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ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці та техніки безпеки для вихованців пришкільного табору
відпочинку «Добрик»

Загальні правила поведінки
в пришкільному дитячому таборі «Добрик»
1. Діти приходять до школи не пізніше ніж за 10 хв. до початку роботи табору, 8:00-8:30
год.
2. Діти не мають права без дозволу адміністрації табору, педагогів та медпрацівників
покидати під час перебування в таборі школу і її територію, майданчики.
3. У випадку пропуску дня дитина повинен надати вихователю документ, або заяву від
батьків (чи осіб, що їх заміняють) про причину відсутності в таборі.
4. Обов’язкова наявність головного вбрання
5. Дітям забороняється: бігати по сходинках і коридорах, поблизу вікон і інших
необлаштованих для ігор місць, штовхати один одного, кидатися предметами і
застосовувати фізичну силу.
6. Вживати непристойні вирази, жести, порушувати тишу, заважати відпочивати
іншим.
7. Користуватися мобільними телефонами.

Поведінка учнів в спальній кімнаті
1. Клади свої речі до шафи.
2. Вішай рушник для обличчя на спинку ліжка до голови, а рушник для ніг – на
спинку ліжка до ніг.
3. Слідкуй за своїм взуттям – не розкидай його.
4. Струшуй пісок зі свого ліжка.
5. Заправляй своє ліжко.
6. Під час не порушуй дисципліну, відпочивай.
7. Виходячи зі спальні не кричи, виходь спокійно, тільки з дозволу вихователя.

ПОВЕДІНКА ПОЗА ШКОЛОЮ
1. Кожен учень дбає про честь своєї школи, свого класу і своєї особистості.
2. По вулиці ходи спокійно, без гаму. Якщо спеціальний тротуар для пішоходів
відсутній, то ходять по лівій стороні дороги.
3. Діти не мають права самовільно відправлятися в туристичні походи, екскурсії без
дозволу вихователя і наказу начальника табору. Всі заходи в таборі проходять під
керівництвом вихователів, або відповідальної за життя дітей особи згідно наказу
начальника табору.
4. Всі діти уходять додому з батьками після закінчення дня. Категорично
забороняється уходити додому самостійно.
5. Дотримуватись правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінці на воді.

