Правила поведінки здобувачів освіти у Вінницькому обласному центрі
технічної творчості учнівської молоді
Правила поведінки вихованців ВОЦТТУМ регламентуються Законами
України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» із змінами, Статутом
Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді,
Положення про академічну доброчесність.
Правила для вихованців Вінницького обласного центру технічної
творчості учнівської молоді встановлюють норми поведінки в закладі та на його
території.
Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців закладу і є
обов’язковими для виконання на всій території закладу позашкільної освіти, а
також під час усіх заходів, що проводяться Центром.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про позашкільну освіту» Вихованці,
учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до
їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про позашкільну освіту»
Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів закладу
позашкільної освіти
1. Права та обов'язки вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти
визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим
Законом та іншими нормативно-правовими актами.
2. Держава здійснює захист прав вихованців, учнів і слухачів закладу
позашкільної освіти та забезпечує організацію навчання і виховання
неповнолітніх дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з
інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно
із законодавством України.
Соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх
перебування в закладі позашкільної освіти задовольняються асистентом дитини
- соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними.
3. Відволікання вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти за
рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов'язаних з
навчальним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями
Кабінету Міністрів України.
4. Органи виконавчої влади встановлюють різні види морального стимулювання
та матеріального заохочення для переможців селищних, районних, міських,

обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад,
виставок, змагань.
5. Заклад позашкільної освіти встановлює різні види морального стимулювання
та матеріального заохочення для вихованців, учнів і слухачів відповідно до
свого статуту.
6. Вихованці, учні і слухачі закладів позашкільної освіти мають право на
пільгове або безоплатне відвідування музеїв, історико-архітектурних
пам'ятників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
7. Вихованці, учні і слухачі закладів позашкільної освіти незалежно від
підпорядкування, типів і форм власності мають право на безоплатне медичне
обслуговування в закладах охорони здоров'я, визначених відповідними
органами виконавчої влади.
8. Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд
учнів, вихованців, слухачів до місця навчання і додому у порядку та розмірах,
визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це
відповідні видатки з місцевих бюджетів.
Відповідно до Статуту Вінницького обласного центру технічної творчості
учнівської молоді
4.2. Вихованці (учні, слухачі) Закладу мають гарантоване державою право на:
- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань,
уподобань та інтересів;
- добровільний вибір виду діяльності, зміну її протягом року;
- 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 та оздоровчою базою Закладу;
- участь у різних видах навчальної, науково-практичної та науково-дослідною
роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, оглядах експедиціях,
змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних зборах та інших масових заходах;
- представництво в органах громадського самоврядування Закладу;
- вільний вияв 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.

4.3. Вихованці (учні, слухачі) Закладу зобов’язані:
- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;
- підвищувати загальний культурний рівень;
- дотримуватись морально-етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку
Закладу.

