
ӘРЕКЕТТЕРДІҢ ТИПТІК АЛГОРИТМІ 
күзет фирмаларының қызметкерлері, оқушылар мен қарулы шабуыл қаупі 

төнген жағдайда оқу ұйымдарының ғимараттарына (мектепке дейінгі 
мекемелер, мектептер, колледждер және жоғары оқу орындары орындары) 

 

1. Оқу орнының бағытына бара жатқан қарулы адамды көзбен шолып тапқан кезде 
күзет қызметкері олардағы барлық сыртқы есіктерді бұғаттау бойынша шаралар 
қабылдайды. Әрекеттерді бақылайды - болжамды қылмыскер және қажет болған 
жағдайда дауыс зорайтқышпен хабарлайды 

оқу орнының педагогикалық құрамы мен әкімшілігі (бұдан әрі 2 және 3-тармақтар 
бойынша әрекет етеді). 
 

2. Оқу орнына қарулы шабуыл жасалған кезде күзет қызметкері дабыл 
кнопкасының көмегімен сигнал береді, мүмкіндігінше ғимараттағы адамдарды 
қатты байланыс арқылы хабардар етеді және шабуыл туралы Құқық қорғау 
органдарына хабарлайды. 
 

3. Жеке қорғану құралдары болған жағдайда қылмыскерлердің әрекеттерін 
бейтараптандыру бойынша шаралар қабылдайды. 
 

4. Оқу орнының әкімшілігі қолда бар бастапқы ақпаратты түсіндіре отырып, "102" 
"112" арнайы желісінде болған жағдай туралы дереу хабарлайды. 
 

5. Педагогикалық ұжым шабуыл туралы біліп, ғимараттан қолда бар қосалқы 
шығу жолдары арқылы балаларды, оқушыларды эвакуациялау бойынша шаралар 
қабылдайды. Бұл ретте оқушыларға сабырлық сақтау, педагогтардың нұсқауына 
сәйкес үй-жайдан қатаң шығу қажет. 
 

6. Эвакуациялау мүмкін болмаған жағдайда педагогикалық құрам оқушыларды 
қауіпсіз орындарға жабу жөнінде шаралар қабылдайды және кіру есіктерін ішінен 
бұғаттайды. Бұл жағдайда бұл коммуналдық бөлмелер, топтар, сыныптар және 
аудитория. 
 

7. Одан әрі оқушылар мен педагогтар оқиға орнына келген құқық қорғау 
органдары қызметкерлерінің нұсқауы бойынша әрекет етеді. 
 

 

 

 

 

 

 



БАСШЫСЫ МІНДЕТТІ: 
 

Ұйымдастыру, сақталуын тұрақты бақылау 

қамтамасыз ететін өткізу режимін: 
 

- кез келген оқу орнының үй-жайына бөгде адамдардың, оның ішінде педагогтің 
немесе сынып жетекшісінің еріп жүруінсіз оқушылардың ата-аналарының кіруіне 
жол бермеу; 
 

- оқу орнының үй-жайына енгізілетін сөмкелерді, қораптарды, пакеттерді тексеру; 
 

- күзеттен (вахтадан) өтпей оқу орнының үй-жайына кіруді болдырмау); 
 

- _түрлі төтенше оқиғаны полиция органдарына дереу хабарлау; 
 

— үй-жайлардың өткізу режимін жүзеге асыратын қызметкерлер, күзетшілер-

телефон байланысы және полициямен өзге де шұғыл байланыс құралдары (дабыл 
түймесі). 
 

БОЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: 
 

- Оқу корпусы құлыптары мен шаруашылық құрылыстарының кілттерінің 
дубликаттары; 
 

- оқу орнының өкілдері мен қызметкерлерін, сондай-ақ бөлімдердің, білім 
басқармаларының басшыларын хабардар ету схемаларын; 
 

- оқу орны корпусының, шаруашылық құрылыстарының, сондай-ақ іргелес 
аумақтың егжей-тегжейлі қабаттық жоспарлары; 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТИПОВОЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
работников охранных фирм, учащихся и педагогического состава при угрозе 

вооруженного нападения на здания учебных организаций 
(дошкольные учреждения, школы, колледжи и высшие учебные заведения) 

 

1. При визуальном обнаружении вооруженного человека следующего в 
направлении учебного заведения, работник охраны принимает меры по 
блокированию в них всех наружных дверей. Наблюдает за действиями — 

предполагаемого преступника и при необходимости оповещает по громкой связи 

педагогический состав и администрацию учебного заведения (далее действует по 
пункту 2 и 3). 
 

2. При вооруженном нападении на учебные заведение работник охраны подает 
сигнал с помощью тревожной кнопки, по возможности оповещает по громкой 
связи находящихся в здании людей и сообщает о нападении в 
правоохранительные органы. 
 

3. При наличии средств индивидуальной защиты, принимает меры по 
нейтрализации действий преступников. 
 

4. Администрация учебного заведения, незамедлительно сообщает о случившемся 
на спец линию «102» «112» с пояснением имеющейся первоначальной 
информации. 
 

5. Педагогический коллектив, узнав о нападении, принимает меры по эвакуации 
детей, учащихся через имеющиеся запасные выходы из здания. При этом, 

учащимся необходимо соблюдать спокойствие, выходить из помещения строго в 
соответствии с указанием педагогов. 
 

6. В случае невозможности эвакуации педагогический состав принимает меры по 
укрытию учащихся в безопасные места и блокируют входные двери изнутри. В 
данном случае, это подсобные помещения, группы, классы и аудитории. 
 

7. В дальнейшем учащиеся и педагоги действуют по указанию сотрудников 
правоохранительных органов, прибывших на место происшествия. 
 

 

 

 

 

 

 



 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
 

Организовать, постоянно контролировать соблюдение 

пропускного режима, обеспечивающего: 
 

- исключение доступа посторонних лиц в помещение любого учебного заведения, 

в т.ч. родителей учеников без сопровождения педагога, либо классного 
руководителя; 
 

- досмотр сумок, коробок, пакетов вносимых в помещение учебного заведения; 
 

- исключение доступа в помещение учебного заведения минуя охрану (вахту); 
 

- _ немедленное сообщение разного рода чрезвычайного происшествия в органы 
полиции; 
 

- сотрудников, осуществляющих пропускной режим помещений, сторожей — 

телефонной связью и иными средствами экстренной связи с полицией (тревожная 
кнопка). 
 

ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ: 
 

-  Дубликатов ключей от замков учебного корпуса и хозяйственных построек; 
 

- схем оповещения представителей и сотрудников учебного заведения, а также 
руководителей отделов, управлений образования; 
 

- детальных поэтажных планов корпуса учебного заведения, хозяйственных 
построек, а также прилегающей территории;  


