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Інструкція 

з охорони праці  

 при проведенні масових заходів  у Львівській середній загальноосвітній  

школі східних мов та східних бойових  мистецтв  «Будокан» з поглибленим 

вивченням іноземних мов. 

 

1. Загальні положення . 

1.1. Інструкція з охорони праці під час проведення масових заходів у Львівській середній 

загальноосвітній  школі східних мов та східних бойових  мистецтв  «Будокан» з поглибленим 

вивченням іноземних мов встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів, 

педагогічних працівників  та відповідальних осіб, які приймають участь при проведенні 

масових заходів. 

1.2. Відповідальними за проведення виховних масових заходів (вечорів, концертів тощо) і 

дотримання гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки є директор, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, класні керівники та 

відповідальний за електро- і пожежну безпеку.  

1.3. Відповідальними за проведення позакласних масових заходів з предметів  

(змагань, конкурсів, олімпіад тощо) і дотримання гігієнічних норм і вимог з охорони праці та 

пожежної безпеки є директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі та 

відповідальний за електро- і пожежну безпеку.  

1.4. Заступники директора з навчально-виховної роботи і відповідальний за електро- і 

пожежну безпеку проводять інструктаж із черговими вчителями, класними керівниками, 

класоводами, вихователями, вчителями, учнями про заходи пожежної безпеки і правила 

евакуації дітей з приміщень на випадок пожежі та про правила поведінки учнів при 

проведенні масових заходів.  

1.5. На час проведення масових заходів необхідно обов’язково забезпечити приміщення 

необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, що зосереджені в суміжному 

приміщенні. Приміщення, в яких проводяться масові заходи (дитячі вечори, новорічні 

ялинки, спектаклі, концерти тощо), повинні мати не менше як два виходи назовні, 

позначених написом «Вихід».  

1.6. Заборонено проводити масові заходи, у приміщеннях, які не відповідають правилам 

пожежної безпеки.  

1.7. Коридори, проходи і виходи з приміщення, призначені для евакуації людей, повинні 

бути вільними. Двері приміщень під час проведення масових заходів заборонено замикати на 

ключ або запори, які важко відчинити.  

1.8. Біля кожних дверей повинен постійно перебувати черговий. 

1.9. Вікна приміщень не повинні мати решіток.  

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ  



2.1. Відповідальні за проведення масових заходів разом з заступником директора з 

господарської роботи перед початком заходів повинні ретельно оглянути всі приміщення, 

запасні виходи і особисто переконатися в повній готовності їх щодо пожежної безпеки та в 

забезпеченні приміщення первинними засобами пожежогасіння, перевірити справність 

електроапаратури, задіяної на масових заходах.  

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ  

3.1. Під час проведення масових заходів із дітьми повинні постійно перебувати черговий 

вчитель, класний керівник чи вихователь і стежити за точним виконанням заходів безпеки. 

Під час показу спектаклів та інших заходів заборонено влаштовувати світлові ефекти з 

використанням хімічних та інших речовин, що можуть спричинити займання.  

3.2. Приміщення школи, де відбувається проведення масового заходу, має бути обладнане 

медичною аптечкою, що містить необхідні медикаменти та перев'язувальні засоби, для 

надання першої допомоги при травмах. 
 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ  

4.1. Вимкнути з електромережі електроапаратуру. Вивести дітей з приміщення, провести 

вологе прибирання, вимкнути освітлення і зачинити приміщення на ключ.  

4.2. Дотримуватися порядку щодо централізованого збору використаних засобів 
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни). 
 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ  

5.1. У випадку пожежі першочерговим обов’язком кожного працівника школи є порятунок 

дітей. Керівник закладу, педагогічний і обслуговуючий персонал у разі виникнення пожежі 

зобов’язані:  

а) негайно повідомити про пожежу найближчу пожежну частину за телефоном 101;  

б) вжити всіх можливих заходів щодо евакуації дітей з приміщень, дітей молодшого віку 

евакуюють у першу чергу. Евакуацію треба починати з того приміщення, де виникла 

пожежа, а також із приміщень, яким загрожує небезпека поширення пожежі; в) перевести 

дітей у безпечне місце (будівлю);  

г) одночасно негайно приступати до гасіння пожежі своїми силами й наявними в установі 

засобами пожежогасіння;  

д) для зустрічі пожежної частини треба назначити особу з персоналу закладу, яка повинна 

чітко проінформувати начальника частини (дружини), що прибула, про те, чи всі діти 

евакуйовані з будівлі, яка горить або задимлена, і в яких приміщеннях ще залишилися люди.  

5.2. У разі необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим і викликати швидку 

медичну допомогу. 


