
                                                                 Затверджено

                                                                 Директор                    Сергій КРИКУН

                                                 Алгоритм дій 

                  учасників освітнього процесу у корпусі №1 (нижньому)

1. Евакуація здійснюється за відповідним звуковим сигналом  дзвоника 
( три короткі дзвінки),  який подає черговий вчитель після отримання 
на мобільний телефон 

2. Вчителі , який знаходиться з відповідними класами у кабінетах  
української мови, математики, природознавства, інформатики,  1 класу,
кабінеті психолога :

 нагадують  дітям про головну мету евакуації, їхню безпеку та 
правила евакуації.

  перевіряють вимкнення та знеструмлення всіх технічних засобів
та освітлювальних приладів. Закривають  двері та вікна.

 перевіряють  безпечність маршруту для евакуації.
 допомагають  дітям з інвалідністю та маленьким дітям.

3. Евакуація здійснюється до укриття №1 (підвальне приміщення 
адміністративного корпусу). Напрямок руху вказано стрілками 
зеленого кольору.

4. Після прибуття до укриття №1, вчителі перевіряють  наявність усіх 
дітей за списком та доповідають черговому вчителеві.

5. Черговий вчитель повідомляє адміністрацію закладу про завершення 
евакуації до сховища № 1  ( кількість евакуйованих дітей та  
працівників)

6. Вчителі залишаються  зі своїми класами  до отримання сповіщення 
«Відбій  повітряної тривоги» та здійснюють необхідну підтримку, 
заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.

7.  Після отримання звукового сигналу «Відбій повітряної тривоги» 
здійснюється  зворотня  евакуація назад до класів, дотримуючись тих 
самих правил.



                                                                    Затверджено
                                                                    Директор                Сергій КРИКУН

                                                 Алгоритм дій 
                  учасників освітнього процесу у нижньому спальному  корпусі

1. Евакуація здійснюється за відповідним звуковим сигналом  
дзвоника ( три короткі дзвінки),  який подає черговий вчитель після 
отримання на мобільний телефон сповіщення «Повітряна тривога».

2. Вчителі(вихователі, помічники вихователя) , який знаходиться з 
відповідними класами (групами) у кабінетах  логопеда, трудового 
навчання , спальних приміщеннях:
 нагадують  дітям про головну мету евакуації, їхню безпеку та 

правила евакуації.
  перевіряють вимкнення та знеструмлення всіх технічних засобів

та освітлювальних приладів. Закривають  двері та вікна.
 перевіряють  безпечність маршруту для евакуації.
 допомагають  дітям з інвалідністю та маленьким дітям.

3. Евакуація здійснюється до укриття № 3 (погріб). Напрямок руху 
вказано стрілками синього кольору.

4. Після прибуття до укриття №3, вчителі (вихователі, помічники 
вихователя)) перевіряють наявність усіх дітей за списком та 
доповідають черговому вчителеві.

8. Вчителі (вихователі) залишаються  зі своїми класами  та здійснюють 
необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного 
перебування в укритті

9. Черговий вчитель повідомляє адміністрацію закладу про завершення 
евакуації до сховища № 3  ( кількість евакуйованих дітей та  
працівників)

10.Після отримання звукового сигналу «Відбій повітряної тривоги» 
здійснюється  зворотня  евакуація назад до класів (спалень), 
дотримуючись тих самих правил.



                                                                  Затверджено
                                                                  Директор                    Сергій КРИКУН

                                                 Алгоритм дій 
                  учасників освітнього процесу у навчальному корпусі № 2
1. Евакуація здійснюється за відповідним звуковим сигналом дзвоника 
(три короткі дзвінки),  який подає черговий вчитель після отримання на 
мобільний телефон сповіщення «Повітряна тривога».
2. Вчителі(вихователі) , який знаходиться з відповідними класами 
(групами) у кабінеті СПО, ЛФК, сенсорній кімнаті:
• нагадують  дітям про головну мету евакуації, їхню безпеку та правила 
евакуації.
•  перевіряють вимкнення та знеструмлення всіх технічних засобів та 
освітлювальних приладів. Закривають  двері та вікна.
• перевіряють  безпечність маршруту для евакуації.
• допомагають  дітям з інвалідністю та маленьким дітям.

