
ЛІЦЕЙ №22  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Методичні рекомендації для класних керівників 

Облік проведення інструктажів, бесід та заходів з безпеки життєдіяльності   

                              в І семестрі 2021-22 навчального року 

№ 

з/п 

     Дата                   Зміст проведеної роботи Хто провів 

Завдання додому 
1 01.09.21 Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів 

у ліцеї.  

кл. керівник_________ 

підпис______________ 

2 01.09.21 Первинний інструктаж. Безпечна поведінка учнів у 

ліцеї.  

 

підпис 

3 02.09.21 Інструктаж. Збереження життя під час воєнного 

стану. 

 

підпис 

4 Дата виховної 

години 
Організація дорожнього руху. Правила дорожнього 

руху для пішоходів. Безпечна дорога учнів до ліцею. 

Розробити з батьками 

схему маршруту до школи 

підпис 

5 Дата виховної 
години 

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час 

карантину COVID-19. 

 

підпис 

6 Дата приходу 
до школи 

Вступний і первинний інструктажі для учнів відсутніх 

01.09. та для новоприбулих учнів. 

 

підпис 

7 Напередодні 
проведення 

екскурсії 

Інструктаж. Безпечна поведінка учнів під час 

екскурсії (у місто.., у парк.., на річку.., у музей.., на 

підприємство… тощо). 

 

 

підпис 

8 Дата виховної 

години 
Інструктаж. Пожежна безпека в ліцеї та в побуті. 

 

 

підпис 

9 Дата виховної 

години 
Електробезпека в ліцеї та в побуті. 

 

 

підпис 

10 Дата виховної 

години 
Безпечна поведінка з газом у побуті. 

 

 

підпис 

11 Дата виховної 
години 

Бесіда: Один вдома. 

 

 

підпис 

12 Дата виховної 
години 

Бесіда. Булінг. Недопустимість протиправних дій 

учнів у ліцеї. 

Тема опрацьовується і з 

батьками 

підпис 

13 Напередодні 

канікул 
Інструктаж з питань безпеки життєдіяльності учнів на 

період осінніх канікул. 

 

підпис 

14 Дата виховної 

години 
Бесіда. Як діяти при нещасному випадку. Долікарська 

допомога. 

 

підпис 

15 Дата виховної 

години 
Бесіда. Безпека при користуванні засобами побутової 

хімії. 

 

підпис 

16 Дата виховної 

години 
Бесіда. Увага! Ожеледиця. Обмороження. 

 

 

підпис 

17 Дата виховної 

години 
Бесіда. Застудні захворювання. Обережно, ГРИП !  

підпис 

 18 Дата виховної 

години 
Інструктаж. Безпечна поведінка учнів під час зимових 

канікул:святкування біля ялинки, поведінка з 

петардами, на льоду, тощо… 

 

підпис 

Примітки: 1. Якщо є учні,які були відсутні на вступному чи первинному інструктажах , то  з  ними  

необхідно  провести   ці  інструктажі  в  день  їхнього  приходу  до  ліцею  та  зареєструвати їх. Те  ж  

саме  слід  зробити, якщо  будуть  новоприбулі  учні.                                                                                                             

2. Ще можуть бути рекомендовані адміністрацією чи вищими адміністративними органами додаткові 

інструктажі (слідкуйте за оголошеннями).Також  необхідно проводити та реєструвати інші актуальні 

бесіди чи заходи спрямовані класним керівником на поповнення знань учнів з безпеки 

життєдіяльності. 

3. Документ опублікований на сайті ліцею (22school.if.ua) в розділі «Інформаційний куток» /«Безпека 

життєдіяльності». 
Спеціаліст з охорони праці  Ліцею №22                    _________________                 В.М Фалат  
Узгоджено: Заступник директора з НВР                   _________________                 М.А Бура 


