
Відділ освіти Марганецької міської ради 

Марганецька гуманітарна гімназія ім. Т.Шевченка 

 

НАКАЗ 

 

15.10.2020          № 106-о  

 

Про заходи безпеки та організацію  

роботи щодо попередження  

надзвичайних ситуацій у закладі  

освіти під час осінніх канікул 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про 

освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р. 

№1669, Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного 

віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016р. №1400, наказу 

відділу освіти Марганецької міської ради Дніпропетровської області від 

13.10.2020 № 212 «Про заходи безпеки та організацію роботи щодо 

попередження надзвичайних ситуацій у закладах освіти під час осінніх 

канікул» та з метою організованого та безпечного проведення осінніх канікул, 

посилення контролю за збереженням життя й здоров'я здобувачів освіти та 

працівників закладу освіти, попередження надзвичайних ситуацій в закладі   
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести  осінні канікули  з 19 жовтня -  по 30 жовтня 2020 року  (02 

листопада 2020 року розпочати освітній процес). 

2. Педагогу-організатору Малій О.В. доповісти до 9.00 год. про 

організований початок освітнього  процесу, про кількість відсутніх учнів та 

причину, головному спеціалісту відділу освіти  Бистрій А.В. 

02.11 2020 

 3. Заступникам директора з НВР Тріленку С.М., Дровниковій Л.М., 

Білоус Т.Д. організувати роботу педагогічного колективу з урахування 

епідемічної ситуації в регіоні та особливостей функціонування виборчої 

дільниці на базі закладу освіти.  

4. Класним керівникам та класоводам: 

4.1. Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності із здобувачами 

освіти перед початком осінніх канікул за затвердженими інструкціями з 

реєстрацією у відповідних журналах (передбачити питання щодо дотримання 

правил пожежної безпеки; електробезпеки; безпеки дорожнього руху; 

профілактики небезпечних та інфекційних захворювань, отруєнь, травматизму 

(побутового, транспортного); правил поведінки в громадських місцях, у 



громадському транспорті, на залізниці; поводження з незнайомими людьми та 

підозрілими предметами; про безпечне перебування на водоймах; безпечного 

користування Інтернетом тощо) та зробити відповідні записи у журналах 

інструктажів. 

До 16.10.2020  

4.2. Провести заняття педагогічного всеобучу для батьків щодо безпеки 

життєдіяльності дітей, зокрема розглянути питання безпечного перебування 

дітей вдома та на вулиці у канікулярний період, а також питання батьківського 

контролю за доступом своїх дітей до Інтернет-ресурсів забороненого змісту.  

До 16.10.2020 

5. Завгоспу Маслик Т.В.: 

5.1. Посилити контроль за доступом сторонніх осіб під час  осінніх 

канікул до закладу освіти.                                                                       Постійно 

5.2. Заборонити використання електроприладів, які не передбачені 

проектними документами закладу освіти. Після закінчення роботи 

переконатися, що електроприлади, орг.техніка та ін., що перебували у 

використанні, вимкнуті з електромережі.  

Постійно 

5.3.Посилити контроль за функціонуванням всіх систем 

життєзабезпечення закладу освіти – системи опалення, водопостачання, 

каналізації, енергопостачання тощо.                                                        Постійно 

5.4. Перевірити забезпечення і технічний стан первинних засобів 

пожежогасіння, евакуаційних виходів, наявність схем, планів евакуації тощо. 

 До 19.10.2020 

6. Начальнику штабу ЦЗ Тріленку С.М. відпрацювати  систему 

оповіщення і збору на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Забезпечити, 

у разі необхідності, роботу оперативних штабів з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій  та оперативних груп відповідно до розроблених у 

закладі регламентів роботи. А також, у разі необхідності, забезпечити 

цілодобове чергування відповідальних працівників. Перевірити наявність 

планів ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. Провести позапланове 

навчання персоналу щодо порядку дій та поводження на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій (оповіщення, передача інформації, евакуація, 

розміщення людей та ін.).  

До 19.10.2020 

7. У випадку виникнення аварійної, надзвичайної ситуації, резонансних 

подій із здобувачами освіти чи  працівниками тощо негайно інформувати мене 

особисто. 

Постійно 

8. Розмістити наказ на сайті Марганецької гуманітарної гімназії. 

                                                                                                     16.10.2020 

 9.Контроль  за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор         Н.В. Березицька 