3. Евакуація здійснюється до укриття № 2 (погріб). Напрямок руху 
вказано стрілками фіолетового кольору.
4. Після прибуття до укриття №2, вчителі (вихователі, помічники 
вихователя)) перевіряють наявність усіх дітей за списком та доповідають 
черговому вчителеві.
5.Вчителі (вихователі) залишаються  зі своїми класами та здійснюють 
необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в 
укритті.
6. Черговий вчитель повідомляє адміністрацію закладу про завершення 
евакуації до сховища № 2 ( кількість евакуйованих дітей та  працівників)
7. Після отримання звукового сигналу «Відбій повітряної тривоги» 
здійснюється зворотня евакуація назад до класів , дотримуючись тих самих 
правил.



                                                                  Затверджено
                                                                  Директор                    Сергій КРИКУН

                                                 Алгоритм дій 
                  учасників освітнього процесу у навчальному корпусі № 3
1. Евакуація здійснюється за відповідним звуковим сигналом дзвоника 
(три короткі дзвінки),  який подає черговий вчитель після отримання на 
мобільний телефон сповіщення «Повітряна тривога».
2. Вчителі(вихователі) , який знаходиться з відповідними класами 
(групами) у  1, 3, 4 класах :
• нагадують  дітям про головну мету евакуації, їхню безпеку та правила 
евакуації.
•  перевіряють вимкнення та знеструмлення всіх технічних засобів та 
освітлювальних приладів. Закривають  двері та вікна.
• перевіряють  безпечність маршруту для евакуації.
• допомагають  дітям з інвалідністю та маленьким дітям.

3. Евакуація здійснюється до укриття № 4 (). Напрямок руху вказано 
стрілками червоного кольору.
4. Після прибуття до укриття №4, вчителі (вихователі,) перевіряють 
наявність усіх дітей за списком та доповідають черговому вчителеві.
5. Вчителі (вихователі) залишаються  зі своїми класами та здійснюють 
необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в 
укритті.
6. Черговий вчитель повідомляє адміністрацію закладу про завершення 
евакуації до сховища № 4 ( кількість евакуйованих дітей та  працівників)
7. Після отримання звукового сигналу «Відбій повітряної тривоги» 
здійснюється зворотня евакуація назад до класів , дотримуючись тих самих 
правил.



                                                             Затверджено
                                                             Директор                          Сергій КРИКУН

                                                 Алгоритм дій 
                  учасників освітнього процесу у майстернях закладу 
1. Евакуація здійснюється за відповідним звуковим сигналом дзвоника 
(три короткі дзвінки),  який подає черговий вчитель після отримання на 
мобільний телефон сповіщення «Повітряна тривога».
2. Вчителі трудового навчання, які знаходиться з відповідними класами  у 
будівельній, столярній, сільськогосподарській майстерні :
• нагадують  дітям про головну мету евакуації, їхню безпеку та правила 
евакуації.
•  перевіряють вимкнення та знеструмлення всіх технічних засобів та 
освітлювальних приладів. Закривають  двері та вікна.
• перевіряють  безпечність маршруту для евакуації.
• допомагають  дітям з інвалідністю та маленьким дітям.

3. Евакуація здійснюється до укриття № 3 ( погріб). Напрямок руху 
вказано стрілками синнього кольору.
4. Після прибуття до укриття №3, вчителі (вихователі,) перевіряють 
наявність усіх дітей за списком та доповідають черговому вчителеві.
5. Вчителі  залишаються  зі своїми класами та здійснюють необхідну 
підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті
6. Черговий вчитель повідомляє адміністрацію закладу про завершення 
евакуації до сховища № 4 ( кількість евакуйованих дітей та  працівників)
7. Після отримання звукового сигналу «Відбій повітряної тривоги» 
здійснюється зворотня евакуація назад до майстерень, дотримуючись тих 
самих правил.



                                                             Затверджено
                                                             Директор                          Сергій КРИКУН

                                                 Алгоритм дій 
                  учасників освітнього процесу у їдальні, актовому залі закладу 

1. Евакуація здійснюється за відповідним звуковим сигналом 
дзвоника (три короткі дзвінки),  який подає черговий вчитель 
після отримання на мобільний телефон сповіщення «Повітряна 
тривога».

2. Вчителі (вихователі ), які знаходиться з відповідними класами 
(групами )  у їдальні, актовому залі  закладу:
 нагадують  дітям про головну мету евакуації, їхню безпеку 

та правила евакуації.
 перевіряють вимкнення та знеструмлення всіх технічних 

засобів та освітлювальних приладів. Закривають  двері та 
вікна.

 перевіряють  безпечність маршруту для евакуації.
 допомагають  дітям з інвалідністю та маленьким дітям.

3. Евакуація учнів 5-8 класів та дошкілля здійснюється до укриття 
№ 4 ( погріб). Напрямок руху вказано стрілками  червоного 
кольору.

