
Ознайомлення учнів на початку навчального року із 
правилами безпеки праці у школі …… 
 
 
Сьогодні, …………....., учні були ознайомлені із загальними правилами безпеки та 

охорони здоров’я на виробництві, правилами протипожежного захисту та надання 

першої медичної допомоги під час проведення практичних та лабораторних занять у 
спеціалізованих навчальних кабінетах, лабораторіях, на робочих місцях школи тощо. 

 

Учень повинен: 
 

1. Слухатися і виконувати вказівки відповідного вчителя, викладача професіних 

предметів або іншого педагогічного працівника школи.  

2. Перед початком кожного нового виду трудової діяльності пройти підготовку та 
дотримуватися вказівок вчителя. Якщо учень чогось не розуміє, то він зобов'язаний 

звернутися за поясненням до вчителя. 

3. Дотримуватися законодавчих та інших нормативно-правових актів та інструкцій 
щодо забезпечення безпеки та охорони здоров’я на виробництві та дотримуватися 

принципів безпечної поведінки на робочому місці.  

4. Дотримуватись встановлених процедур та інструкцій, з якими він був належним 
чином ознайомлений, згідно з інформацією вчителя. 

5. Повністю та зосереджено виконувати лише ті завдання, які були йому призначені 
вчителем. 

6. Використовувати та утримувати виробничі та робочі засоби та обладнання згідно 

технічної документації. Несправне обладнання та прилади слід припинити 
використовувати або замінити за погодженням із викладачем.  

7. Не користуватися машинами, технічним обладнанням та приладами, які відповідно 

до інструкцій викладача не були йому доручені.  
8. Перед тим, як включити машину або обладнання, переконатися, що це не загрожує 

здоров’ю чи життю оточуючих. Не залишати машину або обладнання під час роботи.  
9. Не торкайтися рухомих частин машини. Під час роботи забороняється змащувати, 

чистити, регулювати та ремонтувати машину. Не торкайтися електричної проводки 

на обладнанні. 
10. Під час роботи економно використовувати необхідні засоби індивідуального 

захисту; користуватися призначеними захисними пристроями і допоміжними 

засобами.  
11. Заходити на робоче місце практичного навчання на початку навчального дня в 

спецодязі. 

12. У спеціалізованих навчальних кабінетах, спортзалі та інших робочих місцях 
дотримуватись відповідних правил функціонування цих робочих місць.  

13. Не вживати алкогольні напої та інші речовини, що викликають залежність, під час 
проведення будь-яких заходів, організованих школою, та під час занять.  

14. Не палити в приміщенні школи та будівлях інших організацій, а також на заходах, 

організованих школою.  
15. Співпрацювати із іншими учнями та не заважати їм під час навчання та роботи.  

16. Негайно повідомити своєму викладачеві або іншим педагогічним парцівникам про 

нездужання або інші зміни у стані здоров’я або про травму іншої людини, свідком 
якої ви стали. 



17. Підтримувати порядок і чистоту на робочих місцях, у навчальних кабінетах та інших 

приміщеннях, що є однією з головних умов запобігання нещасним випадкам. 
18. Хімічні речовини, хімічні препарати та інші небезпечні речовини, які 

використовуються в навчанні, повинні зберігатися тільки в призначених для цього 

ємкостях із відповідним позначенням ступеня небезпеки, способу захисту та у 
випадку потреби способу нейтралізації.  

19. Не проносити до школи та її приміщень речі, небезпечні для життя та здоров’я 

людей (зброю, вибухівку, хімікати тощо), а також предмети та речовини, які можуть 
спричинити пожежу. 

20. У шкільних приміщеннях не користуватися під час занять мобільними телефонами 
та іншими електро/газовими приладами, принесеними з дому; з точки зору 

протипожежного захисту не користуватися відкритим вогнем у приміщеннях школи. 

21. Якщо ви збираєтесь залишити будівлю школи, робоче місце чи інший шкільний 
об'єкт під час занять необхідно негайно повідомити про це викладача, класного 
керівника або іншого педагогічного працівника. 

 

 

 

 

 

 

Підтверджую своїм підписом, що ________________________________ я 

ознайомився/ознайомилася із правилами та принципами безпеки та охорони праці, які я 

зобов'язуюся послідовно дотримуватися і керуватися ними. 

 

Підпис учня/учениці:______________________________________________ 

 


