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Тема Вміст  
Дата/Підпис 

 
Дата/Підпис 

відсутні учні  
подальша 

інструкція/дата/підпис 

відсутні учні  
подальша 

інструкція/дата/підпис 

Початок навчального року 
 

Дотримання правил 
внутрішнього розпорядку 

 дивись правила  
внутрішнього розпорядку 

  
 

  

Початок навчального року 
 

Поведінка при пошкодженні та 
заходи першої допомоги 
(наприклад, у разі пожеж, 

загроз і катастроф) 

- Ризик нещасних випадків на 
території школи 
- Реалізація та зміст 
екстреного виклику (112) 
- Зберігайте спокій та 
бережіть себе! 
- Зобов’язання надати 
допомогу 
- Негайні заходи з порятунку 
життя та інші заходи першої 
допомоги 
- Поводження з відкритим 
вогнем і легкозаймистими 
рідинами 
- Закрийте вікна та двері на 
випадок пожежі! 
- Шляхи евакуації та місця 
збору 
- Вихід на балкони (3-й 
поверх) дозволений в 
екстрених випадках та за 
вказівкою вчителя. 
- Поведінка відповідно до 
внутрішньошкільного 
кризового менеджменту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Початок навчального року 
(і за потребою) 

 
поведінка на дорозі 

 Дотримання правил 
дорожнього руху 

- Поведінка в громадському 
транспорті 
- Поведінка з велосипедом 
- Поведінка на залізничних 
коліях 

 
 

 

  

Початок навчального року 
(і за потребою) 

 
Поведінка з наркотиками, 

тощо 

- Закон про захист молоді та 
боротьбу з наркотиками 
- Загальна заборона 
алкоголю, сигарет та інших 
наркотиків у школі та на всіх 
шкільних заходах 
- Небезпеки вживання 
легальних і нелегальних 
наркотиків 

 
 
 
 

 

  

Початок навчального року 

 
Поведінка при знаходженні 

боєприпасів 

- Не чіпай знахідку 
- Заблокувати місце 
знаходження і попередити 
людей 
- Повідомити вчителя або/та 
поліцію 

  

Початок 
навчального 

року 

 
Повкдінка в 
кабінетах 

 
Біологія 

 
 

- Порядок у кабінеті 
-  Заходьте у кабінет тільки з 
учителем 

 
 
 

 

  

 
Фізика 

 Порядок у кабінеті 

 Заходьте у кабінет тільки з 
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учителем  

 Поведінка при 
експериментах 

  

 
Хімія 

 
 

 Порядок у кабінеті 

 Заходьте у кабінет тільки з 
учителем  

 Поведінка при 
експериментах 

 
 
 

 

  

Tема Вміст  
Дата/Підпис 

 
Дата/Підпис 

відсутні учні  
подальша 

інструкція/дата/підпис 

відсутні учні  
подальша 

інструкція/дата/підпис 

Початок 
навчального 

року 

 
Порядок у 
кабінетах 

 
Iнформатика 

 
 

 Порядок у кабінеті 

 Заходьте у кабінет тільки з 
учителем  

 

  

 
Спорт 

 
 

- за шаблоном відділу спорту   

Жовтень 

Гігієнічна поведінка та 
профілактика простудних 

захворювань 

- Профілактичні заходи 
(наприклад, одяг, який 
відповідає погоді, регулярне 
миття рук, інші правила 
гігієни) 

 
 
 

 

  

Жовтень 

 
поведінка під час запуску 

повітряного змія 

- Запускайте лише 
повітряних зміїв та інші 
подібні літальні пристрої на 
лінії довжиною не більше 
100м 
-  не піднімайтеся в районі 
аеропортів та електромереж 
(небезпека для життя на 
високовольтних лініях) 
 

 
 
 
 

 

  

Грудень 

 
Поведінка при небезпеці 

взимку 

- Вихід на льодові поверхні 
лише після офіційного 
дозволу 
- Допомога постраждалим 
- Кидання сніжками 
- Створення ковзанки 
 

  

  

Грудень 
 

Небезпека при поводженні з 
піротехнічними виробами 

- Дотримуйтесь інструкцій із 
застосування та вікових 
обмежень 
- Поведінка при поводженні з 
нерозірваною піротехнікою 
- Заборона маніпуляцій і 
самовиробництва 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Березень 

 
Охорона природи і поведінка 
при ризику захворювання на 

сказ 

- Не порушуйте та не 
знищуйте флору та фауну 
- Уникайте алергенних та 
отруйних рослин 
- використовуйте лише 
розмічені шляхи 
- Не чіпайте (помітних) диких 
тварин 
- У разі укусу тварини чи 
алергічної реакції повідомте 
вчителя або поліцію та за 
необхідності зверніться до 
лікаря 
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Червень 
(і за потребою) 

 
Поведінка біля води, на воді 

та у воді 

 Дотримуйтесь правил 
купання 

 
 
 

 

  

За потребою 

 
Поведінка під час уроків, 

екскурсій, походів та поїздок з 
класом 

- Дотримання правил 
дорожнього руху 
- Ходіть групами або за 
вказівкою вчителя 
- Адекватна поведінка в 
громадському транспорті 
- подальші правила з 
урахуванням потреб 

  

  

 


