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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ  

ТА ЮНАЦТВА ІМЕНІ ЛЯЛІ РАТУШНОЇ»  

(КЗ «ВМ ПДЮ ІМ. Л. РАТУШНОЇ») 
 

Код ЄДРПОУ 21728007 

 

НАКАЗ 
 

07. 02.2022р.                                            Вінниця                                                    № 11 
 

 

Про затвердження Правил поведінки 

здобувачів освіти КЗ «Вінницький  

міський палац дітей та юнацтва 

ім. Л. Ратушної» 
 

Відповідно до законів України  «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю», «Про запобігання і протидію домашньому насильству», 

враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України від 

16.07.2021 № 1/9-362  «Деякі питання щодо створення у 2021/2022н.р. 

безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок» та з метою формування позитивних соціальних 

установок, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, запобігання 

вчинення дітьми злочинів, правопорушень, проявів булінгу в освітньому 

просторі, встановлення єдиних вимог до навчально-виховного процесу в 

закладі, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Правила поведінки здобувачів освіти КЗ «Вінницький міський 

палац дітей та юнацтва ім. Л.Ратушної» (додаток 1). 

2. Заступнику директора з виховної роботи Стецюрі О.П. ознайомити 

педагогічних працівників закладу з наказом на нараді при директорові, до 

01.03.2022р.  

3. Художнику-оформлювачу Якубівській Н.Л. виготовити стенд «Правила 

поведінки гуртківців КЗ «Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. 

Л.Ратушної», до 15.03.2022р. 

4. Керівникам гуртків: 

4.1. Ознайомити вихованців гуртків та спортивних секцій з Правилами поведінки 

здобувачів освіти КЗ «Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. 

Л.Ратушної», до  10.03.2022р. 



4.2. Здійснювати виховну роботу серед вихованців гуртків та спортивних секцій, 

спрямовану на формування позитивної мотивації в поведінці учасників 

освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини, 

постійно. 

4.3. Проводити просвітницьку роботу з батьками щодо неухильного дотримання 

Правил поведінки здобувачів освіти КЗ «Вінницький міський палац дітей та 

юнацтва ім. Л.Ратушної», постійно. 

5. Психологу Палацу Малогулко Н.В. здійснювати індивідуальну роботу з 

гуртківцями, які потребують особливої педагогічної уваги, постійно 

6. Завідувачам відділів Левенко Н.І., Остапенко Г.В., Блащук Л.А., Грушку В.В. 

здійснювати контроль за виконанням Правил поведінки здобувачів освіти КЗ 

«Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. Л.Ратушної» в гуртках та 

спортивних секціях, постійно. 

7. Завідувачу комп’ютерним центром Кравець Р.П. розмістити Правила 

поведінки здобувачів освіти КЗ «Вінницький міський палац дітей та юнацтва 

ім. Л.Ратушної»  на сайті закладу, до 01.03.2022р. 

8. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Стецюру О.П. 

 

 

 

Директор                                                                             Світлана МУСІЙЧУК 

 
 

 

(педагогічні працівники з наказом ознайомлені на нараді при директорові 01.03.2022 року) 
 

 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом директора 

від 07.02.2022 р. № 11 

 

Правила поведінки здобувачів освіти у КЗ «Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва ім. Л.Ратушної» 

 

І. Загальні положення 

1.1.Правила поведінки вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної 

освіти регламентуються Конституцією України, Законом України "Про 

освіту",  Законом України «Про позашкільну освіту», Статутом закладу, 

правилами внутрішнього розпорядку. 

1.2. Дані Правила для вихованців  КЗ «Вінницький міський палац дітей та 

юнацтва ім. Л.Ратушної» встановлюють норми поведінки в закладі освіти та 

на його території. 

1.3. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців Палацу і є 

обов’язковими  на всій території закладу позашкільної освіти. 

