Правила поведінки для студентів в коледжі та на його території
Ставши студентом коледжу, на його території та у навчальних приміщеннях
слід дотримуватися певних правил, які, до речі, не суперечать загальним нормам і
правилам поведінки. Їх дотримання – гарантія успіху та взаєморозуміння!
У КОЛЕДЖІ ТАК ЗАВЕДЕНО:
• Приходьте до коледжу охайно одягнутими – щоб за Вашим зовнішнім виглядом
було зрозуміло, що Ви – студенти, які прийшли на заняття.
• Проявляйте повагу та ввічливість до оточуючих.
• При вході у приміщення чоловіки та юнаки знімають головні убори.
• Не майте звички сидіти на підлозі у коридорах, на підвіконнях та на сходах, для
цього на коридорах є зручні лавки. Якщо необхідно присісти та попрацювати, зайдіть
до читальної зали, там набагато зручніше.
• Звертайтеся до викладачів та співробітників коледжу на ім'я та по батькові.
• Приходьте на заняття вчасно. Якщо все-таки ви спізнилися, тихо відчиніть двері
аудиторії, привітайтеся з викладачем, вибачьтеся та попросіть дозволу увійти. Якщо
отримали дозвіл, як можна скоріше і тихіше пройдіть на вільне місце.
• При необхідності, увійти до приміщення або вийти з нього під час офіційного
заходу, концерту, треба робити це між виступами (номерами), не привертаючи до себе
уваги.
• В аудиторіях та коридорах під час перерв не розмовляйте гучно по телефону.
Поважайте людей, які знаходяться поряд з вами.
• Намагайтеся гучно не розмовляти, не шуміти в аудиторіях та коридорах під час
занять та на перервах.
• Застосовуйте лише нормативну лексику.
• Дотримуйтеся у приміщеннях та на території коледжу чистоти, не псуйте
обладнання, столи, стіни надписами, малюнками.
• У стінах коледжу ви маєте змогу знайти більш корисний та продуктивний спосіб
самовираження – навчання, наукова робота, гуртки художньої самодіяльності,
спортивні секції.
У КОЛЕДЖІ ЗАБОРОНЕНО:
•Вхід на територію коледжу без студентського квитка.
•Користування мобільними телефонами під час заняття.
•Виніс та переміщення майна з аудиторій без дозволу адміністрації коледжу.
• Паління у приміщеннях і на території коледжу, за виключенням спеціально
відведеного для цього місця. Дотримання цього правила суворо контролюється, до
порушників застосовуються дисциплінарні стягнення, аж до відрахування з коледжу.
• З'являтися в коледжі у стані оп'яніння, розпивати спиртні напої (у тому числі і
слабоалкогольні).
•Вживання наркотичних засобів.
СТУДЕНТИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ, ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
• додержуватись Законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
• виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану. Пропуски
занять студентами без поважних причин є порушенням навчальної дисципліни та
Правил внутрішнього розпорядку.

