ІНСТРУКЦІЯ №11-БЖ
з безпеки життєдіяльності для учнів
під час групових поїздок, пішохідних екскурсій, пішохідного та
дорожньо-транспортного руху учнів
1. Загальніположення.
1.1. Інструкція
з
безпекижиттєдіяльностіучнівпід
час
груповихпоїздок,
пішохіднихекскурсій, пішохідного та дорожньо-транспортного рухуучнівпоширюється
на
всіхучасниківнавчально-виховногопроцесупід
час
груповихперевезень,
навчальнихекскурсій, пішохідногогруповогорухуучнів.
1.2. Інструкціюрозробленовідповідно до «Положення про організаціюроботи з
охоронипраціучасниківнавчально-виховногопроцесу»,
затвердженого
Наказом
Міністерстваосвіти
і
науки
Українивід
01.08.2001
№
563,
«Правил
дорожньогорухуУкраїни»,
затвердженихПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід
10.10.2001 № 1306.
2. Вимоги
з
безпекижиттєдіяльностіучнівпід
час
груповихпоїздок,
пішохіднихекскурсій, пішохідного та дорожньо-транспортного руху.
2.1. Чітковизначити маршрут руху.
2.2. Повторити правила дорожньогоруху та алгоритм руху в колоні.
2.3. Перевіритинаявністьчервонихпрапорців
для
перекриттярухуавтомобільного
транспорту на дорозі.
2.4. Починатирух у колонітільки за вказівкоюкерівникагрупи.
2.5. Виконуватирухтільки в тому напрямі, якийзазначивкерівникгрупи.
2.6. Розрахуватися по парах та вишикуватисяв колону.
2.7. Рухатисятільки за вказівкоюкерівникагрупи.
2.8. Пересування
по
містумаєвідбуватисятільки
по
пішохідних
тротуарах,
пішохіднихдоріжках.
2.9. Під
час
перетинупроїжджоїчастини
дороги,
сліддочекатися,
покикерівникгрупизупинитьпрапорцемрухавтомобільного транспорту. Рух через дорогу
можназдійснюватитільки на пішохідних переходах, зокремапідземних і наземних, за
вказівкоюдорослих за червонимпрапорцем. Переходити дорогу перед прапорцем
категорично заборонено.
2.10. Рух у колоніпотрібноздійснюватисереднім темпом, не поспішати, не відставати. Не
можнавиходити за зону видимостікерівникагрупи.
2.11. Виходити та заходити в транспорт – за вказівкоюдорослих. При перебуванні в
транспортісидітиабостояти в призначених для цьогомісцях, тримаючись за поручень.
2.12. Під час руху по тротуарах і пішохіднихдоріжках колона маєрухатися,
притримуючись правого боку.
2.13. Організованагрупадітейможепересуватисятільки
по
тротуарах
і
пішохіднихдоріжках,
а
коли
їхнемає
–
по
узбіччю
дороги
у
напрямкурухутранспортнихзасобівколоною, але тільки в світлу пору доби і лише, в
супроводідорослихізсигнальнимипрапорцями.
2.14. Якщо в зонівидимості не видно переходу абоперехрестя, а дорога має не більш, ніж
три смугируху для обохйогонапрямків, можнапереходитиїїпід прямим кутом до краю
проїжджоїчастини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки і лишепісля того, як
визначеновідсутністьнебезпеки.
2.15. У
місцяхізрегульованимрухомпішоходиповиннікеруватися
сигналами
регулювальникаабосвітлофора.

2.16. Чекати на транспортнийзасібгрупаучнів повинна на посадковихмайданчиках
(зупинках), тротуарах, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючиперешкод для
дорожньогоруху.
2.17. На зупинках, необладнанихпосадковимимайданчиками, пішоходамможнавиходити
на проїжджучастинулише з боку дверей і тількипіслязупинки транспортного засобу.
Керівникгрупиперекриваєдорожнійавтомобільнийрухчервонимпрапорцем.
2.18. У разінаближення транспортного засобу з увімкненимпроблисковим маячком
червоногоабосиньогокольору
і
спеціальнимзвуковим
сигналом,
усіповинніутримуватисявід переходу проїжджоїчастиниабонегайнопокинутиїї.
2.19. Категорично
заборонено
виходити
на
проїжджучастину
без
вказівкикерівникагрупи; раптововиходити, вибігати на поїжджучастину, зокрема й на
пішохіднийперехід; затримуватися та зупинятися на проїжджійчастині, якщоце не
пов’язано з забезпеченнямбезпекидорожньогоруху.
2.20. Перебуваючи в автомобільномутранспорті, категорично заборонено під час
рухувідвертатиувагуводіявідкеруваннятранспортнимзасобом та заважатийому в цьому;
відчинятидвері транспортного засобу, не переконавшись, щовінзупинивсябіля тротуару,
посадковогомайданчика, краю проїжджоїчастини, на узбіччі; перешкоджатизачиненню
дверей та використовувати для їздипідніжки, виступитранспортнихзасобів; пересуватися
по салону автотранспорту під час йогоруху, висовуватись у вікначи люки,
викидатисміття у вікна, люки.
3. Вимогибезпекипіслязавершеннягруповихперевезень,
пішохідногогруповогорухуучнів.

навчальнихекскурсій,

3.1. Вишикуватися для остаточноїперевіркинаявностіучнів при прибутті до
зазначеногомісця.
3.2. Заборонено без дозволукерівниказалишатигрупу, добираючисьдодому.
3.3. Рух додомуздійснювати за обраним маршрутом, дотримуючись правил
дорожньогоруху.
4. Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнів в аварійнихситуаціях, скоєння ДТП.
4.1. У разівиникненняаварійноїситуаціїсліднегайноповідомитикерівникагрупи.
4.2. У разіскоєння ДТП на дорозі, свідкомабоучасникомякоїви стали, потрібно:
негайноповідомитикерівникагрупи;
за телефоннимабомобільнимзв’язкомповідомити в службу екстреноїдопомоги,
якщоцього
не
можезробитикерівникгрупи
(102
–
міліція,
103
–
швидкамедичнадопомога);
якщо ДТП трапилося на дорозі, слідпереміститися в безпечнемісце і чекати на
вказівкукерівника;
якщо ДТП трапилосяпідчас переїзду у транспорті, потрібно намісці, не панікувати, не
метушитися, а чітковиконувативказівкидорослих.