1.4. Вихованці, учні і слухачі закладу мають гарантоване державою право на: 

-здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, 

уподобань та інтересів; 

-добровільний вибір виду діяльності в закладі позашкільної освіти; 

-навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях закладу; 

-безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; 

-користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою закладу; 

-участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у 

конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах та інших 

масових заходах; 

-представлення в органах громадського самоврядування закладу; 

-вільне вираження поглядів, переконань; 

-захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, 

від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність; 

-в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при 

обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань; 

-на творчий підхід до вирішення навчальних питань та самостійний вибір 

виду діяльності. 

1.5. Вихованці, учні і слухачі закладу зобов’язані: 

-оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; 

-підвищувати загальний культурний рівень; 

-поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися морально-етичних норм та правил 

співдружності; 



-дотримуватися порядку перебування в закладі, дисциплінарних правил та 

санітарно-гігієнічних вимог; 

-знати та виконувати правила безпеки життєдіяльності; 

-відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

-брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;  

-діяти на благо закладу освіти, сприяти підвищенню позитивного іміджу 

Палацу; 

-бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; 

-дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу. 

 

II. Загальні правила поведінки в Палаці 

Вихованцям Палацу: 

2.1. Приходити на заняття за 10-15 хвилин до початку занять, чистими і 

охайними та мати з собою все необхідне для заняття приладдя.  

2.2. Систематично відвідувати заняття відповідно до затвердженого розкладу. 

Про відсутність на занятті повідомити педагога особисто або письмовим 

повідомленням батьків. 

2.3. Залишати територію Палацу можна лише з дозволу педагога. 

2.4. Верхній одяг здавати в гардероб (графік роботи гардеробу з 15.10 по 

15.04), не залишати в кишенях коштовні речі (мобільні телефони, гроші 

тощо). 

2.5. Адміністрація не несе відповідальності за збереження забутих, 

загублених чи залишених без нагляду речей. 

2.6. До навчального кабінету заходити лише з дозволу керівника та у 

змінному взутті (на першому поверсі є шафи для взуття). 

2.7. В умовах карантину необхідно дотримуватися санітарно-

епідеміологічних умов: наявність маски (діти віком від 12 років), дотримання 

дистанції, наявність дезінфікуючих засобів. 

2.8. Дотримуватись дисципліни в місцях загального користування:  

-не можна бігати, кричати, самостійно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях 

чи виглядати у відкриті вікна, вилазити на дерева, огорожу та переміщатися 

по газонах та квіткових клумбах; 

-забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати 

фізичну силу, залякувати і знущатися з інших відвідувачів Палацу;  

-забороняється вживання непристойних виразів і жестів. 

2.9. Під час перерв вихованці можуть вільно переміщатися по Палацу, окрім 

тих місць, де заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, 

підсобні приміщення та підсобна територія). 

2.10. Бути охайними та дотримувати санітарно-гігієнічних вимог у місцях 

загального користування (туалетні кімнати, роздягальні, душові кабіни). 

2.11. При знаходженні невідомих предметів ні в якому разі не можна їх 

чіпати, необхідно розказати про них керівнику гуртка або ж черговому 

працівнику, який знаходиться на першому поверсі. 



2.12. У випадку, коли вихованець гуртка став свідком будь-якого виду 

насильства, необхідно повідомити про це батьків, керівника гуртка, 

адміністрацію закладу. 

2.13. Категорично забороняється тютюнопаління, розпивання спиртних 

напоїв та вживання наркотичних речовин. Приносити та використовувати на 

території закладу з будь-якою метою і будь-яким способом вибухові, 

вогненебезпечні речовини. 

2.14. Не можна в приміщення палацу їздити на самокатах, роликах, 

скейдбордах, велосипедах тощо. Самокати, велосипеди залишати на 

спеціально обладнаному для паркування місці. 

2.15. Використовувати мобільні телефони виключно в навчальних цілях. 

2.16. Під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати 

інших вихованців розмовами, іграми, іншими справами, що не стосуються 

заняття гуртка. 

2.17. При виявленні під час занять обладнання, інструментів, приладів, які 

вийшли з ладу, необхідно терміново попередити про це керівника гуртка. 

