
ПАМ’ЯТКА 

 

батькам учня  ДНЗ АнПАЛ 
 

Шановний ________________________________________  

 

Шановна _________________________________________  

 

Вітаємо Вас з продовженням навчання Вашої дитини в ДНЗ “Ананьївський професійний 

аграрний ліцей”. 

Просимо пам’ятати, що згідно Закону України "Про освіту" – батьки є 

учасниками навчально-виховного процесу і відповідають за виховання, навчання,  

та розвиток дитини. Невиконання вказаних обов’язків тягне за собою 

адміністративну відповідальність за ст. 184 Кодексу України "Про 

адміністративні правопорушення". 
 

Стаття 59. Конституції України Відповідальність батьків за розвиток дитини  

 

     1. Виховання  в  сім'ї  є  першоосновою  розвитку  дитини  як особистості.  

     2.  На    кожного    з    батьків    покладається    однакова відповідальність за виховання, 

навчання і розвиток дитини.  

 

     3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

     постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для 

розвитку їх природних здібностей; 

     поважати гідність дитини, виховувати  працелюбність,  почуття доброти, милосердя, 

шанобливе  ставлення  до  державної  і  рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних 

традицій та звичаїв; 

     виховувати повагу  до  національних,  історичних,  культурних цінностей українського та 

інших  народів,  дбайливе  ставлення  до історико-культурного надбання   та    навколишнього    

природного середовища, любов до своєї країни; 

     сприяти  здобуттю  дітьми  освіти  у  навчальних закладах або забезпечувати  повноцінну  

домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу; 

     виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.  

 

 Шановні батьки! 

1.                У дітей, які не знають, що їм робити у час дозвілля, псуються і голова, і 

серце, і моральність.  

2.                Допоможіть своїй дитині вибрати корисне заняття.  

3.                Турбуйтеся про те, щоб дитяче серце не стало грубим, злим, холодним, байдужим і 

жорстоким у результаті «виховання».  

4.                Пам'ятайте, батьки! Фізичне покарання - це показник не тільки вашої 

слабкості, розгубленості, безсилля, а й педагогічного безкультур'я. Ремінь та тумак 

вбивають у дитячому серці витонченість і чутливість, розбещують людину. Одурманюють 

її отрутою брехні. 

5.                Не ставте вашу дитину в становище, коли вона змушена оборонятися брехнею. 

6.                Говоріть із дитиною так, щоб не залишилося ніякого сумніву в тому, що ви 

керуєтеся турботою й тривогою за неї, а не бажанням відмахнутися, образити. 

7.                Будьте, навіть у дрібницях, до кінця правдивими і чесними зі своїми дітьми. 

Незначну домішку брехливості, штучності дуже добре помічають діти. 

8.                Не забувайте поділитися із своїми дітьми досягненнями й невдачами, тоді вони 

відкриватимуть вам свої таємниці, чекатимуть вашої поради, підтримки. 



Пам'ятайте, батьки! Вашу дитину виховує кожна хвилина життя, кожний куточок 

землі, кожен ваш крок, слово, справа, з якими її особистість стикається ніби випадково, 

мимоволі. 

 

 

 

ВИ  МАЄТЕ  ЗНАТИ 

 

1. Робочий день в ліцеї розпочинається о 7.45 год. 

2. Учень має бути в обов’язковому порядку присутнім на всіх уроках теоретичного і 

практичного навчання. Відсутність учня в ліцеї може бути виправдана тільки через 

хворобу, підтверджену довідкою з Ананьївської районної лікарні або відпускним 

квитком, підписаним директором ліцею. 

3. В разі успішного теоретичного та виробничого навчання, виконання вимог правил 

поведінки Ваша дитина буде отримувати державну стипендію в установлених розмірах. 

4. Щороку батьки, учні, підприємства, організації надають грошову допомогу, яка дає 

можливість покращувати навчально-матеріальну базу ліцею.  

5. Ваша дитина може проживати в гуртожитку та харчуватися в їдальні ліцею, брати участь 

в роботі гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій. 

6. Вашій дитині, відповідно до наказу Міністерства освіти України №42 від 24.05.2007 

року "Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу", заборонено 

користуватися мобільним телефоном під час занять. У разі невиконання учнем 

зазначеного порядку, телефон буде вилучено і повернуто в кінці навчального року. 

7. Педагогічним колективом ліцею проводиться відповідна виховна робота для запобігання 

вживання Вашою дитиною алкогольних напоїв, тютюну, наркотичних та психотропних 

речовин. 

8. Ваша дитина після закінчення навчання в ліцеї отримує диплом про професійну освіту 

та атестат про повну загальну середню освіту. В окремих випадках можливий 

достроковий випуск за результатами поетапної атестації. 

 

Бажаємо Вам, вашому сину (вашій доньці), а також всій Вашій родині міцного здоров’я, щастя, 

злагоди, успіхів у роботі та навчанні. 

