
                                                                         
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

 

14.12.2018                                                                                                      № 347 

 

Щодо безпеки життєдіяльності  

здобувачів освіти  закладів  

загальної середньої освіти  

Зачепилівського району під час  

зимових канікул  

 

         Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.12.2018 

№ 1/9-753 щодо безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час зимових 

канікул та відповідно до пункту 13 розділу V Положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці  та безпеки 

життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що 

належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006  

№ 304 (зі змінами), та з метою посилення контролю за збереженням життя і 

здоров’я здобувачів освіти, попередження надзвичайних ситуацій в закладах 

освіти, наказую: 

1.Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1.1.Провести заходи з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти закладів 

загальної середньої освіти під час  підготовки та проведення зимових 

канікул, новорічних та різдвяних свят з 27.12.2018 по 11.01.2019, а саме: 

1) організувати проведення інструктажів здобувачів освіти з безпеки 

життєдіяльності під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят 

(зокрема з питань дотримання правил пожежної та електробезпеки, безпеки 

дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових захворювань, 



дотримання правил гігієни у період поширення епідемічних захворювань, 

користування громадським транспортом, поводження з незнайомими людьми 

та підозрілими предметами, безпечного перебування біля річок та водоймищ, 

вкритих кригою, використання піротехніки тощо) з реєстрацією у 

відповідних журналах інструктажу; 

2) забезпечити контроль за організацією туристично-екскурсійних перевезень 

здобувачів освіти усіма видами транспорту; 

3) посилити контроль за режимом роботи закладів освіти під час зимових 

канікул; 

4) під час урочистих заходів з нагоди  новорічних та різдвяних свят: 

- забезпечити вільний доступ до шляхів евакуації та первинних засобів 

пожежогасіння в приміщеннях святкових залів; 

- не використовувати легкозаймисті прикраси, несправні освітлювальні 

гірлянди, що можуть загорятися, а також ялинки, що необроблені 

спеціальним розчином; 

- категорично заборонити використання феєрверків, петард, інших 

піротехнічних виробів; 

5) провести роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо правил 

поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків 

переохолодження та обморожень, порядку надання потерпілим домедичної 

допомоги. 

1.2.Питання безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час 

зимових канікул, новорічних та різдвяних свят тримати на постійному 

контролі. 

2.Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти, 

 молоді та спорту                                                                           О.ПЕТРЕНКО 
 

 

 

 