 

Батькам: 

2.18. Дітей молодшого шкільного віку необхідно зустрічати на І поверсі 

Палацу. В умовах карантину очікування дітей здійснюється за межами 

закладу. 

2.19. Верхній одяг дітей здавати в гардероб. 

2.20. Відвідувати відкриті заняття для батьків в гуртках, творчі звіти 

колективів тільки у визначені педагогами дні (при наявності змінного взуття, 

засобів індивідуального захисту). 

2.21. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічних 

вимог закладу.  

 

ІІІ. Правила поведінки в актовій залі: 

3.1. Забороняється вихованцям та відвідувачам Палацу заходити до актової 

зали у верхньому одязі, з їжею та напоями. 

3.2. Спокійно, не заважаючи оточуючим, необхідно зайняти місця в актовій 

залі. Якщо під час заходу довелось будь-кого потурбувати, варто вибачитись. 

Проходити на своє місце в ряду необхідно повернувшись обличчям до тих 

глядачів, які вже сидять. 

3.3. Під час заходу не можна галасувати, створювати ситуації, що заважають 

проведенню заходу та загрожують життю й здоров'ю присутніх. 

3.4. Під час заходу забороняється користуватися мобільним телефоном 

(мобільні телефони повинні бути вимкненні або переведені в режим «без 

звуку»). 

3.5. Вказівки керівників гуртків та організаторів заходу є обов'язковими до 

беззаперечного виконання. 

3.6. Гуртківець має право самостійно виходити з актової зали тільки з 

дозволу керівника гуртка після закінчення виступу або логічно завершеної 

частини заходу. 



 

ІV. Правила поведінки в спортивній залі та на стадіоні: 

4.1. Навчально-тренувальні заняття на стадіоні та спортивній залі 

проводяться для дітей та юнацтва віком від 5 до 18 років відповідно до 

затвердженого графіку роботи, розкладу занять та плану проведення масових 

заходів. 

4.2. Забороняється самовільне проникнення на територію спортивного 

комплексу. Учасникам освітнього процесу заходити на територію 

спортивного комплексу тільки в присутності тренера або уповноваженої 

особи в спортивні формі та взутті. 

4.3. Забороняється виходити на поле в бутсах з металевими шипами. 

4.4. Забороняється проносити на територію спортивного комплексу продукти 

харчування, алкогольні напої та напої у скляному посуді, колючі та ріжучі 

предмети, фаєри, димові шашки, піротехнічні засоби, барвники та фарби. 

4.5. Забороняється заподіювати шкоду майну та обладнанню спортивного 

комплексу, наносити вандальні написи. 

4.6. Забороняється вболівальникам виходити на футбольне поле, до місць 

розташування команд, підніматися на огорожі, несучі конструкції, покрівлю 

приміщень та розміщувати на огорожі сторонні предмети та речі. 

4.7. Забороняється знаходитися на території спортивного комплексу в стані 

алкогольного та наркотичного сп’яніння. 

4.8. Забороняється курити на території спортивного комплексу. 

4.9. Забороняється вигулювати собак, їздити на велосипедах, самокатах. 

4.10.Забороняється створювати конфліктні ситуації, допускати образливі 

вирази, хуліганські дії на адресу других осіб. 

 

V. Правила поведінки в ігровій кімнаті: 

5.1. Час роботи ігрової кімнати: з 11:00 до 20:00. 

5.2. В ігровій кімнаті одночасно може перебувати на більше 15 чоловік. 

5.3. В ігрову кімнату допускаються гуртківці тільки в змінному взутті. 

5.4. Ігрову кімнату можуть відвідувати тільки вихованці Палацу, які не 

мають явних ознак респіраторних та інших захворювань, що передаються 

повітряно-крапельним або іншим контактним шляхом. 

5.5. Адміністрація закладу не несе відповідальності за втрачені або залишені 

без нагляду речі. 

5.6. Забороняється приносити колючо-ріжучі та інші предмети, які здатні 

завдати травм, ручну поклажу, їжу, напої, іграшки, гроші, документи та інші 

цінні речі. 

