
Ліцей М917 Львівської міської ради
79057 м.Львів, вул. А. Мельника 1/3; тел.: 237-21-81, 237-24-61 

ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПЕ-
РЕБУВАННЯ НА КАНІКУЛАХДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ІНСТРУКЦІЯ Мо 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЕКСКУРСІЙ
. Умузей, на виставку
. 1. Веди себе спокійно, стримано.
. 2. Уважно оглядай, слухай, не перебігали безладно від одного До іншого.
. 3. Без дозволу нічого не чіпай.
. 4. Голосно не розмовляй.

]. 1. 5. Не забудь подякувати екскурсовода.
. На природу
. 1. Візьми чисту воду для пиття та миття рук.
. 2. Не пий сиру воду з природних водоймищ.
. 3. Не Збирай невідомі тобі рослини, ні в якому разі не бери їх до рота.

. 4. Не засмічувати природу.

. 5. Не розпалював багаття.

. 6.

. 7.

. 8.

ю]
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Не ламай дерева.
Після заходу йди просто додому.
Дотримуйся правил дорожнього руху.
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ІНСТРУКЦІЯ М». 2. ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

2. 1. Проходь по тротуару тільки з правого боку. Якщо немає тротуару, йди по лівому краю
дороги, назустріч руху транспорту.
2. 2. Дорогу переходь у тому місці, де вказана пішохідна доріжка або встановлено світлофор.
Дорогу переходь на зелене світло.
2. 3. Коли переходиш дорогу, дивись спочатку ліворуч, потім праворуч.
2. 4. Якщо немає світлофора, переходь дорогу на перехресті. Перетинати вулицю треба пря-
мо, а не навскоси.
2. 5. Не переходь дорогу перед транспортом, який наближається.
2. 6. На проїжджій частині ігри суворо заборонені.
2. 7. Не виїжджай на проїжджу частину на велосипеді.



 

ІНСТРУКЦІЯ М 3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ШД ЧАС УРОКІВ ТРУДОВО-
ГО НАВЧАННЯ

1.3агальні положення.
1.1 Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час
проведення уроку.
12 Всі учасники навчально-виховного процесу мають користуватися засобами індивідуаль-
ного захисту.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1 Чітко визначте порядок і проведення роботи.
22 Звільніть місце від зайвих речей.
2.3 Перевірте наявність потрібних інструментів.
2.4 Починайте виконувати роботу з дозволу вчителя.
2.5 Виконуйте лише ту роботу, яка передбачена завданням вчителя.
3. Вимоги безпеки під часроботи.
З.] Не тримай ножиці кінцями вгору.
32 Не залишай ножиці у відкритому вигляді.
3.3 Передавай ножиці тільки в закритому вигляді кільцями в сторону товариша.
3.4 При роботі слідкуй за пальцями лівої руки.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1 Прибирання робочого місця: Всі інструменти покладіть на місце, в робочу папку. 5. Ви-
моги безпеки в аварійних ситуаціях.'
5.1 У випадку поранення гострими інструментами потрібно звернутися за допомогою до
вчителя.
5.2 Надати потерпілому першу допомогу.

ІНСТРУКЦІЯ МА. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
ПРИ РОБОТІ З ГОЛКОЮ.

Загальні положення
Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час прове-
дення уроку.
1 .2 Всі учасники навчально-виховного процесу мають користуватися засобами індивідуаль-
ного захисту.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Чітко визначте порядок і проведення роботи.
22 Звільніть місце від зайвих речей.
2.3 Перевірте наявність потрібних інструментів.
2.4 Починайте виконувати роботу з дозволу вчителя.
2.5 Виконуйте лише ту роботу, яка передбачена завданням вчителя.
3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1 Передавай голку товаришу тільки тупим кінцем.
32 Не губіть голку. Перевіряйте кількість перед початком роботи та в кінці.
33 При зшиванні тканини, картону слідкуй за гострим кінцем.
3.4 Не вколюй голку в одяг. Зберігай голки в гольниці.
3.5. При шитті і вишиванні користуйся наперстком.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1 Прибирання робочого місця: Всі інструменти покладіть на місце, в робочу папку. 4.2 Го-
лки перерахуйте і покладіть в гольницю.
5. Вимоги безпеки :: аварійних ситуаціях.



