


Інструкція з охорони праці 

 

Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу під час канікул 

  

1. Загальні положення 

1. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

освітнього процесу в закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, перед початком канікул у  

закладах освіти проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями. 

Ці інструктажі містять правила поведінки учнів під час канікул. 

1. педагогічними працівниками інструктажів з урахуванням вікових 

особливостей учнів дозволить ознайомити їх з ризиками та небезпекою, що 

можуть очікувати під час канікул, та запобігти виникненню нещасних 

випадків. 

2. Інструктаж з безпеки життєдіяльності (первинний), який знайомить учнів з 

правилами поведінки під час канікул, проводить класний керівник перед 

початком канікул на виховній годині з реєстрацією у журналі реєстрації 

інструктажів з безпеки життєдіяльності. 

3. Питання безпеки, які мають висвітлити педагогічні працівники під час 

проведення інструктажу перед початком канікул, можна розділити на такі 

теми. 

3.1. Вимоги безпеки дорожнього руху, правила поведінки на автодорогах, 

залізниці, у транспортних засобах 

Безпека учнів під час перебування на вулиці починається з безпеки дорожнього 

руху, оскільки вони є учасниками дорожнього руху і повинні виконувати основні 

правила і положення згідно з Правилами дорожнього руху України, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (зі змінами), які 

встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України: 

рух тротуарами та пішохідними доріжками та рух за відсутності пішохідних доріжок 

чи тротуарів або за межами населеного пункту; 

перехід проїжджої частини вулиць; 

правила руху дорогою (вулицею) на велосипеді, мопеді. 

правила поведінки у залізничному транспорті та поблизу залізничних колій; 

правила безпеки під час перебування в транспортних засобах (річковий, 

автомобільний, міський електротранспорт, метро). 

3.2. Правила пожежної безпеки під час канікул: 



використання електроприладів у побуті; 

пожежі в приміщенні, лісі, правила поведінки під час пожежі. 

3.3. Правила поведінки в громадських місцях: 

перебування в громадських місцях, участь у масових заходах; 

перебування на дитячих майданчиках, гойдалках. 

3.4. Вимоги безпеки у побуті: 

під час роботи на присадибній ділянці; 

користування газовими приладами; 

правила електробезпеки та безпечного користування електроспоживачами; 

поведінка при виявленні незнайомих предметів та небезпечних речовин; 

правила поведінки з незнайомими людьми; 

толерантність у стосунках. 

3.5. Правила поведінки під час екскурсій до лісу: 

одяг і взуття для проведення прогулянки (екскурсії) до лісу; 

правила поводження у природному середовищі; 

поведінка під час дощу, грози, у надзвичайних ситуаціях. 

3.6. Правила поведінки на водних об’єктах: 

правила купання дітей, які не вміють плавати; 

правила безпеки під час плавання; 

небезпечність ігор, пов’язаних з обмеженням руху рук і ніг, хватанням і 

штовханням; 

тривалість купання та перебування на сонці; 

користування надувними матрацами та кругами; 

правила надання допомоги потопаючому. 



3.7. Вимоги безпеки у разі виникнення екстремальних ситуацій, стихійних лих 

тощо: 

у разі виникнення аварійних ситуацій; 

при виникненні пожеж; 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру (землетруси, 

виверження вулканів, повені, зсуви грунту, урагани тощо). 

Про всі випадки аварійних ситуацій, аварій, нещасних випадків природного чи 

техногенного характеру необхідно повідомити органи місцевого самоврядування, 

міліцію, місцевий штаб цивільного захисту. 

3.8. Профілактика шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, 

токсикоманія, ігроманія): 

шкідливість для здоров’я вживання алкоголю, тютюнопаління; 

вплив постійного перебування за комп’ютером на здоров’я дітей. 