5.7. Забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і 

застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми; вживати 

непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати 

відпочивати іншим. 

5.8. Забороняється виносити з території ігрової кімнати іграшки, інвентар та 

ігрове обладнання. 



5.9. За умисні протиправні дії, а також за умисне пошкодження майна ігрової 

кімнати або інших осіб, заподіяння шкоди життю та здоров’ю інших осіб, 

згідно чинного законодавства несуть відповідальність батьки (законні 

представники), в тому числі і майнову відповідальність. 

 

 VI. Правила поведінки в басейні 

6.1. Своєчасно придбати абонемент для відвідування плавального басейну та 

при потребі продовжувати строк його дії. Передавати абонемент іншій особі 

забороняється. 

6.2. Відвідувати басейн згідно розкладу занять.  

6.3. При відвідуванні басейну мати при собі мило, мочалку, рушник, 

установлений купальний костюм та змінне взуття.  

6.4. Не можна приносити з собою маски, ласти, дихальні трубки та інше 

спорядження для підводного плавання. 

6.5. У приміщення басейну заходити за командою тренера, у змінному взутті. 

Абонемент залишати на прохідній. 

6.6. Ретельно митися під душем з милом і мочалкою, попередньо знявши 

купальний костюм, по закінченню закрити душ. Заборонено користуватися 

миючими засобами в скляній упаковці. 

6.7. Входити у  воду і виходити з води можна тільки за командою тренера, 

займатися на відведеній доріжці.  

6.8. Заборонено сідати на розподільні доріжки, плавальні дошки, голосно 

кричати, пустувати, бігати по басейну, стрибати у воду без дозволу тренера, 

без потреби кликати на допомогу. 

6.9. Підніматися на стартову тумбочку, запливати на глибину можна лише з 

дозволу тренера. 

6.10. Підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях басейну. Бережливо 

ставитись до спортивного інвентаря, обладнання та майна. 

6.11. Після закінчення занять (не пізніше ніж через 15 хв.) залишити душові 

та роздягальні басейну. 

6.12. Потрібно суворо виконувати всі розпорядження тренерів та 

адміністрації басейну. 

 

VIІ. Правила поведінки в стрілецькому тирі: 

7.1. Правила поведінки у стрілецькому тирі поширюються на всіх учасників 

освітнього процесу. 

7.2. Стороннім особам вхід до стрілецького тиру заборонено. 

7.3. На заняття вихованці допускаються на підставі заяви батьків, медичної 

довідки та виданої перепустки. 

7.4. На заняття заходити без запізнення, організовано, за викликом тренера. 

7.5. При вході/виході у приміщення стрілецького тиру вихованці повинні 

здати/отримати  перепустку. 

7.6. Неухильно дотримуватися інструкції з техніки безпеки при поводженні  

зі зброєю. 



7.7. Виконувати розпорядження керівників секцій та завідувача стрілецького 

тиру. 

7.8. Перебувати в стрілецьких галереях, користуватися зброєю можна лише з 

дозволу керівника секції. 

7.9. При знаходженні людей на мішенній лінії  не можна наближатися і 

торкатися столів зі зброєю. 

7.10. Заборонено переносити зброю з однієї галереї до іншої без дозволу 

керівника секції. 

7.11. Гуртківці зобов’язані дотримуватися дисципліни (не можна  кричати, 

голосно розмовляти, бігати, ходити по брустверу та стрибати з нього). 

7.12. Дотримуватися чистоти та бережно ставитися до майна тиру. 

7.13. Батьки на заняття допускаються лише з дозволу завідувача стрілецького 

тиру. 

7.14. Заборонено приносити їжу та напої (окрім питної води). 

7.15. Після закінчення заняття вихованець зобов’язаний перевірити зброю 

(зброя має бути розряджена) та здати її керівнику секції. 

7.16. Залишати тир можна тільки з дозволу керівника спортивної секції. 

 
 
 


