
 

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

 

03.05.2019                                                                                 № 93 

 

Про   організацію   та проведення   

свята «Останній дзвоник» 

 

 

       На виконання   Закону України «Про загальну середню освіту», наказів 

Департаменту науки і освіти Харківської    обласної   державної  адміністрації 

від 11.04.2019 №92 «Про організоване закінчення 2018/2019 навчального року 

та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності Харківської 

області»,  відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної державної 

адміністрації від 12.04.2018 № 71 «Про організоване закінчення 2018/2019 

навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 

11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району», з 

метою забезпечення урочистого проведення свята «Останній дзвоник», 

дотримання норм громадського порядку і техніки безпеки під час урочистостей,  

попередження дитячого травматизму, наказую: 

 

 1. Керівникам закладів освіти: 

1.1.Провести свято «Останній дзвоник» 24.05.2019.  

1.2. Забезпечити: 

1.2.1. Безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди свята 

«Останній дзвоник». 

               24.05.2019 

1.2. 2.Організацію та змістовне проведення 24 травня 2019 року урочистостей з 

нагоди свята «Останній дзвоник».  

1.2.3. Дотримання громадського порядку в місцях проведення святкових 

урочистостей, поведінку його учасників. 

24.05.2019 

1.2.4. Дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки. 

24.05.2019 

1.2.5. Збереження життя і здоров’я під час проведення святкових урочистостей. 

24.05.2019 

1.2.6. Охорону правопорядку протягом усього часу проведення святкових 

заходів. 
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24.05.2019 

1.2.7. Чергування вчителів, батьківського активу під час проведення останнього 

дзвоника. 

24.05.2019 

2. Підготувати  і  затвердити програму та сценарій проведення урочистостей з 

нагоди святкування «Останнього  дзвоника» та призначити відповідальних за 

проведення організаційних моментів. 

            До 20.05.2019 

3.Оформити місце проведення заходу (передбачити музичний супровід свята, 

виконання державного Гімну, використання державної символіки). 

             До 24.05.2019 

4. Провести генеральну репетицію свята. 

             22-23.05.2019 

 

5.Передбачити участь у святкових урочистостях представників громадськості, 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, почесних гостей. 

                     До  21.05.2019 

6. Призначити осіб, відповідальних за дотримання правил пожежної безпеки 

при проведенні заходів у навчальних закладах. Заборонити використовувати 

свічки, піротехніку, та інші вогненебезпечні речі під час проведення свята 

«Останній дзвоник».  

         До 24.05.2019 

7.Провести цільові інструктажі з педагогічними працівниками щодо 

дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час свята 

«Останній дзвоник» з відповідним записом в журналі інструктажів. 

До 24.05.2019 

 

8.У разі спекотної погоди в день проведення свята «Останній дзвоник», 

забезпечити знаходження дітей молодшої ланки у головних уборах. 

24.05.2019 

9. Провести роз'яснювальну роботу з учнями-  випускниками  11-х класів 

закладів загальної середньої освіти  щодо їх поведінки в громадських місцях  та 

вжити заходів щодо недопущення вживання  ними та учасниками урочистостей 

будь-яких алкогольних, слабоалкогольних напоїв. 

До 24.05.2019 

10.Заборонити тютюнокуріння всіма учасниками святкових урочистостей в 

приміщеннях та на території закладів освіти. 

Постійно  



3 

 

 

 

та під час проведення свята 

 

11. Забезпечити присутність медичного працівника на святі та наявність 

укомплектованої медичної аптечки засобами  першої медичної допомоги. 

                                                                                                              24.05.2019 

12.Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                              О.ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