 

5.1 У випадку поранення гострими інструментами потрібно звернутися за допомогою до
вчителя.
5.2 Надати потерпілому першу допомогу.

ІНСТРУКЦІЯ Мт 5. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ГРОМАДСЬКИХШСЦЯХ

5. 1. На вулиці голосно розмовляти, кричати, смш'тися непристойно.
5. 2. Не можна смітити на вулиці: гризти насіннячка, кидати папірці, цукеркові обгортки,
огризки від яблук.
5. 3. Під час відвтд'ування кінотеатру не треба шуміти, бігати, затівати ігри.
5. 4. Під час перегляду кінофільму непристойно заважати глядачам, плескати стільцями, сви-
стіти, тупотіти.
5. 5. При вході в зал і при виході не треба поспішати, штовхатися.
5. 6. Будьте ввічливі.

ІНСТРУКЦІЯ КО. 6. ПРАВИЛА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ НА ВУЛИЦІ

6.1. Якщо на вулиці хтось іде і біжить за тобою, а додому далеко, біжи в найближче людне
місце: до магазину, автобусної зупинки.
6. 2. Якщо незнайомі дорослі намагаються повести тебе силою, чини опір, кричи, гукай на
допомогу: "Допоможіть! Мене веде незнайома людина!"
6. 3. Не погоджуються ні на які пропозиції незнайомих дорослих.
6. 4. Нікуди не підеш ти з незнайомими дорослими і не сідай з ними в машину.
6. 5. Ніколи не хвалився тим, що у твоїх дорослих багато грошей.
6. 6. Не проси додому незнайомих хлопців, якшо вдома немає нікого з дорослих.
6. 7. Не грай з настанням темряви надворі.

ІНСТРУКЦІЯ КО. 7. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ЛЬОДУ

7. 1. Перш ніж рухатися по льоду, треба переконатися в його міцності, перевіреної доросли-
ми людьми.
7. 2. Ити слід по вже прокладеної стежці.
7. 3. Не слід спускатися на лижах і санках у незнайомому місці з обривом.
7. 4. Особливо обережним слід бути поблизу виступаючих на поверхню кущів, трави; в міс-
цях, де швидка течія, де вливаються стічні води промислових підприємств.
7. 5. Не забувай восени і навесні лід тонкий.

ІНСТРУКЦІЯ М.о 8. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НА ВОДІ ВЛІТКУ

8. 1. Купатися можна тільки в дозволених місцях і у присутності дорослих.
8. 2. Не можна пірнати в незнайомих місцях - на дні можуть виявитися притопленими коло-
ди, камені, корчі.
8. 3. Не слід купатися в заболочених місцях і там, де є водорості і твань.

8. 4. Не варто затівати гру, де в жарт треба "топити" один одного.
8. 5. Не клична допомогу жартома.

ІНСТРУКЦІЯ М. 9. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ СПІЛКУВАННІ З
ТВАРИНАМИ

9. 1. Не треба вважати будь-який помах хвостом проявом дружелюбності. Іноді це може го-
ворити про абсолютно недружелюбний настрій.



9. 2. Не варто пильно дивишся в очі собаці і посміхатися. У перектаді з "собачого" це зна-
чить "показувати зуби", або говорити, що ви сильніше.
9. 3. Не можа показувати свій страх і хви-иовання. Собака може вщчу.'тн це і повести себе
агресивно.
9. 4. Не мою-а пк'ати Від' собаки. Цим ви запрошуєте собаку поподювати за впи'ачем.
9. 5. Не годуйте чужихг собак і не чіпаи"те собаку Шд' час або сну.

