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ИНСТРУКЦИЯЛАР 

№95 КТО МГнын имаратынан эвакуациялоо 

боюнча иш-чаралар 

 
1. Эвакуация 3 жолу чакыруу менен берилген үзгүлтүксүз үн сигналы менен жүргүзүлөт. 

Кайталанма үн сигналы: “Баарыңарга көңүл бургула! Имараттан кеткиле!" 

2. Мугалимдер сабактардын башталышында, класс журналын текшергенден кийин  

катышкандар жана жок болгондор, бул класстан (кабинеттен) эвакуациялоо жүргүзүлүүчү 

авариялык чыгуунун номерин окуучулардын назарына жеткирет. 

3. Окуучуларга жай баракат үн менен эвакуациянын максаты жана тартиби жөнүндө кабарлоо, 

мындан аркы иш-чараларга бекем көрсөтмөлөрдү берүүгө: портфельдерди жана жеке буюмдарды 

өз ордунда калтыруу, мектепти кыдырып жүргөндө тартипти катуу сактоо жөнүндө эскертүү. 

4. Эгерде класстан чыгуу коопсуз болсо, окуучуларды класстын эшигинин алдына 2 адамдан турган 

колоннага тизиңиз. 

5. Класс жетекчиси эвакуацияга жетекчилик кылат: колоннадагы окуучуларды тиешелүү чыгуу 

аркылуу уюшкандыкта өткөрөт. 

6. Эвакуация уюшкандыкта: сүйлөшпөй, ызы-чуусуз жана тамашасыз, катуу жана олуттуу түрдө 

өтүшү керек. Командаларды класс жетекчи жана предметтик мугалимдер гана берет жана 

комментарий берет. 

7. Эвакуациялоодо окуучулар тизилүү болгон жерге чейин ээрчишет. 

8.  Бардык окуучулар жана бардык кызматкерлер эвакуацияланат. 

9.   Класс жетекчи журналды окуучулардын келген келбегендигин текшергенден кийин, катардагы 

саны, жок болгондор жана келбей калуу себептери боюнча жарандык коргонуу мекемесинин 

штабынын начальнигине билдирүү жасайт. 

10. Эвакуациялоонун натыйжалары жөнүндө Жарандык коргонуунун штабынын начальниги №95 

КТО МГнын директоруна отчет берет. 

11. Ар бир чыгуучу жерде эвакуациялоону уюштурууну контролдоо директордун бардык орун 

басарлары тарабынан жүзөгө ашырылат. 

12. АЧИ боюнча директордун орун басарына жана жарандык коргонуу объектисинин жетекчисинин 

орун басарына - мекеменин имаратынан авариялык чыгуулардын даярдыгын камсыз кылуу керек. 

           Мугалимдер үчүн 

1. Мектепте өрт тууралуу кабар келгенде, мектептин имаратын эвакуациялоого дароо балдарды 

уюштуруңуз 

2. Класс журналын алып, мектептин имаратынан балдарды имараттан коопсуз чыгуучу жолдор менен 

чыгарып кетиңиз. 

3. Жылуу мезгилде сырт кийимсиз коопсуз жайга, күйүп жаткан имараттан алыс жакка көчүрүңүз. 

4. Суук мезгилде жана кышында сырт кийим кийиңиз, ал эми катуу түтүн чыккан учурда өзүң менен 

кийим алып же кийими жок жайдан чыгып, жакын жердеги үйлөрдүн, бала бакчалардын кире 

беришине жашын. 

5. .Кыймылдап жатканда мүмкүн болушунча элден жана паникадан качыңыз 

6. Кышында мектеп имаратын эвакуациялагандан кийин, жакын жердеги имараттардан баш 

калкалаган балдарды таап, телефон чалыңыз. 

7. Өрттөнүп жаткан мектеп имаратына кайтып келбегиле. Бул абдан коркунучтуу! 



 

 
 

 



 

 
  
 
 
 
 



 

  



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 


