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Інструкція 

з охорони праці  

  безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу Львівської 

середньої загальноосвітній  школи східних мов та східних бойових  

мистецтв  «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов під час 

канікул 

   
1.Вимоги безпеки життєдіяльності учнів перед початком канікул. 

1.1 Ознайомитись з розкладом канікул на сайті школи.   

1.2. Ознайомитися з планом проведення канікул у класі, школі або вестибюлі школи та при 

бажанні брати активну участь у запланованих заходах. 

1.3. У разі неможливості за поважних причин або сімейних обставин  вчасно приступити до 

навчальних занять після канікул, потрібно попередити керівництво школи, надавши заяву чи 

медичну довідку, що підтверджує обґрунтованість причини. 

 

2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час  канікул. 

2.1. Під час канікул, перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного 

руху, чітко виконувати правила дорожнього руху: 

- переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, у тому числі підземних і 

наземних, а в разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч; 

- рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого боку; 

- у місцях із регульованим рухом керуватися тільки сигналами регулювальника чи 

світлофора; 

- виходити на проїжджу частину з-за транспортних засобів упевнившись, що не 

наближаються інші транспортні засоби; 

- чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, 

узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху; 

- на трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, можна виходити на 

проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая; 

- за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої частини, йти 

назустріч руху транспортних засобів; 

- у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного 

або синього кольору, чи спеціальним звуковим сигналом, треба утриматися від переходу 

проїжджої частини або негайно залишити її; 

- категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або Поблизу 

неї ігри; 

- для катання на інших засобах (скейтборд, самокат, ролики тощо) обирати місце на дитячих 

майданчиках та ін., на проїжджу частину виїжджати заборонено; 

- учні повинні виконувати зазначені правила, а також інші Правила дорожнього руху 

України, знання про які отримані на  виховних годинах, предметних уроках; 



 

2.2. Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, транспорті, учні повинні чітко 

виконувати правила пожежної безпеки: 

- заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, що можуть спричинити пожежу 

(сірники, петарди, феєрверки,  вогнезаймисту рідину тощо); 

- користуватися газовою плитою вдома тільки із спеціалізованим електричним приладом для 

вмикання під наглядом дорослих; 

- заборонено  зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті горючі рідини, приносити їх до 

приміщення;; застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, тощо), 

влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, що можуть 

спричинити загоряння; захаращувати предметами проходи та аварійні виходи; 

- у жодному разі не брати на вулиці чи в іншому місці ніякі незнайомі чи чужі предмети, 

зокрема, побутову техніку, не вмикати їх у розетку вдома чи в школі; 

- користуватися електроприладами тільки сухими руками і в присутності батьків.  

- у разі виявлення обірваних проводів, неізольованої проводки, іскріння проводки, негайно 

повідомити дорослих; 

- під час участі в масових заходах  не створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні, 

дотримуватися правил пожежної безпеки; 

- у разі пожежної небезпеки – наявності вогню, іскріння, диму – негайно вийти на повітря  та 

кликати на допомогу. Викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє 

ім’я, прізвище, коротко описавши ситуацію: наявність вогню, диму, кількість людей у 

приміщенні, свій номер телефону; 

- при появі запаху газу в приміщені у жодному разі не вмикати електроприлади, не 

користуватися стаціонарним чи мобільним телефоном, відчинити вікна, двері, вимкнути 

газову плиту й вийти з приміщення; покликати на допомогу дорослих, негайно повідомити в 

газову службу за номером 104 чи 101 пожежну охорону; назвавши своє ім’я, прізвище, 

коротко описавши ситуацію й залишивши свій номер телефону. 

 

2.3. Підчас канікул, перебуваючи вдома, на вулиці,  громадських місцях, приміщеннях, 

транспорті тощо учні повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних випадків, 

травмування, отруєння та ін.: 

- на вулиці бути обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти у відкритий каналізаційний 

люк; 

- категорично заборонено наближатися й перебувати біля будівельних майданчиків, кар’єрів, 

закинутих напівзруйнованих будівель; 

- під час канікул заборонено перебувати біля водоймищ без супроводу дорослих; 

- категорично заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, 

стимулятори; 

- заборонено брати в руки, нюхати, їсти незнайомі гриби та дикі рослини, що може призвести 

до отруєння; 

- не підходити на вулиці до обірваних проводів,  а особливо, якщо від них іде гудіння – такі 

проводи ще можуть бути підживлені електрострумом; 

- не підходити до щитових, не залазити на стовпи з високовольтними проводами; 

- бути обережним на дитячих майданчиках: обов’язково переконатися, що  турніки та інші 

прилади справні; 

- не виходити на дах багатоповерхівки, що не призвести до падіння; 

- не підходити до відчинених вікон,  не перехилятися через перила; 

- не спускатися в підвали будинків ; 

- не вступати в контакт із незнайомими тваринами для запобігання отримання укусів тварин; 

- застосовувати всі знання й правила, отримані на уроках основ здоров’я, виховних годинах. 

 

2.4. Під час канікул учні повинні виконувати правила безпеки життєдіяльності під час 

самостійного перебування  на вулиці чи у громадських місцях правила попередження 

правопорушень та насильства над дітьми: 



- не вступати в контакт із незнайомцями, не передавати їм ключі від дому та будь-яку 

інформацію, навіть якщо вони назвалися представниками міліції.  

- не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу, кликати 

на допомогу й швидко йти до людей; 

 - не відчиняти дверей дому навіть представникам правоохоронних органів, негайно 

зателефонувати батькам; 

- не заходити в під’їзд, ліфт із незнайомими людьми; відразу кликати на допомогу, якщо 

незнайомець провокує якісь дії щодо вас.; 

- завчасно попереджати батьків, щоб зустріли вас після закінчення заходу;  

- у разі небезпечної ситуації звертатися до служби охорони закладу, викликати міліцію за 

номером 102, зателефонувати батькам; 

- всеукраїнські гарячі лінії підтримки дітей та молоді України: Всеукраїнська лінія «Телефон 

довіри» – 800-500-21-80, національна гаряча лінія з питань попередження насильства над 

дітьми та захисту прав дітей – 500-500-33-50 (у межах України дзвінки безкоштовні). 

 

2.5. Під час канікул учні повинні виконувати правила з запобігання захворювань: 

- при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших людей; 

- приміщення постійно провітрювати; 

- чітко виконувати рекомендації лікаря; 

- перед їжею мити руки з милом; 

- не вживати самостійно медичних медикаментів, не рекомендованих лікарем; 

- якщо ви погано почуваєтеся, а дорослих поряд немає, слід викликати швидку медичну 

допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер свого телефону, домашню 

адресу, прізвище, ім’я, а також зателефонувати батькам. 

 

3. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів при виникненні надзвичайної або аварійної 

ситуації. 

3.1. Зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідомити про місце свого 

перебування. 

3.2. Не панікувати,  чітко  виконувати вказівки дорослих, які перебувають поряд. 

3.3. Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, слід зателефонувати в служби 

екстреної допомоги за телефонами: 

 

 – 101 пожежна охорона; 

 

 – 102 міліція; 

 

 – 103 швидка медична допомога, 

 

 – 104 газова служба, 

коротко описати ситуацію, назвати адресу, де відбулася надзвичайна ситуація, а також своє 

прізвище, ім’я, номер свого телефону. 
3 

 


