
Алгоритм дій для освітян та учнів при «замінуванні» закладу освіти.  

  

Під час оголошення наказу про евакуацію з наукового ліцею потрібно:  

Вчителям.  

1.Секретар  ліцею вмикає наявну систему оповіщення ліцею.   

2. Якщо повідомлення про замінування під час уроку. Вчитель повинен 

організувати щоб учні одягли верхній одяг та швидко залишити приміщення та 

будівлю гімназії і рухатися колоною по двоє з учасниками освітнього процесу на 

спортивний майданчик навчального закладу.  

3. Якщо повідомлення про замінування на перерві. Вчитель урок якого 

наступний за розкладом повинен швидко організувати учнів класу (у кабінеті 

згідно розкладу уроків) пересування колоною по двоє з приміщенні класу та 

швидко залишити приміщення та будівлю ліцею і рухатися на спортивний 

майданчик навчального закладу.  

4. Черговий з числа адміністрації ліцею після оголошення сигналу 

оповіщення ретельно перевіряє усі приміщення ліцею на відсутність у них 

учасників освітнього процесу та працівників закладу, і по завершенню перевірки 

прямує на спортивний майданчик навчального закладу.  

5. Після прибуття на визначене місце, учитель перевіряє наявність усіх дітей 

за списком.  

7. Під час перебування на спортивному майданчику навчального закладу. 

вчителі здійснюють необхідну підтримку і всі заходи для  спокійного 

перебування учнів .   

8. Після завершення небезпеки  вчителі слідкують за тим, щоб вихід усіх 

учасників освітнього процесу зі спортивного майданчика навчального 

закладу здійснювався організовано колонами і супроводжують їх до ліцею.  

Якщо уроків за розкладом більше немає учні самостійно вирушають додому.  

Директору.  

Отримавши інформацію про замінування,  одразу повідомити про це відповідні 

служби, організувати оповіщення та евакуацію учасників освітнього процесу  

Після сигналу тривоги  прямувати до спортивного майданчика навчального 

закладу, куди має надходити інформація від усіх підрозділів про перебіг 

евакуації.   

Також необхідно:  

• довести інформацію щодо події до управління освіти;  

• здійснювати керівництво евакуацією до прибуття працівників ДСНС  

України. У разі загрози життю людей – негайно організувати їх рятування  

(евакуацію), використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;  

• організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, 

евакуйованих із будівлі;  

• виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити 

повернення дітей і працівників до будівлі.  



• направити для зустрічі працівників ДСНС України та інших служб особу, 

яка добре знає під'їзні шляхи;  

• вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих 

евакуацією людей;  

• організувати охорону небезпечного місця шляхом спостереження здалеку;  

• не допускати сторонніх осіб до небезпечного місця, доки не прибули 

фахівці;  

• припинити всі роботи, не пов'язані з заходами щодо евакуації;  

• організувати відключення мереж електропостачання і газопостачання, 

зупинку систем вентиляції та кондиціонування повітря тощо;  

• забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації, від можливих 

пошкоджень внаслідок вибуху;  

• інформувати керівника аварійно-рятувальної служби підрозділу про 

наявність людей у будівлі.  

Учням.  

1.Якщо повідомлення  під час уроку. Учні повинні організовано колоною по 

двоє у супроводі вчителя швидко залишити приміщення та будівлю ліцею і 

рухатися на спортивний майданчик ліцею.  

2. Якщо повідомлення на перерві. Учні швидко прямують у кабінет згідно 

розкладу уроків та чекають на вчителя і разом з ним колоною по двоє швидко 

залишають приміщення та будівлю гімназії і рухаються на спортивний 

майданчик ліцею.  

3.Прослухавши інформацію про необхідність евакуації, виконувати 

розпорядження вчителя,  і під його керівництвом організовано, спокійно і без 

паніки залишити приміщення.  

4.Під час руху не говорити – щоб чути вчителя;  

5. Під час руху не бігти – щоб не постраждати;  

6. Під час руху не штовхатися – щоб не постраждали інші.  

7.Не повертатися до приміщення чи будівлі ліцею – щоб залишатися в безпеці.  

  


