Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу в
приміщенні Класичної гімназії при ЛНУ ім. І. Франка
1. Під час перебування в Гімназії та на її території чітко виконувати правила безпеки
життєдіяльності: не бігати, не штовхатися, не кричати, не влаштовувати метушливого,
неконтрольованого руху та рухливих ігор, що можуть призвести до травмування, не
провокувати словами та рухами агресивної поведінки, що може призвести до бійки і
травмування.
2. Бути обережним у найбільш травмонебезпечних місцях – уважно та спокійно спускатися та
підніматися сходами, перебувати і пересуватися у вузьких коридорах, бути обережним у
туалетах, приміщенні гардеробу; не підходити до вікон, не перехилятися через перила на
сходах, не стояти біля дверей кабінетів (їх можуть раптово відчинити), не чіпати скляні двері в
коридорах, не ховатися.
3. Мати змінне взуття на низьких стійких підборах. Ученицям категорично забороняється
носити травмонебезпечне взуття на високих підборах, підборах-шпильках для попередження
падіння та травмування. Обережно пересуватися щойно помитою, намастикованою підлогою
та бетонними сходами, щоб не впасти і не травмуватися.
4. Не одягати на навчання жодних прикрас, мати короткий манікюр, щоб запобігти втраті цінних
речей та ушкодженням. Якщо ви прийшли до школи з цінними речами (мобільний телефон,
гаманець з грошима, прикраси тощо), то зберігати їх слід при собі, не передавати іншим.
Категорично заборонено користуватися мобільним телефоном на уроках. Якщо вам
необхідно зробити дзвінок – слід вийти у коридор та здійснити його у місці, де ви не будете
заважати іншим учням та вчителям.
5. Категорично заборонено перебувати у Гімназії з колючо-ріжучими предметами (ножі,
голки…).
6. Категорично заборонено розмахувати навколо себе портфелем із підручниками або сумкою зі
змінним взуттям, кидати ці та інші предмети з метою передачі в руки іншим учасникам
навчально-виховного процесу.
7. З метою попередження отруєнь кожен учень повинен знати, що пити воду з кранів
заборонено. Не дозволяється вживати зафарбовані напої (фанту, колу тощо), продукти
швидкого харчування (чіпси, сухарики тощо). Чітко дотримуватися санітарно-гігієнічних норм:
мати засоби особистої гігієни, регулярно мити руки перед вживанням їжі, до і після
відвідування туалетних кімнат.
8. З метою попередження удавлення та пошкодження шкільного майна і особистих речей учнів
учням забороняється вживання жувальних гумок.
9. На уроках підвищеної небезпеки (фізична культура, трудове навчання, захист Вітчизни)
виконувати вправи, задані вчителем, тільки після прослуханого інструктажу та дозволу
початку роботи.
10. Уважно та спокійно користуватися виделками, скляним посудом та іншими приборами в
їдальні та буфеті, використовувати їх тільки за призначенням. Заборонено спрямовувати
ложки, виделки на себе або іншу людину, щоб уникнути травм.
11. Якщо сталась надзвичайна подія, потрібно терміново зв’язатися зі службами екстреної
допомоги (101 – пожежна охорона, 102 – міліція, 103 – швидка медична допомога, 104 –
газова служба) або рідним за мобільним зв’язком, вказуючи своє прізвище, ім’я, номер свого
телефону та коротко описавши ситуацію, що склалася. Обов’язково слід вказати адресу
Гімназії та телефон приймальні – вул. Порохова, 3, тел.. 237-21-68.