 

Дирекція ДНЗ “Ананьївський професійний аграрний ліцей” 

                                           

Ознайомлені _____________________________________________  
(підпис батьків) 

 

Ознайомив майстер виробничого навчання _________________________            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМ’ЯТКА 

батькам учня  ДНЗ АнПАЛ 
 

Шановний ________________________________________  

Шановна _________________________________________  

 

Вітаємо Вас з вступом на навчання Вашої дитини в ДНЗ “Ананьївський професійний аграрний 

ліцей”. 

Просимо пам’ятати, що згідно Закону України "Про освіту" – батьки є 

учасниками навчально-виховного процесу і відповідають за виховання, навчання,  

та розвиток дитини. Невиконання вказаних обов’язків тягне за собою 

адміністративну відповідальність за ст. 184 Кодексу України "Про 

адміністративні правопорушення". 
 

Стаття 59. Конституції України Відповідальність батьків за розвиток дитини  

 

     1. Виховання  в  сім'ї  є  першоосновою  розвитку  дитини  як особистості.  

     2.  На    кожного    з    батьків    покладається    однакова відповідальність за виховання, 

навчання і розвиток дитини.  

 

     3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

     постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для 

розвитку їх природних здібностей; 

     поважати гідність дитини, виховувати  працелюбність,  почуття доброти, милосердя, 

шанобливе  ставлення  до  державної  і  рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних 

традицій та звичаїв; 

     виховувати повагу  до  національних,  історичних,  культурних цінностей українського та 

інших  народів,  дбайливе  ставлення  до історико-культурного надбання   та    навколишнього    

природного середовища, любов до своєї країни; 

     сприяти  здобуттю  дітьми  освіти  у  навчальних закладах або забезпечувати  повноцінну  

домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу; 

     виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.  

 

 Шановні батьки! 

1.                У дітей, які не знають, що їм робити у час дозвілля, псуються і голова, і серце, і 

моральність.  

2.                Допоможіть своїй дитині вибрати корисне заняття.  

3.                Турбуйтеся про те, щоб дитяче серце не стало грубим, злим, холодним, байдужим і 

жорстоким у результаті «виховання».  

4.                Пам'ятайте, батьки! Фізичне покарання - це показник не тільки вашої слабкості, 

розгубленості, безсилля, а й педагогічного безкультур'я. Ремінь та тумак вбивають у дитячому 

серці витонченість і чутливість, розбещують людину. Одурманюють її отрутою брехні. 

5.                Не ставте вашу дитину в становище, коли вона змушена оборонятися брехнею. 

6.                Говоріть із дитиною так, щоб не залишилося ніякого сумніву в тому, що ви керуєтеся 

турботою й тривогою за неї, а не бажанням відмахнутися, образити. 

7.                Будьте, навіть у дрібницях, до кінця правдивими і чесними зі своїми дітьми. 

Незначну домішку брехливості, штучності дуже добре помічають діти. 

8.                Не забувайте поділитися із своїми дітьми досягненнями й невдачами, тоді вони 

відкриватимуть вам свої таємниці, чекатимуть вашої поради, підтримки. 

Пам'ятайте, батьки! Вашу дитину виховує кожна хвилина життя, кожний куточок 

землі, кожен ваш крок, слово, справа, з якими її особистість стикається ніби випадково, 

мимоволі. 

 

 



 

ВИ  МАЄТЕ  ЗНАТИ 

 

9. Робочий день в ліцеї розпочинається о 7.45 год. 

10. Учень має бути в обов’язковому порядку присутнім на всіх уроках теоретичного і 

практичного навчання. Відсутність учня в ліцеї може бути виправдана тільки через 

хворобу, підтверджену довідкою з Ананьївської районної лікарні або відпускним 

квитком, підписаним директором ліцею. 

11. В разі успішного теоретичного та виробничого навчання, виконання вимог правил 

поведінки Ваша дитина буде отримувати державну стипендію в установлених розмірах. 

12. Щороку батьки, учні, підприємства, організації надають грошову допомогу, яка дає 

можливість покращувати навчально-матеріальну базу ліцею.  

13. Ваша дитина може проживати в гуртожитку та харчуватися в їдальні ліцею, брати участь 

в роботі гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій. 

14. Вашій дитині правилами внутрішнього розпорядку ліцею заборонено користуватися 

мобільним телефоном під час занять. У разі невиконання учнем зазначеного порядку, 

телефон буде вилучено і повернуто в кінці навчального року. 

15. Педагогічним колективом ліцею проводиться відповідна виховна робота для запобігання 

вживання Вашою дитиною алкогольних напоїв, тютюну, наркотичних та психотропних 

речовин. 

16. Ваша дитина після закінчення навчання в ліцеї отримує диплом про професійну освіту та 

атестат про повну загальну середню освіту. В окремих випадках можливий достроковий 

випуск за результатами поетапної атестації. 

 

Бажаємо Вам, вашому сину (вашій доньці), а також всій Вашій родині міцного здоров’я, щастя, 

злагоди, успіхів у роботі та навчанні. 

 

Дирекція ДНЗ “Ананьївський професійний аграрний ліцей”                                                 

Ознайомлені _____________________________________________  
(підпис батьків) 

Ознайомив майстер виробничого навчання _________________________            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


