
                                                                             ПОГОДЖЕНО 

                                                                             рішення Педагогічної ради  

                                                                             Львівської середньої загальноосвітньої 

                                                                             школи східних мов та східних бойових   

                                                                             мистецтв  «Будокан» з поглибленим  

                                                                             вивченням іноземних мов 

                                                                             протокол №  9  від  19.01.2022 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                             наказом № 01-10/5/о від 19.01.2022 

 
 

Інструкція 

з охорони праці  

 при перевезенні організованих груп дітей Львівської середньої 

загальноосвітній  школи східних мов та східних бойових  мистецтв  

«Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов 

автомобільним і залізничним транспортом   

1. Загальні положення . 

1.1. Інструкція з охорони праці при перевезенні організованих груп  дітей Львівської 

середньої загальноосвітньої  школи східних мов та східних бойових  мистецтв  «Будокан» з 

поглибленим вивченням іноземних мов (далі -  школа) встановлює вимоги безпеки 

життєдіяльності для учнів, педагогічних працівників  та відповідальних осіб, які приймають 

участь при перевезенні організованих груп  дітей. 

1.2 Безпечні умови перевезень учнів автомобільним та залізничним транспортом 

забезпечують транспортні організації, які несуть повну відповідальність за технічний стан 

транспорту, його експлуатацію та дисциплінованих і висококваліфікованих водіїв, які мають 

стаж керування транспортним засобом більш як три роки. Перевезення організованих груп 

дітей здійснюється на підставі договору разового перевезення (який укладається не пізніше 

ніж за 48 годин до виконання перевезення або довгострокового договору).  

1.3 Спільні вимоги до директора школи та перевізника щодо перевезення дітей До початку 

перевезення організованих груп дітей директор школи і перевізник: 1) визначають маршрут 

перевезення організованих груп дітей, як правило, такий, за яким уже здійснюються 

регулярні перевезення; 2) встановлюють зупинки автобуса: технічні - одна на перші 50 

кілометрів і не менше однієї - на кожні наступні 100 кілометрів маршруту; для відпочинку - 

на п'ять хвилин через кожну годину руху і на 30 хвилин - через кожні п'ять годин руху 

(допускається поєднання 30-хвилинного відпочинку з перервою на обід); для приймання їжі - 

через три - п'ять годин руху; для ночівлі; 3) складають схему маршруту та встановлюють 

розклад руху. Схема маршруту та розклад руху оформляються в трьох примірниках і 

затверджуються директором школи за погодженням з перевізником. Один примірник схеми 

маршруту і розкладу руху видається водію, інші зберігаються у директора школи та 

перевізника. 

1.4 Перевезення організованих груп дітей виконується тільки у світлу пору доби і за 

сприятливих погодних умов та за умови не менше двох супроводжуючих з числа 

педагогічних працівників школи. Візуальна інформація на автобусі наноситься на 

попередньому трафареті надписом червоною фарбою «На замовлення», спереду і ззаду 

автобуса розпізнавальний знак «Діти», «Нерегулярні перевезення». Максимальна кількість 

дітей при перевезенні автобусом не повинна перевищувати кількість місць для сидіння. У 

салоні автобуса повинна бути інформація, яка містить позначення місць розташування 

аварійних виходів з зазначенням способу їх відкриття, вогнегасника, аптечки та кнопки 

екстреної зупинки. Перевезення організованих груп дітей колоною з п'яти і більше автобусів 



узгоджується замовником з органами державтоінспекції і супроводжується патрульною 

машиною поліції. 