3.9. Правила надання першої допомоги у разі настання нещасного випадку 

У разі нещасного випадку, що трапився за відсутності дорослих: 

повідомити батьків телефоном; 

викликати швидку допомогу при необхідності; 

вжити заходів надання першої медичної допомоги, з якими необхідно ознайомити 

під час проведення інструктажу перед початком канікул. 

4. Ці вимоги безпеки не передбачають усіх можливих небезпечних ситуацій, 

що призводять до нещасних випадків з учнями під час канікул. У кожному 

конкретному випадку учням необхідно враховувати небезпеку і діяти з 

метою збереження особистого життя і здоров’я. 

5. Профілактика дитячого травматизму, навчання дітей безпеці життя і 

діяльності під час проведення інструктажів перед початком канікул - це 

запорука того, що діти добре відпочинуть і повернуться до навчання 

здоровими. 

 

        Інструкцію отримав(а) і з її змістом ознайомлений(а) :   

 «__»____________20__року     ______           ____________________________ 

                                                       Підпис                                                 ПІП 



 

 
ПАМ’ЯТКА 

для учнів та батьків на осінні канікули 

УЧЕНЬ! БЕРЕЖИ СЕБЕ! 

1. Постійно дотримуйся правил дорожнього руху. Ніколи не порушуй їх, це 

небезпечно для життя. Переходь вулицю тільки у відведених місцях. Будь 

обережним при переході трамвайних та залізничних колій. Не влаштовуй ігри на 

проїжджій частині вулиці. Правильно користуйся міським транспортом. 

2. Не грайся сірниками та іншими легкозаймистими предметами. Будь обережний з 

газом. Не вмикай його без дозволу батьків та без потреби. 

3. Не чіпай невідомі тобі предмети. При виявленні вибухонебезпечних предметів, 

повідом дорослих. 

4. Будь обережний з електроприладами. Не вмикай їх без дорослих. Не торкайся 

оголених проводів. Виходячи з дому, перевіряй, щоб усі електропобутові прилади 

були відключені. 

5. Будь обережним біля водоймищ, не ходи по тонкому льоду. Не влаштовуй ігри 

поблизу водоймищ 

6. Виконуй правила протипожежної безпеки. Не грай з вогнем. Не розпалюй 

багаття. 

7. Не чіпай бездомних кішок та собак. Спілкування з ними призводить до нещасних 

випадків. 

8. Не заходь у ліфт з незнайомими людьми. 

Любий учень, дбай про своє здоров’я та життя! 

ШАНОВНІ БАТЬКИ! 

1. Не залишайте дітей без догляду. Знайте, де і з ким бувають Ваші діти, чим вони 

займаються. 



2. Випускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй про правила дорожнього руху, 

про правила поведінки в громадських місцях. 

3. Постійно нагадуйте про правила власної безпеки. 

Шановні батьки, дбайте про здоров’я та життя Вашої дитини! 

Бажаю гарних канікул!!! 

З повагою, 

класний керівник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПАМ’ЯТКА 

для учнів та батьків на зимові канікули 

УЧЕНЬ! БЕРЕЖИ СЕБЕ! 

1. Постійно дотримуйся правил дорожнього руху. Ніколи не порушуй їх, це 

небезпечно для життя. Переходь вулицю тільки у відведених місцях. Не 

влаштовуй ігри на проїжджій частині вулиці. Правильно користуйся міським 

транспортом. 

2. Не грайся сірниками та іншими легкозаймистими предметами. Будь обережний з 

газом. Не вмикай його без дозволу батьків та без потреби. 

3. Не прикрашай ялинку ватою, паперовими іграшками. Не запалюй бенгальські 

вогні, свічки. 

4. Не чіпай невідомі тобі предмети. При виявленні вибухонебезпечних предметів, 

повідом дорослих. 

5. Будь обережний з електроприладами. Не вмикай їх без дорослих. Не торкайся 

оголених проводів. 

6. Не чіпай бездомних кішок та собак. Спілкування з ними призводить до нещасних 

випадків. 

7. Не ходи на водоймища. Тонкий лід – це небезпечно для життя. 

