
 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради 

 

 

Н А К А З  

 

_від_30.11.2015_№_488_ 

 

Про стан  безпеки під час 

проведення новорічних, різдвяних свят,  

зимових канікул 

 

З метою захисту життя і здоров’я учасників навчально – виховного 

процесу, запобігання надзвичайних ситуацій в НВК «ШГП» ХОР, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальними: 

1.1. За стан пожежної безпеки, електробезпеки: 

- корпус №1 - помічника директора з господарської частини Іванченко 

В.В; 

- корпус №2 - помічнику директора з адміністративно-господарської 

частини  Бикіну Н.М.; 

- корпус №3 – кастелянку Волошину О.І. 

         1.2. За дотриманням вимог безпеки  серед учасників навчально-

виховного процесу під час проведення новорічних, різдвяних заходів: 

 - корпус №1 - заступника директора з навчально-виховної роботи 

Гринько Т.В 

 - корпус №2 - старшого вихователя Конишеву Г.О. 

 - корпус №3 – заступника директора з навчальної роботи Сєру В.Л.: 

2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гринько Т.В., 

заступнику директора з навчальної роботи Сєрій В.Л, старшому вихователю 

Конишевій Г.О.: 

 2.1.Провести цільовий інструктаж з педагогічними працівниками щодо 

безпечного поводження під час проведення Новорічних та  Різдвяних свят, а 

також під час зимових канікул. 

           Строк: до 15.12.2015 р. 

 2.2.Забезпечити чергування осіб, відповідальних за стан пожежної 

безпеки, під час проведення сімейних вечорів, Новорічних та Різдвяних свят. 

2.3.Провести з класними керівниками та педагогічними працівниками 

школи інструктаж на робочому місці з питань порядку евакуації дітей у разі  

 



виникнення пожежі та інших надзвичайних ситуацій. 

         Строк: до 15.12.2015 р. 

2.4.Заборонити: 

-  використання петард, феєрверків, вогненебезпечних речовин, 

відкритого вогню.  

- використовувати для прикрашання новорічних ялинок та залів вату 
та інші прикраси, що можуть загорітися 

-використовувати саморобні подовжувачі,                    
3. Помічнику директора з адміністративно-господарської частини  

Бикіній Н.М., помічнику директора з господарської частини Іванченко В.В., 

кастелянці Волошиній О.І.: 

3.1. Здійснити перевірку приміщень, де будуть проходити святкові 

заходи і забезпечити їх необхідними засобами пожежогасіння 

(вогнегасниками, піском). 

3.2. Провести перевірку електросистеми. У разі виявлення недоліків 

ліквідувати їх до  15.12. 2015р. 

3.3. Під час зимових канікул організувати чергування обслуговуючого 

персоналу. 

 3.4. Перевірити місця збереження матеріальних цінностей у закладі, 

забезпечити їх зберігання відповідно до нормативних вимог 

3.5.Провести цільові інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки 

з обслуговуючим персоналом та працівниками, які залучаються для 

виконання робіт по забезпеченню святкових заходів. 

3.6.  Забезпечити   належний   санітарний   стан   територій   

навчальних закладів,   своєчасне   прибирання   снігу,   посипання   піском   

підходів   до  корпусів під час ожеледиці, виконання санітарно-гігієнічних 

умов при проведенні виховних заходів. 

4. Класним керівникам, класоводам початкової школи, вихователям: 

4.1. Провести з учнями повторні інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, а також з пожежної безпеки під час зимових канікул з 

реєстрацією у відповідних журналах. 

  Строк: 23.12.2015р. 

4.2. Провести бесіди та роз’яснювальну роботу серед вихованців та 

учнів щодо: 

- поведінки в умовах низьких температур; 

- попередження випадків переохолодження та обморожень; 

-дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки 

дорожнього руху; 

- небезпеки перебування на льодяних поверхнях річок і водоймищ; 

- небезпеки використання відкритого вогню, піротехніки, петард та 

вибухових предметів; 

- навчання з надання першої медичної допомоги при переохолодженні; 

- правил поведінки в громадських місцях у період розповсюдження 

епідемії грипу; 

-  поводження з незнайомими людьми та предметами; 
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- користування  громадським транспортом; 

- профілактики  шлунково-кишкових інфекцій. 

Строк: до 23.12.2015 р. 

 

 

Директор        А.О. Кияновський 

 
 

 

 

 

 


