настанови керівника гуртка, його поради.
4. Гуртківці повинні поважати один одного, бути толерантними, чуйними, уважними,
допомагати у складних ситуаціях, не обманювати, не лукавити, не ображати.
5. Гуртківці мають поважати і шанувати своїх батьків, ділитися з ними своїми успіхами та
негараздами.
6. Гуртківці з повагою і шанобливо повинні відноситись до людей похилого віку.
7. Гуртківець, який став очевидцем (учасником) нещасного випадку, конфлікту чи надзвичайної
ситуації, повинен негайно сповістити про це керівника гуртка або адміністрацію.
8. Гуртківець повинен виконувати розпорядження адміністрації Центру, керівника гуртка та
батьків.
9. Категорично заборонені грубість, зверхність. Заборонено принижувати людську гідність
(допускати принизливі й образливі вислови, вживати ненормовану лексику тощо).
10. Гуртківець повинен брати активну участь у суспільному житті гуртка та Центру, дбати про
честь Центру і підтримувати його традиції, його авторитет, як в стінах закладу, так і за його межами.
11. Гуртківець повинен відповідати за свої вчинки.
V. Контроль за виконанням правил внутрішнього
розпорядку гуртківців Центру
1. Контроль за дотриманням даних правил здійснюється з метою якості та забезпечення
успішності навчально-виховного процесу.
2. Дані правила внутрішнього розпорядку є обов’язковими для виконання всіма гуртківцями
Центру та їх батьками.