8. Не заходь у ліфт з незнайомими людьми. 

9. Будь обережний під час катання на санчатах, лижах, ковзанах. Не гуляйте довго 

під час сильних морозів. 

Любий учень, дбай про своє здоров’я та життя! 

ШАНОВНІ БАТЬКИ! 

1. Не залишайте дітей без догляду. Знайте, де і з ким бувають Ваші діти,  чим вони 

займаються. 

2. Випускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй про правила дорожнього руху, не 

дозволяйте купляти петарди, запалювати бенгальські вогні. 

3. Не залишайте колючі, ріжучі предмети та сірники у легкодоступному для дітей 

місці. 

4. Не допускайте переохолодження дитини. Постійно нагадуйте про правила власної 

безпеки. 

Шановні батьки, дбайте про здоров’я та життя Вашої дитини! 

Бажаю гарних канікул!!!    З повагою,  класний керівник 



 

 
ПАМ’ЯТКА 

для учнів та батьків на весняні канікули 

УЧЕНЬ! БЕРЕЖИ СЕБЕ! 

1. Постійно дотримуйся правил дорожнього руху. Ніколи не порушуй їх, це 

небезпечно для життя. Переходь вулицю тільки у відведених місцях. Будь 

обережним при переході трамвайних та залізничних колій. Не влаштовуй ігри на 

проїжджій частині вулиці. Правильно користуйся міським транспортом. 

2. Не грайся сірниками та іншими легкозаймистими предметами. Будь обережний з 

газом. Не вмикай його без дозволу батьків та без потреби. 

3. Не чіпай невідомі тобі предмети. При виявленні вибухонебезпечних предметів, 

повідом дорослих. 

4. Будь обережний з електроприладами. Не вмикай їх без дорослих. Не торкайся 

оголених проводів. Виходячи з дому, перевіряй, щоб усі електропобутові прилади 

були відключені. 

5. Будь обережним біля водоймищ, не ходи по льоду у період танення. Не 

влаштовуй ігри поблизу водоймищ 

6. Виконуй правила протипожежної безпеки. Не грай з вогнем. Не розпалюй 

багаття. 

7. Не чіпай бездомних кішок та собак. Спілкування з ними призводить до нещасних 

випадків. 

8. Не заходь у ліфт з незнайомими людьми. 

Любий учень, дбай про своє здоров’я та життя! 

ШАНОВНІ БАТЬКИ! 

1. Не залишайте дітей без догляду. Знайте, де і з ким бувають Ваші діти, чим вони 

займаються. 

2. Випускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй про правила дорожнього руху, 

про правила поведінки в громадських місцях. 



3. Постійно нагадуйте про правила власної безпеки. 

Шановні батьки, дбайте про здоров’я та життя Вашої дитини! 

Бажаю гарних канікул!!! 

З повагою, 

класний керівник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПАМ’ЯТКА 

для учнів та батьків на літні канікули 

УЧЕНЬ! БЕРЕЖИ СЕБЕ! 

1. Переходи дорогу тільки у місцях, позначених знаком «Пішохідний перехід», на 

зелене світло світлофора, коли зупиняться всі транспортні засоби!!! 

2. Обходи трамвай на зупинці спереду, а авто, автобуси – ззаду. 

3. Правила протипожежної безпеки: щоб уникнути отримання травм, не підпалювай 

петарди, сірники, не грайся з небезпечними предметами та речовинами!!! 

4. Обережно користуйся електроприладами вдома, не залишай їх без нагляду 

ввімкнутими. 

5. Під час турпоходів, подорожей до лісу: розпалювай багаття тільки під наглядом 

дорослих, не вживай воду з природних джерел, не залишай сміття, не руйнуй 

пташині гнізда, будь обережним при зустрічі з свійськими та дикими тваринами. Не 

збирай І НЕ ВЖИВАЙ гриби, плоди, ягоди біля транспортних магістралей, 

високовольтних ліній електромережі. Не збирай І НЕ ВЖИВАЙ незнайомі гриби, 

плоди, ягоди. 

