
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 Зачепилівка  

12.04.2019                             № 70 

 

Про підготовку та проведення 

Дня цивільного захисту  в 

навчальних закладах та Тижня 

безпеки дитини у закладах 

дошкільної освіти району 

 

 Згідно Закону України «Про цивільну оборону України», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 року № 27 «Про 

затвердження Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука 

України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру» та з метою забезпечення 

високої готовності та оперативності реагування на надзвичайні ситуації, 

поліпшення якості організаційної, практичної і навчально-виховної роботи з 

дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у 

надзвичайних ситуаціях у навчальних закладах  району, зменшення збитків і 

втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів, пожеж, наказую: 

 

1. Провести День цивільного захисту у  навчальних закладах  району 23 

квітня 2019 року та 17.10.2019 року. 

2. Провести показові заходи з цивільного захисту за темою «Система 

роботи закладів освіти об'єктового  рівня в контексті вимог функціональної 

підсистеми» : 

- для керівників закладів загальної середньої освіти на базі Руновщинської 

ЗОШ І-ІІ ступенів (директор Гусар Н.М.) - 26.04.2019;                  

- для завідувачів закладів дошкільної освіти - 25.04.2019 ( за запрошенням 

відділу освіти, молоді та спорту ОТГ на базі ДНЗ «Ромашка» сел.Зачепилівка) 

3. Основними цілями та завданнями Дня цивільного захисту є: 

- перевірка практичних умінь, навичок  учнів грамотно і чітко діяти у 

надзвичайних ситуаціях з метою  захисту свого здоров’я та життя; 

- виховання впевненості учнів у ефективності заходів, що проводяться 

цивільною обороною; 
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- формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: 

відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, самовідданого виконання 

завдань цивільної оборони; 

- удосконалення учнями та педагогічними колективами своїх теоретичних знань 

та практичних навичок, дій в умовах  екстремальних ситуацій; 

- практична перевірка здатності учнів діяти за сигналами оповіщення ЦЗ, 

користуватись засобами колективного та індивідуального захисту; 

- навчання керівного та командно-навчального складу, організацію й проведення 

заходів ЦЗ в школі. 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

4.1. З метою організації і ведення ЦЗ, організації захисту персоналу за 

програмами ЦЗ, створити штаб ЦЗ школи, формування ЦЗ школи. 

4.2. Доручити посадовим особам з ЦЗ розробити та затвердити функціональні 

обов’язки, необхідні документи і плани.  

4.3. Залучити до участі в Дні цивільного захисту: 

- керівний та командно-навчальний склад ЦЗ закладу; 

- особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ; 

- постійний склад працівників школи та учнів 1-11 класів.  

4.4. Призначити загальношкільну комісію з проведення Дня цивільного захисту 

у складі: 

голови – директора школи, начальника ЦЗ; 

заступника голови – начальника штабу ЦЗ; 

членів (заступник директора школи з виховної роботи, вчитель предмету 

«Захист Вітчизни», голова учнівського комітету). 

5. Начальнику штабу ЦЗ школи подати до відділу освіти,молоді та спорту: 

- наказ по школі про підготовку та проведення Дня цивільного захисту; 

- план підготовки та проведення Дня цивільного захисту  

                                                                                                                 до 20.04.2019 

наказ про підсумки проведення Дня цивільного захисту у закладі 

до 02.05.2019 

6. Завідувачам дошкільних навчальних закладів району: 

6.1. Підготувати та провести Тиждень безпеки дитини в дошкільних навчальних 

закладах з 15.04-21.04.2019. 

6.2. Погодити з вихователями день і час відпрацювання  в групах     

евакуаційних питань. Подати пропозиції щодо проведення тренування з 

екстреної евакуації учасників навчально-виховного процесу і працівників ДНЗ. 

 6.3. Забезпечити проведення Тижня безпеки дитини у визначені терміни та 

згідно з затвердженим планом.  Надати необхідну допомогу педагогічним 

працівникам, забезпечити контроль за проведенням заходу. 
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                                                                                                  15.04.2019 - 21.04.2019 

 6.4 Провести з вихованцями заняття, конкурси, вікторини спрямовані на 

формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь для безпечного 

перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у 

надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем. 

6.5. Звіт про результати проведення (ого) Тижня безпеки дитини подати до 

відділу освіти,молоді та спорту.    

                                                                                                                  до 02.05.2019 

6.6.Відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей під час проведення 

заходу покласти на вихователів та помічників вихователів.                                                                                           

 

7. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

Начальник  відділу  освіти,  

молоді та спорту                                                                          О. ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


