
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АНДРІЇВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА - 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ» 

 ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

вул.Державна, 26, с.Андріївка, Широківський район, Дніпропетровська обл., 53760 
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НАКАЗ 

Від   грудня 2018 року                                          № 

 

Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу  

під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят 

Відповідно до наказів України «Про пожежну безпеку», « Про охорону 

праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

освітнього процесу та з метою безпечного проведення новорічних і різдвяних 

свят в школі, забезпечення життя і здоров'я дітей під час зимових канікул , 

виконуючи наказ по відділу освіти та гуманітарної політики від 06.12.2018 р  № 

571  « Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього  процесу під час 

зимових канікул , новорічних та різдвяних свят  

НАКАЗУЮ: 

1.До 21.12.2018 року вжити заходів щодо забезпечення належних умов 

проведення новорічних свят у школі. Призначити наказом осіб відповідальних 

за організацію і дотримання правопорядку під час їхнього проведення. 

                                                                          Журавська В.М., класні керівники. 

2. Призначити відповідальних осіб за протипожежний стан під час проведення 

новорічних свят та на час зимових канікул. 

                                                                         Журавська В.М. 

3. Забезпечити приміщення , де будуть проводитися новорічні свята 

необхідною кількістю засобів первинного пожежогасіння. Перевірити на 

відповідність до вимог та правил пожежної безпеки шляхи евакуації. 

                                                                        Жураська В.М. 

4. До 21.12. 2018 року провести з дітьми , учнями, педагогічними працівниками 

, черговими , відповідальними за експлуатацію опалювальних систем , 

елекрторагрівальних установок . обслуговуючим персоналом школи  

інструктажі про техніку безпеки та правила поведінки під час проведення 

новорічних та різдвяних ранків з відповідними записами у Журналах реєстрації 

інструктажів. 

                                                                       Класні керівники. 

5.перевірити та провести у справний стан електромережу і електрообладнання . 

Заборонити використання пошкоджених електричних приладів , розеток та 

подовжувачів. Гірлянди використовувати тільки заводського виготовлення до 

12 В, попередньо перевіривши їх.  

                                                                         Журавська В.М. 

6.Заботонити прикрашати ялинку целулоїдними матеріалами , ватою  та 

одягати дітей у легкозаймисті костюми . Новорічні іграшки використовувати 

тільки заводського виготовлення.  

                                                                          Стефанюк Л.А. 

mailto:andriivska_szh@ukr.net
mailto:andriivska_szh@ukr.net


7. Заборонити використання відкритого вогню , петард , бенгальських вогнів та 

інших пожежо – і вибухонебезпечних предметів під час проведення новорічних 

та різдвяних ранків. 

                                                                         Класні керівники. 

8.У випадку відключення електроенергії , для освітлення приміщень 

використовувати електричні ліхтарі. Заборонити застосування свічок та інших 

джерел відкритого вогню. 

                                                                          Журавська В.М. 

9. Забезпечити постійний телефонний зв'язок з відділом освіти , у разі 

виникнення надзвичайної ситуації своєчасно інформувати його.  

                                                                         Черговий  вчитель. 

10.до 21.12.2018 р. провести інструктажі та спеціальні заняття , виховні години 

для вихованців , учнів щодо дотримання правил поведінки на водоймах , 

вкритих льодом , під час ожеледиці , при використанні піротехнічних виробів, 

поводження з незнайомими . вибухо- і пожежонебезпечними предметами , 

незнайомими і підозрілими людьми , безпеки дорожнього руху , правил 

пожежної безпеки , електробезпеки у школі та вдома. Здійснити перевірку 

знань учнів із цих питань та відповідно оформити інструктажі у журналах. 

                                                                       Класні керівники. 

11. При організації екскурсій , туристичних подорожей під час проведення 

зимових канікул дотримуватися вимог наказу Міністерства освіти і науки 

України від 24.03.06 №237 « Про внесення змін до правил проведення 

туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України» та 

листа Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 р.№1/9-286 « Щодо 

організації екскурсійних поїздок».Призначити в установленому порядку 

відповідальних за збереження життя і здоров'я дітей під час організації 

екскурсійно – туристичних перевезень автомобільним та залізничним 

транспортом. 

                                                                    Відповідальний. 

12. З метою оперативного прийняття відповідних рішень при загрозі та 

виникненні надзвичайних ситуацій забезпечити чергування в робочий час 

відповідальних працівників у канікулярний період. 

                                                                    Карпець Л.І. 

13. Провести роз’яснювальну роботу серед учнів щодо поведінки в умовах 

низьких температур , попередження випадків переохолодження та обморожень , 

навчання з надання першої допомоги . 

Класні керівники. 

14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи              Л.І.Карпець  
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 ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
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НАКАЗ 

 

06 грудня 2018 року                              № 

 

Про посилення контролю за стабільним  

функціонуванням школи в осінньо – зимовий  

період 2018 -2019 року  

Відповідно до плану роботи школи та з метою запобігання виникнення 

надзвичайних та аварійних ситуацій в ній під час опалювального періоду , 

особливо під час погіршення погодних умов , а також у випадках надзвичайних 

ситуацій природного або техногенного характеру, згідно наказу по відділу 

освіти та гуманітарної політики від 06 грудня 2018 року № 270 « Про посилення 

контролю за стабільним і безпечним функціонуванням школи в осінньо- 

зимовий період 2018-2019 року» 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити стабільне функціонування школи , виконання планів заходів 

щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного , 

природного характеру та пожежної безпеки. 

2. Налагодити взаємодію з місцевими органами виконавчої влади з питань 

локалізації надзвичайних ситуацій і аварій у системах тепло-, водо-, 

електро- та газопостачання. 

3. Ввести в дію пости спостереження у школі . здійснювати цілодобове 

чергування відповідальних працівників за розробленими графіками у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій ( особливо під час різкого погіршення 

погодних умов). 

4. Дотримуватися правил техніки безпеки та попередження травматизму , 

зокрема запобігання падінню бурульок, очищення від снігу покрівель , 

територій школи , застосування протипожежних матеріалів.  

5. Створити комфортні умови для проведення освітньої роботи з учнями, 

вихованцями – дотримання в приміщеннях школи належєного 

температурного режиму , санітарно – гігієнічних правил та норм. 

6. Посилити роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу 

щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій 

та аварій. 

7. Невідкладно інформувати відділ освіти та гуманітарної політики 

Широківської райдержадміністрації про випадки , пов’язані з 

порушенням освітнього процесу , про надзвичайні ситуації в школі, про 

заходи , що вживаються для ліквідації надзвичайних ситуацій. Письмову  

     ( електронну ) інформацію направити на електронну адресу :        

    osvstashiroke@ukr.net. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор школи               Л.І.Карпець  
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