9. 6. Уникайте набдтижашся до вешпш собак охоронних пор1д'. Деякі з них вивчені кидатися
на людей, що наближаються на певну вщ'стань.
9. 7. Не робіть різких рухів, спішсуючись з собакою чи господарем собаки. Вона може поду-'-
мати, шо ви йому загрожуєте.
9. 8. Не чш'айте цуценят і не вщ'бираит"е те, з чим собака грає.
9. 9. ЯЩ'О у вузькому місці (наприклад, в Під'їзд-і) собака йде вам назустріч на повщк'у, кра-
ще зупинитися і пропустити ії господаря.
9. 10. Тварини можуть поширювати такі хвороби, як сказ, ІШ=ШаЙ, чума, тиф та ін.

ІНСТРУКЦІЯ .М" 10. ПРАВИЛА ПОВЕДІІ-ППІ, КОЛІІ ТИ ОДИН ВДОМА

10. ]. Від'кривати двері можна тільки добре знайомош'й .гпоштні.
10. . Не залишай ключ вщ' квартири в "надійному ш'сці"
10. . Не вішай клю'ч на шнурку' собі на шию.
10. . Якщо ти втратив шпон - негайно сповісги про це батькам.

Ььяю

ІНСТРУКЦІЯ до." 11. ПРАВИЛА СШЛКУВАІ-ІНЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

11. 1. Не назнвай адресу або номер квартири.
11. 2. Ніколи не називай номер свого телефону (можеш Відповісти ть'чьют "так" або "ні")
11. 3. Не ставай на розмову з незнайомцяын.

ІНСТРУКЦІЯ де.“ 12. ПРАВИЛА ПОВЕДІНШІ В ІДпАЛЬШ

12. 1. Чергові идут”ь в їдальшо на 10 хвшшн раніше для сервірування столу.
12. 2. Іди до ід-"альні тільки в строю.
12. 3. Перед їжею обов'язково вих.-тий і насухо витри руки.
12. 4. Займи своє місце.
12. 5. Під час їжі не розмовляй.
12. 6. Дотримуйся чистоти і порядку на столі.
12. 7. Після їжі прибери посуд за собою.
12. 8. Раніше доїв - почекай товаришів.
12. 9. Повертайся в клас в строю.

ІНСТРУКЦІЯ Кв 13. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКІІ ПІД ЧАС ПРОГУЛЯНЮІ

13. 1. На прогулянку виходь у строю.
13. 2. Грай на спортмаїщанчику.
13. 3. Не ґраи" з колючими, масивниші предметами.
13. 4. Не штовхайся, не став підніхшч.
13. 5. Не кидайся сніжками, камінням, різниьш предметами.
13. 6. У туалет йди тільки з дозволу вчителя, вихователя.
13. 7. З вулиці заходь до школи в строю.

ІНСТРУКЦІЯ М. 14. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ОСІННІХ КАНІКУЛ



14. 1. Дотримуйся правил ПДР (МО. 2)
14. 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (М 6).
14. З. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (КО. 4).
14. 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (М.о 5).
14. 5. Дотримуйся правила поведінки біля водоймищ в час їх передзимового замерзання, пра-
вила безпеки на льоду (КО. 7).
14. 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (М 10).
14. 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (М». 9).
14. 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними
предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами.
14. 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не
кури і не нюхай токсичні речовини.
14. 10. Стережися ожеледі, щоб уникнути падінь і травм.

ІНСТРУКЦІЯ М. 15. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЗИМОВИХ КАНІКУЛ

15. 1. Дотримуйся правил ПДР (М.о 2)
15. 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (КО. 6).
15. 3. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (М.о 4).
15. 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (де 5).
15. 5. Дотримуйся правил безпеки на льоду (М.о 7).
15. 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (МО. 10).
15. 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (де 9).
15. 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними
предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами.
15. 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не
кури і не нюхай токсичні речовини.
15. 10. Стережися ожеледиці, щоб уникнути падінь і травм.
15. 11. Не грай поблизу будинків, з дахів яких звисає сніг і під.

