
ЗАТВЕРЕДЖЕНО 

Нак. №199 від 05.10.2022р.   

 

Інструкція №6 

щодо  дій під час повітряної тривоги  під час освітнього процесу  

в  Черкаській  спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка 

 

Під час сигналу «Повітряна тривога» 

1. Відповідальна особа (Штатний черговий у школі) вмикає наявну систему 

оповіщення закладу. 

2. Учитель, під час уроку якого вмикається сирена, сповіщає учнів про 

загрозу, а батьків — про переміщення дітей до укриття. 

3. Евакуація з приміщення здійснюється за Інструкцією №5 «Дії персоналу 

щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей», затвердженої  

наказом по ЧСШ №28 від 22.02.2021р. 

4. Для супроводу учнів початкових класів можуть бути залученні 

помічники. 

5. Для швидкого надання медичної допомоги залучається  медичний 

працівник школи. 

6. Відповідальна особа  (черговий адміністратор) після оголошення сигналу 

оповіщення  перевіряє всі приміщення закладу на відсутність у них 

учасників освітнього процесу та працівників закладу, по завершенню 

перевірки прямує до найближчого укриття. 

7. Якщо сигнал «Повітряна тривога» лунає під час перерви, то учні негайно 

ідуть у клас, і переміщення в укриття забезпечує учитель, у якого буде 

урок після перерви.  

8. Учні, які перебувають на подвір’ї закладу, під час сигналу оповіщення 

повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних 

споруд. 

9. Учитель дбає про швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне 

місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального 

залучення до них дітей з ООП. 

10. Після прибуття класів в укриття  терміново проводиться перевірка 

присутності дітей за списками класних журналів. 

11. Учителі повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та 

спокійно зайняти місця в укритті. 

12. Вчителі та відповідальні особи здійснюють необхідну підтримку 

учасників освітнього процесу, заходи для комфортного та спокійного 

перебування в укритті. 



13. Якщо сигнал повітряної тривоги лунає по дорозі дитини до школи, то учні 

самі або разом із супроводжуючими прямують до найближчого укриття.  

14. Якщо сигнал «Повітряна тривога» лунає до початку першого уроку,  о 

переміщення учнів в укриття та контроль за їх перебуванням в укритті 

забезпечує черговий учитель.  

 

Після сигналу «Відбій тривоги»: 

1. Вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх 

учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або 

групами. 

 

 

 

Інструкція розроблена відповідно до Рекомендацій МОН 

Відповідальна особа з ЦЗ                   Олена НЯНЬКО 


