
Новомаячківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

НАКАЗ

від 09.12.2021р.                           смт.Нова Маячка           № 269  

Про запобігання всім видам 
дитячого травматизму серед здобувачів освіти 
 під час проведення новорічних, різдвяних свят та 
зимових канікул у  2021/2022  навчальному році

На підставі Статуту закладу освіти та  з метою запобігання всім випадкам
дитячого  травматизму  під  час  проведення  новорічних  ранків  та  вечорів,
зимових  канікул,  відпочинку  дітей  у  зимовий  період  2021/2022  навчального
року
                                                          НАКАЗУЮ:

- Призначити  відповідальним  за  збереження  життя  та  здоров'я  дітей  в
учнівському колективі під час шкільних канікул, відпочинку дітей у зимовий
період 202012022 навчального року заступника директора з ВР Кисільову А.О.

                                                                    Грудень 2021 року – січень 2022 року

- Заступнику директора з виховної роботи Кисільовій А.О.:
2.1.Забезпечити  неухильне  виконання   чинних  нормативних  документів  з
питань запобігання всім видам дитячого травматизму.
                                                                                                                         Постійно
2.2. Розглянути питання  щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму під
час  проведення  новорічних,  різдвяних  свят  і  зимових  канікул  2021/2022
навчального року на нараді вчителів.

                                                  До 22.12.2021р.
2.3. Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням правил та заходів
безпеки під час шкільних канікул у зимовий період 2021/2022 навчального року.

                                                               Грудень 2021 року-січень 2022 року
2.4. Організувати проведення інструктажів з учасниками освітнього процесу з
усіх питань безпеки життєдіяльності.
                                                                                                              До 24.12.2021р.
3. Класним керівникам 1-11 класів:

3.1.Провести відповідну роз’яснювальну  роботу з  учнями щодо дотримання
правил  безпечної  поведінки  на  водних  об’єктах  у  зимовий  період,  з
легкозаймистими та токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами
і речовинами, дотримання правил пожежної безпеки і безпеки, електробезпеки



та безпеки дорожнього руху; обмежень задля запобігання поширенню гострої
респіраторної  хвороби  СОVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-СоV-2;
норм  гігієни  та  санітарії;  правил  поведінки  в  громадських  місцях,  а  також
поводження з незнайомими людьми та предметами, користування громадським
транспортом, запобігання травмування на об'єктах залізничної інфраструктури,
дій у випадку надзвичайних ситуацій тощо.

                                                                                                    До 24.12.2021р.
4. Вчителю інформатики Кисельнікову В.В. розмістити даний  наказ на сайті
школи.

                   До 24.12.2021р.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи КисільовуА.О.

                                         
                                    Директор:                                                     Н.Ю.Полонікова

                                   З наказом ознайомлені:                                А.О.Кисільова
                                                                                                           В.В.Кисельников

 


