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Інструкція  

у разі проведення занять у закладі і увімкнення сигналів тривоги 

 

Почувши сигнал оповіщення, необхідно організувати переміщення учасників 

освітнього процесу у супроводі з вчителем або відповідальною особою, яка після 

завершення небезпеки та оголошення відміни сигналу організує повернення 

учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також перевірятиме 

наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення 

небезпеки.  

У випадку сигналу небезпеки:  

1.Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу: 3 коротких 

дзвінків та 1 довгий.  

2. Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до 

укриття.  

3.Почувши сигнал тривоги під час уроку, учні у супроводі вчителя, який іде позаду 

всього класу та бере із собою класний журнал, організовано пересуваються двома 

колонами до виходів згідно зі схемою евакуації. Відповідальна особа координує 

роботу з евакуації та не допускає скупчення і паніки на виходах із закладу.  

4.Для супроводу початкових класів залучаються техперсонал.  

5.Для швидкого надання медичної допомоги залучена сестра.    

6. Прибиральниці після оголошення сигналу оповіщення перевіряють всі 

приміщення закладу на відсутність у них учасників освітнього процесу та 

працівників закладу, по завершенню перевірки прямують до найближчого укриття.  

7.Якщо сигнал оповіщення тривоги пролунав під час перерви, потрібно без паніки 

просуватися до найближчого виходу і відходити на безпечну відстань. Чергові 

вчителі обходять кабінети на поверхах, де чергують, і перевіряють, чи всі залишили 

будівлю.  

8.Учні, які знаходяться на подвір'ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні 

самостійно рухатися до найближчого укриття.  

9.Після прибуття класів на місце терміново проводиться перевірка присутності дітей 

за списками класних журналів, після чого вчителі повинні доповісти про кількість 

евакуйованих дітей директору. 

 10.У середині сховища вчителі повинні допомогти учасникам освітнього процесу 

швидко та спокійно зайняти місця.  

11.Класним керівникам проінформувати батьків, що закінчення повітряної тривоги у 

закладі синхронне з повідомленням від регіону, тож весь час діти мають перебувати 

в укритті. Педагоги не мають права випустити дитину додому на прохання батьків.  

12.Батькам заборонено забирати дитину до завершення повітряної тривоги заради 

дотримання безпеки всіх учасників освітнього процесу.  



13.Після оголошення про відбій тривоги вчителі та відповідальні особи слідкують за 

тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриття здійснювався колонами 

або групами.  

14.Під час переміщення до укриття необхідно врахувати наявність інклюзивних 

груп і класів. У випадку присутності дітей з ООП – попередньо провести з ними 

навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, 

спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального 

залучення до них дітей з ООП.  

 

 


