
 

Рекомендації щодо дій учнів та вчителів у разі виявлення 

пожежі в гімназії.  

Профілактика пожежі 

1. Потрібно зачинити двері, де горить вогонь. Якщо ви побачите 

приміщення, що горить, через вікно, не намагайтеся увійти в нього. 

Відчинені двері не тільки випустять дим і перешкодять евакуації - 

раптове надходження додаткового повітря може призвести до 

поширення пожежі з великою швидкістю. 

2. Варто негайно підняти тривогу, голосно кричати про пожежу. 

Викликати пожежну охорону. Виклик повинен бути продубльовано 

через якийсь (короткий) час. 

3. Необхідно повідомити про пожежу адміністрацію гімназії, вжити 

належних заходів щодо евакуації всіх дітей і людей з приміщення 

гімназії. Тут особливо важливо не допустити паніки. Евакуація 

проводиться з усього приміщення гімназії, навіть якщо пожежа 

виявлена тільки в якійсь його частині! 

4. Почувши тривогу, учні встають біля своїх парт і за вказівкою вчителя 

залишають по одному класну кімнату та йдуть розміреним кроком до 

місця збору, замикає хід учитель із класним журналом. Необхідно 

зачинити двері класної кімнати і всі інші двері на шляху евакуації. 

5. Діти з одного класу спускаються сходами (по одному) тільки з однієї їх 

сторони, залишаючи іншу сторону для проходу інших класів, за 

винятком випадків, коли сходи дуже вузькі. Не допускайте обгін один 

одного та штовханину. 

6. Усі, хто не був присутній у класі під час сигналу тривоги, повинен 

негайно йти до місця збору і приєднатися до свого класу чи групи. 

7. У разі потреби організовуються пошуки людей, яких не виявилося на 

місці збору. 

8. Нікому не дозволяється повертатися до приміщення, наприклад, за 

одягом, книгами, доти, поки не буде дозволено працівниками пожежної 

частини чи директором гімназії. 

9. На місці збору кожен клас чи група людей займають чітко визначене 

місце і знаходяться там до певних вказівок з боку адміністрації. 

10. Місце збору повинне бути під навісом чи в іншому приміщенні. 

11. Серед евакуйованих, що зібралися на збірному пункті, проводиться 

переклик (за класним журналом): це робиться для того, щоб з'ясувати, 

чи всі евакуювалися зі гімназії. Директор гімназії після тривоги йде до 

збірного пункту і там приймає рапорти від усіх шкільних підрозділів. 

12. Для дітей-інвалідів і дітей з неврівно- важеною психікою повинні бути 

заздалегідь передбачені спеціальні міри евакуації. 

13. Розмови і сміх під час евакуації повинні бути заборонені, щоб були 

чутні вказівки. 

14. До прибуття пожежної охорони вже необхідно знати, де саме, у якому 

приміщенні пожежа і чи всі евакуйовані. У наявності повинен бути 



план пожежної евакуації зі гімназії. Начальника групи прибулої 

пожежної охорони зустрічають з повною інформацією. 

  