4. Евакуація учнів 1-4 класів та дошкілля здійснюється до укриття 
№ 3 ( погріб). Напрямок руху вказано стрілками  синього 
кольору.

5. Евакуація учнів 9-10 класів до укриття № 2 ( погріб). Напрямок 
руху вказано стрілками  фіолетового кольору.

6. Після прибуття до укриттів №2,3,4 вчителі (вихователі) перевіряють
наявність усіх дітей за списком та доповідають черговому 
вчителеві.

7. Вчителі (вихователі )  залишаються  зі своїми класами (групами) та 
здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та 
спокійного перебування в укритті

8. Черговий вчитель повідомляє адміністрацію закладу про 
завершення евакуації ( кількість евакуйованих дітей та  
працівників)



9. Після отримання звукового сигналу «Відбій повітряної тривоги» 
здійснюється зворотня евакуація назад до класів , дотримуючись 
тих самих правил.

                                                             Затверджено
                                                             Директор                          Сергій КРИКУН

                                                 Алгоритм дій 
                 учасників освітнього процесу у дошкільному відділенні закладу

1. Евакуація здійснюється за відповідним звуковим сигналом 
дзвоника (три короткі дзвінки),  який подає черговий вчитель  
(сторож у нічний час) після отримання на мобільний телефон 
сповіщення «Повітряна тривога».

2. Вчителі (вихователі, помічники вихователя  ), які знаходиться з
вихованцями групами   у дошкільному відділенні закладу:
 нагадують  дітям про головну мету евакуації, їхню безпеку 

та правила евакуації.
 перевіряють вимкнення та знеструмлення всіх технічних 

засобів та освітлювальних приладів. Закривають  двері та 
вікна.

 перевіряють  безпечність маршруту для евакуації.
 допомагають  дітям з інвалідністю та маленьким дітям.

3. Евакуація вихованців дошкільного відділення  здійснюється до
укриття № 4 ( погріб). Напрямок руху вказано стрілками  
червоного кольору.

4. Після прибуття до укриття №4 вчителі (вихователі) 
перевіряють наявність усіх дітей за списком та доповідають 
черговому вчителеві.

5. Вчителі (вихователі )  залишаються  зі своїми класами 
(групами) та здійснюють необхідну підтримку, заходи для 
комфортного та спокійного перебування в укритті

6. Черговий вчитель повідомляє адміністрацію закладу про 
завершення евакуації ( кількість евакуйованих дітей та  
працівників)

7. Після отримання звукового сигналу «Відбій повітряної 
тривоги» здійснюється зворотня евакуація назад до 
дошукільного відділення , дотримуючись тих самих правил.



                                                                    Затверджено
                                                                    Директор                Сергій КРИКУН

                                                 Алгоритм дій 
                  учасників освітнього процесу у верхньому спальному  корпусі

1. Евакуація здійснюється за відповідним звуковим сигналом  
дзвоника ( три короткі дзвінки),  який подає черговий вчитель (
сторож у нічний час) після отримання на мобільний телефон 
сповіщення «Повітряна тривога».

2. Вихователь ( помічник вихователя) , який знаходиться з 
відповідними класами (групами) у спальних приміщеннях:

 нагадують  дітям про головну мету евакуації, їхню безпеку та 
правила евакуації.

 перевіряють вимкнення та знеструмлення всіх технічних засобів 
та освітлювальних приладів. Закривають  двері та вікна.

 перевіряють  безпечність маршруту для евакуації
 допомагають  дітям з інвалідністю та маленьким дітям.

3. Евакуація учнів 5-8 класів та дошкілля здійснюється до 
укриття № 4 ( погріб). Напрямок руху вказано стрілками  
червоного кольору.

4.    Евакуація учнів 9-10 класів до укриття № 2 ( погріб). 
Напрямок руху вказано стрілками  фіолетового кольору.

5. Після прибуття до укриття №2,4 вихователі (помічники 
вихователя) перевіряють наявність усіх дітей за списком та 
доповідають черговому вчителеві.

6. Вихователі  (помічники вихователя) залишаються  зі своїми 
класами та здійснюють необхідну підтримку, заходи для 
комфортного та спокійного перебування в укритті.

7. Черговий вчитель повідомляє адміністрацію закладу про 
завершення евакуації до сховища № 2,4  ( кількість 
евакуйованих дітей та  працівників)



8. Після отримання звукового сигналу «Відбій повітряної 
тривоги» здійснюється  зворотня  евакуація назад до спалень, 
дотримуючись тих самих правил.