1.5 Призначити для кожної групи з десяти дітей керівника, з числа педагогічних працівників 

школи відповідального за супроводження їх під час поїздки. Директор школи зобов’язаний 

забезпечити кожен автобус питною водою та засобами медичної допомоги. Керівника групи 

дітей повинен провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки і безпеки 

життєдіяльності під час поїздки. Забезпечувати дотримання дітьми належного порядку під 

час руху (діти повинні сидіти на призначених для цього місцях), а також під час посадки 

(висадки) з автобуса. Забезпечувати посадку (висадку) дітей після зупинки автобуса тільки з 

посадкового майданчика, а в разі його відсутності - з тротуару або узбіччя, якщо це 

неможливо - з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за 

умови, що це безпечно і не створює перешкод іншим учасникам руху, а також справності 

засобів аварійної світлової сигналізації. Проходити з організованою групою дітей тільки 

тротуарами та пішохідними доріжками, а у разі їх відсутності - краєм проїзної частини 

назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби.    

2. Алгоритм організаційних дій та вимоги безпеки перед початком перевезення 

організованих груп дітей: 

         -  заява вчителя, вихователя про рішення про поїздку та перевезення дітей автобусом  

         -  дозвіл директора.  

      - наказ директора, в якому визначити мету, район, час поїздки, призначити 

відповідальних керівників груп дітей (1 - на кожну групу із десяти осіб), указати 

персональний склад дітей і керівника групи.  

         - оформлення дозволу на перевезення дітей (3 екземпляри) (схеми руху, розклад руху,  

видається вчителю, вихователю).  

         - цільовий інструктаж з охорони праці та про відповідальність за збереження життя і 

здоров’я дітей з керівниками груп (проводить директор або завуч).  

      - інструктаж дітей про безпечну поведінку та виконання правил безпеки під час поїздки, 

про відповідальність кожного пасажира автобуса (проводять з дітьми керівники груп, 

вихователі, що супроводжують дітей в автобусі).  

      - інформування керівників груп, вихователів, що супроводжують дітей в автобусі 

директора школи про результати поїздки.  

- перевозити дітей на відкритих вантажних автомобілях забороняється. 

- перед початком руху автобуса керівник групи повинен перевірити, згідно зі списком, 

наявність дітей на місцях те саме робиться після кожної технічної зупинки маршрутом. 

3. Вимоги безпеки під час перевезення організованих груп дітей 

3.1.   Під час перевезення організованих груп дітей автомобільним чи залізничним 

транспортом керівник групи зобов'язаний: 

забезпечувати дотримання дітьми належного порядку і правил поведінки під час руху 

транспортного засобу, а також під час посадки та висадки; 

здійснювати посадку і висадку дітей тільки після повної зупинки транспортного засобу 

на посадовому майданчику, а у разі його відсутності – з боку тротуару або узбіччя; 

проходити з організованою групою тільки тротуарами чи пішохідними доріжками, а у 

випадку їх відсутності – краєм проїзної частини дороги і тільки у світлу пору доби. 

при використанні громадського транспорту посадку в нього здійснювати групами через 

задні двері, спочатку учні, а потім керівник групи. В такому ж порядку здійснюється й 

висадка дітей через передні двері. 



у період перебування в дорозі забороняється виходити з вагонів на платформу під час 

стоянок, переходити з вагона у вагон без потреби під час руху поїзда, висовуватись із вікон. 

приймання їжі в дорозі необхідно організувати в певний для всіх час, встановлений 

розпорядком дня. Не рекомендується брати в дорогу продукти, що швидко псуються. Перед 

початком поїздки керівник групи інструктує батьків щодо дозволених продуктів 

медичну допомогу дітям під час їх перебування в дорозі надає медсестра, керівник 

групи, в окремих випадках – за викликом начальника поїзда – пункти швидкої медичної 

допомоги. 

4. Вимоги безпеки після закінчення перевезення організованих груп дітей 

автомобільним транспортом: 

після надання транспортної послуги підписати дорожній лист, замовлення на 

перевезення, зазначивши в них пройдений шлях, час початку та закінчення роботи, а у разі 

зміни розкладу руху – його причину. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

У випадку отримання травми, керівник групи повинен надати першу долікарську 

допомогу, а при потребі – визвати швидку медичну допомогу або самому доставити 

потерпілого у лікарню з іншими дітьми лишається відповідальний інший педагогічний 

працівник. 

 