6. Під час грози, сильного вітру, шквалів знаходься у приміщеннях. 

7. Будь обережним під час літнього відпочинку на воді. Не купайся без дозволу та 

нагляду дорослих, не купайся в незнайомих та не облаштованих для купання 

водоймах. 

8. У випадку знаходження маловідомих предметів терміново повідом дорослих або 

відповідній організації, не торкайся їх і не намагатися їх знешкоджувати 

самостійно!!! 

9. Виконуй правила проїзду в ліфті. Не заходься у ліфт з незнайомими людьми. 

10. Пам’ятай про категоричну заборону відвідування новобудов, будівельних 

майданчиків, аварійних будівель. 

Любий учень, дбай про своє здоров’я та життя! 

ШАНОВНІ БАТЬКИ! 

1. Не залишайте дітей без догляду. Знайте, де і з ким бувають Ваші діти, чим вони 

займаються. 

2. Випускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй про правила дорожнього руху. 

3. Не залишайте колючі, ріжучі предмети та сірники у легкодоступному для дітей 

місці. 

4. Постійно нагадуйте про правила власної безпеки. 

Шановні батьки, дбайте про здоров’я та життя Вашої дитини! 

Бажаю гарних канікул!!!   З повагою,    класний керівник 



 

Пам'ятка батькам 

Літні канікули 

Шановні батьки! 

Нагадуємо Вам, що Ви несете особисту відповідальність за життя і здоров’я своїх 

дітей під час літніх канікул. Не залишайте дітей без нагляду старших у період 

літнього відпочинку. 

Перебуваючи на літніх канікулах, Ваші діти повинні дотримуватись правил безпеки 

життєдіяльності і пам’ятати: 

- про правила дорожнього руху; 

- про правила пожежної безпеки; 

- про безпечне поводження з петардами; 

- про безпечне поводження з електропобутовими і газовими приладами; 

- про безпечне поводження біля відкритих водойм і на воді; 

- про шкідливість алкоголю, паління та вживання наркотичних і психотропних 

речовин; 

- про шкідливість тривалого перебування на сонці; 

- про безпеку перебування в місцях можливих обвалів (яри, кар’єри, глинища); 

- про небезпеку укусів диких та свійських тварин; 

- про правила поведінки в громадських місцях; 

- про обережність на залізниці; 

- про необхідність слухатися батьків, учителів, вихователів і виконувати їхні 

розпорядження; 

- про дотримування правил безпечної поведінки під час грози; 

- про необхідність дотримуватися техніки безпеки під час проведення екскурсій, 

походів, культпоходів. 

Категорично забороняється: 

- розпалювати вогнища біля будівель в населених пунктах, у лісах і лісосмугах 

(особливо хвойних), поблизу полів хлібних злаків; 



- вживати в їжу гриби і невідомі ягоди; 

- брати в руки отрутохімікати; 

- гратися гострими і небезпечними предметами; 

- проводити дитячі ігри і розваги поблизу повітряних ліній електропередач; 

- користуватися вогнепальною зброєю (самопалами); 

- знаходитись біля водойм і на воді без нагляду дорослих. 

Дотримання учнями елементарних вимог безпеки життєдіяльності під час канікул 

принесе тільки радість і задоволення від літнього відпочинку. 

Шановні батьки! 

Пам'ятайте, що літні канікули для дітей - це можливість набратися свіжих сил, 

оздоровитися, закріпити набуті знання і використовувати їх у домашніх умовах. 

Звертаємо увагу на організацію відпочинку Вашої дитини під час канікул. 

Приділяйте, будь ласка, більше уваги своїй дитині. Залучайте до виконання 

домашніх обов’язків. Тримайте під контролем проведення дозвілля сина (доньки) 

за межами дому у вечірній час. 

 

 

 

 

 

 

 

 