ІНСТРУКЦІЯ М). 16. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВЕСНЯНИХ КАНІКУЛ

16. 1. Дотримуйся правил ПДР (М 2)
16. 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (КО. 6).
16. З. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (М 4).
16. 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (М. 5).
16. 5. Дотримуйся правил безпеки на льоду (М.о 7).
16. 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (М. 10).
16. 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (КО. 9).
16. 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними
предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами.
16. 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не
кури і не нюхай токсичні речовини.
16. 10. Стережися ожеледі, щоб уникнути падінь і травм.
16. 1 1. Не грай поблизу будинків, з дахів яких звисає сніг і лід.

ІНСТРУКЦІЯ М. 17. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЛІТІ-ІІХ КАНІКУЛ

17. 1. Дотримуйся правил ПДР (М». 2)
17. 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (М. 6).
17. 3. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (М.о 4).



17. 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (КО. 5).
17. 5. Дотримуйся правил безпечної поведінки на воді влітку (М. 8).
17. 6. Дотримуйся правил поведінки, коли ти один вдома (М.о 10).
17. 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (М.о 9).
17. 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними
предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами.
17. 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не
кури і не нюхай токсичні речовини.

ІНСТРУКЦІЯ Л'218. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РУХУ ДО ШКОЛИ ТА ДОДОМУ
ПІСЛЯ ЗАНЯТЬ

1. Загальні положення.
1.1 Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу.
12 Всі учні школи повинні знати «Правила безпеки під час руху до школи та додому після
занять» та дотримуватись їх.
2 Вимоги безпеки пред початком руху до школи.
2.1 Чітко визнач шлях від школи додому.
2.2 Під час руху до школи не заходь у незнайомі місця.
3. Вимоги безпеки пщ' час руху до школи та додому після занять.
3.1 Ходити тільки по тротуарах та пішохідних доріжках.
32 Перед тим, як переходити дорогу, слід подивитись направо, дійшовши до середини - на-
ліво і перейти.
3.3 При відсутності переходу, переходь вулицю під прямим кутом до краю проїжджої части-
ни, де вона добре проглядається по обидві сторони.
3.4 Дорогу не перебігати.
3.5 У разі відсутності тротуарів слід рухатись по обочині дороги назустріч транспортним за-
собам.
4. Вимоги безпеки Під час руху додому.
4.1 Ідіть додому одразу після закінчення уроків.
4.2 Ідучи дорогою, не грайтеся, не штовхайтеся, не читайте на ходу.
4.3 Іти обочиною дороги, назустріч транспортним засобам.
5. Дії при виникненні аварійної ситуації.
5.1 У разі нещасного випадку негайно попередити дорослих.
5.2 Надати першу медичну допомогу. У разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

ІНСТРУКТАЖ М. 19. ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕ-
КТРОПРИЛАДАМИ

1. Забороняється:
1.1 Кидати сірники, недопалки в приміщеннях.
1.2 Недбало, безтурботно звертатися вогнем.
1.3 Викидати палаючий попіл поблизу будівель.

1.4 Залишати відкритими двері печей, камінів.
1.5 Включати в одну розетку велику кількість електроприладів
1.6 Використовувати несправну апаратуру і прилади.
1.7 Користуватися пошкодженими розетками.
1.8 Користуватися електричними прасками, плитками, чайниками без підставок з вогнетрив-
ких матеріалів.
19 Користуватися електрошнура і проводами з порушеною ізоляцією.
1.10. Залишати без нагляду топлячи печі.
1.11. Колупати у розетці ні пальцем, ні іншими предметами.



1.12. Самостійно лагодити й розбирати електроприлади.

