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            Правила безпеки для учнів під час війни 
 

      І.  ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ НА ЧАС НЕБЕЗПЕКИ ТА СИГНАЛІВ ТРИВОГИ: 
 

1. Не наражай себе на небезпеку свідомо: не виходь на вулицю в період дії 

комендантської години чи під час повітряної тривоги. Намагайся зберігати 

спокій у разі оголошення тривоги чи початку бойових дій, швидко реагуй 

на вказівки дорослих та прямуй до визначеного місця укриття. 

2. Ховайся у пристосовані для укриття місця: у разі авіаударів чи іншої атаки, 

з боку ворога дитина ризикує опинитися під завалами, якщо вона 

ховається у непризначеному для укриття місці. У таких підвалах ризики 

загинути значно вищі. Обговори з дорослими місця безпечного схову та 

шляхи прямування до них. 

3. Дослухайся до настанов, порад та застережень батьків, дорослих з якими 

перебуваєш в одному приміщенні, укритті. 

4. Дотримуйся правил двох стін! У разі прильоту перша стіна бере на себе 

удар а друга стіна може захистити від осколків та сторонніх уражаючих 

предметів. 

5. Тримайся подалі від вікон! Коли на вулиці відбуваються вуличні бої або ж 

існує ризик обстрілу, знаходження біля вікон в рази збільшує ризики 

отримання ушкоджень. Можна отримати осколкове поранення або бути 

травмованим якщо скло виб’є ударною хвилею. 

6. Постійно стеж за рівнем заряду телефону та інших гаджетів. Телефон, 

планшет, ноутбук, павербанк, ліхтарик тощо мають бути завжди 

зарядженими. 

7. Якщо ти бачиш озброєних людей , військову техніку, масові заворушення , 

ПОКИНЬ це місце та негайно повідом дорослих. 

8. Якщо ти перебуваєш на вулиці і виявив іграшки, мобільний телефон та 

інші речі чи предмети, які тобі не належать, пам’ятай: 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ їх піднімати чи переносити тому що це 

можуть бути замасковані вибухонебезпечні пристрої. 

ОБОВЯЗКОВО ПОВІДОМ дорослих про свою знахідку! 



            ІІ. ЕВАКУАЦІЯ УЧНІВ ЛІЦЕЮ В УКРИТТЯ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ 

• Під час повітряної тривоги евакуація учнів з приміщень ліцею в укриття 

проводиться за наперед розробленими маршрутами.  

• Евакуацію кожного окремого класу (5-11кл) проводить  учитель, який на 

момент оголошення тривоги проводив з класом заняття, разом з класним 

керівником.  

• Евакуацію початкових класів проводять класні керівники разом з 

учителями, які мали заняття з класом.    

• Увага ! Класний керівник в години занять свого класу повинен постійно 

перебувати в ліцеї.  

• Якщо сигнал повітряної тривоги прозвучав під час перерви, учитель що 

проводив з класом попереднє заняття, повинен зібрати клас в кабінеті 

згідно з розкладом уроків і провести евакуацію.  

• Із кабінету учні повинні виходити та іти по сходах поодинці, триматися 

разом зі своїм класом  і спускатися донизу по правій стороні сходів. 

Забороняється випереджати кого-небудь на сходах! 

• Класний керівник бере із собою попередньо підготовлений список учнів 

класу, очолює евакуацію і за визначеним маршрутом  рухається з учнями 

в укриття.  

• Після прибуття класу в укриття, чи місце збору, класний керівник одразу 

здійснює перекличку, згідно списку учнів класу, і особисто дає 

повідомлення директору ліцею, чи особі відповідальній за евакуацію, про 

відсутніх учнів класу після проведеної  евакуації. 

• Педагоги компактно розміщують учнів свого класу у відведеному для них 

місці в укритті , заспокоюють їх і підтримують з ними дисципліну. 

• Класний керівник повідомляє батьків про переміщення дітей до укриття. 

• У разі необхідності, надавати учням медичну допомогу має черговий 

медичний  працівник. 

• Під час повітряної тривоги педагогічним працівникам заборонено 

відпускати дитину додому на прохання батьків чи навіть у їхньому 

супроводі. 
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