2. Дозволяється:
2. 1. Захищати будинок від пожежі.
2. 2. У разі виникнення пожежі викликати пожежну охорону.
2. З. Використовувати всі наявні засоби для гасіння пожежі.
2. 4. Подавати сигнал тривоги.
2. 5. Зустрічати пожежників і повідомляти їм про вогнищі пожежі.
2. 6. Знати план евакуації на випадок пожежі.
2. 7. Кричати й кликати на допомогу дорослих.
2. 8. Рухатися повзучи або пригнувшись, якщо приміщення сильно задимлене.
2
2.

. 9. Вивести з палаючого приміщення людей, дітей.
10. Накинути покривало на потерпілого.

ІНСТРУКЦІЯ Л'220. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ХАРЧУВАННЯ ТА ОСО-
БИСТА ГІГІЄНА УЧНЯ.

]. Загальні положення.
1.1 Дана інструкшя' поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу. 12 Всі
учні школи повинні знати правила харчування та дотримуватись їх, слідкувати за особистою
гігієною.
2. Здоровий спосіб життя, особиста гігієна.
2.1 Пам,ятайте: Здоровія - головна цінність людського життя. Піклуйтесь про нього.
2.2 Наркотики, паління та пияцтво руйнують здоров'я.
23 Займайтесь спортом, беріть активну участь в шкільному житті.
2.4 Дотримуйтесь режиму дня, будьте підтягнутими, зібраними.
2.5 Слідкуйте за особистою гігієною: щотижня мийте все тіло, щоранку та щовечора вмивай-
тесь, чистіть зуби.
2.6 Одяг, взуття повинні бути завжди чистими, охайними, у кишені - носова хустинка.
2.7 Не вживайте медичних препаратів без призначення лікаря.
3. Вимоги безпеки перед початком харчування.
3.1 Чітко визначте шлях до їдальні.
3.2 Йдучи до їдальні не біжить і не штовхайтесь.
3.3 В разі нестачі столових приборів звертайтесь до чергового чи кухаря.
4. Вимоги безпеки Під час харчування.
4.1 Перед їдою помийте руки з милом.
4.2 За столом сидіть прямо, не кладіть лікті на стіл, ногу на ногу, не підпирайте щоку рукою.

4.3 Їжте без поспіху, не відкушуйте великих шматків.
4.4 Не розмовляй з повним ротом, ретельно пережовуй їжу.
4.5 Під час їди не присьорбуйте голосно, не дуйте на гарячу страву, не стукайте ложкою по
тарілці. Намагайтеся їсти беззвучно.
4.6 Їжте охайно, чиста скатертина на столі - ознака твоєї культурності.
5. Вимоги безпеки після закінчення харчування.
5.1 Не штовхаючись віднесіть посуд.
6. Вимоги безпеки при нещасному випадку.
б.] Вразі пошкодження під час харчування звернись до класного керівника.
6.2 В разі потреби звернись до медпрацівника.

ІНСТРУКЦІЯ М. 21. ПРОТИПОЖЕЗКНА БЕЗПЕКА У ШКОЛІ ТА ВДОМА



1.Загальні положення:
1.1 Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу.
12 Всі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила «Протипожежної без-
пеки у школі та вдома».
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
21 Гра з вогнем заборонена.
2. 2 Вміти користуватись електроприладами.
2.3 Вмикати електроприлади тільки при необхідності.
3. Вимоги безпеки Під час роботи.
З.] Слідкуйте за тим, щоб вугілля, шлак, зола, вогнище були загашені. Виявивши загорання
негайно телефонуйте 101.
3.2 Забороняється зберігати та використовувати самозаймисті речовини.
З.3 Штори, що загорілися необхідно зірвати і кинути, наприклад, у ванну з водою, загасити
землею, піском, мокрим одягом.
3.4 Вікна відкривати не можна: кисень підсилить горіння.
3.5 Якщо це можливо, виходячи відключіть світло, закрийте кран з водою; візьміть докумен-
ти і все необхідне.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
1. Перевірка присутніх, чи викликана пожежна охорона.

2. Видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих.
З. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
4. Допомагаючи потерпілому поваліть його на землю і накрийте одягом.
5. Не зривайте одяг з пошкодженого тіла.

ІНСТРУКЦІЯ М). 22. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА УРОКАХ ТА ПІД ЧАС ПЕРЕРВИ

1. Учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.
2. Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.
З. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті шко-
ли.
4. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин забо-
ронено.
5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу ін-
ших учнів від уроку.
6. Заборонено виходити 3 класу без дозволу вчителя.
7. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти
на перерву.
8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.
9. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.
10. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і пі-
сля їх закінчення.
11. Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків. 12. Під
час перерви учень зобов”язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного
УРОКУ.
13. Під час перерви забороняється:

- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;
- штовхатися або грати у м'яча у приміщеннях, не пристосованих для цього сваритися між

собою та зі сторонніми людьми,
- з'ясовувати стосунки за погані слова, битися.
14. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та

чергових і дотримуватися черги.



15. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
16. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні. "

ІНСТРУКЦІЯ Мо 21. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ

Загальні вимоги
1.1До занять допускають учнів, які пройшли медичний огляд та інструктаж із техніки безпе-
ки.
1.2Учні на заняттях повинні бути одягнені в спортивний одяг і мати спортивне взуття з не-
слизькою підошвою.
1.3У місцях проведення занять має бути аптечка, укомплектована необхідними медикамен-
тами й перев*язними матеріалами для надання першої допомоги. 1.4Керівник занять і учні
повинні дотримувати правила пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засо-
бів пожежогасіння.
1.5Про кожний нещасний випадок з учнями вчитель повинен негайно повідомляти адмініст-
рацію установи й надавати першу допомогу потерпілому.
1.6 Учителів, які не виконали або порушили інструкцію з техніки безпеки, притягають до ди-
сциплінарної відповідальності згідно з правилами внутрішнього розпорядку.
2.Перед початком занять
2.1Учні мають одягти спортивну форму й мати спортивне взуття з неслизькою підошвою.
2.2 Учитель повинен перевірити надійність установки, кріплення стійок і поперечин спорти-
вного інвентаря.
2.3Учитель зобов,язаний перевірити стан і відсутність сторонніх предметів на підлозі або
спортивному майданчику.
3. Під' час занять
3.1Учні мають виконувати фізичні вправи, робити зупинки та завершувати виконання вправ
лише за командою (сигналом) учителя.
3.2 Учні повинні суворо дотримувати правила виконання фізичних вправ та проведення рух-
ливих ігор.
3.3 Учням слід уникати зіткнень з іншими учнями, поштовхів і ударів по руках і ногах.
3.4 У разі падінь учням необхідно групуватися, для того щоб уникнути травмування.
3.5 Учні мають уважно слухати й виконувати всі команди (сигнали) керівника занять.
4.В аварійних ситуаціях
4.1Виявивши несправність спортивного інвентаря, учителеві слід негайно припинити заняття
й сповістити про це адміністрацію установи. Заняття поновлювати тільки після усунення не-
справності.
4.2 У разі травмування учня вчителеві слід негайно надати першу допомогу потерпілому, по-
відомивши про це адміністрацію установи, за потреби відправити потерпілого до найближчої
лікувальної установи.
4.3 Під час виникнення пожежі в спортивній залі вчитель має негайно евакуювати учнів че-
рез усі наявні евакуаційні виходи, повідомити про пожежу адміністрацію установи й най-
ближчу пожежну частину, гасити пожежу за допомогою наявних первинних засобів пожежо-
гасіння.
5.Після завершення занять
5.1Учитель разом із учнями повинні скласти у відведене місце спортивний інвентар, техніч-
ний персонал має провести вологе прибирання спортивної зали.
5.2 Учитель зобов”язаний ретельно провітрити спортивну залу.
5.3Учні повинні зняти спортивний одяг і взуття, вимити обличчя та руки з милом.
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