
Відділ освіти Марганецької міської ради 

Марганецька гуманітарна гімназія  ім. Т. Шевченка 
 

НАКАЗ 

 

18.03. 2019            № 23 

 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (зі 

змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змініми), «Про позашкільну 

освіту» (зі змінами), Державних санітарних правил і норм влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), наказу Марганецької гуманітарної 

гімназії ім.Т.Шевченка від 27.08.2018р. № 108 «Про організацію навчально-

виховного процесу  на  2018-2019 н.р.» та у зв’язку з проведенням виборів 

президента України 31.03.2019 р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Змінити термін проведення весняних канікули для учасників 

навчального процесу  та провести їх з 25 березня по 01 квітня 2019 року.  

2.  Заступникам директора Тріленку С.М., Дровниковій Л.М., Білоус Т.Д. 

взяти під особистий контроль внесення зміни в календарно-тематичне 

планування уроків на ІІ семестр 2018/2019 навчального року. 

           3. Класним керівникам та класоводам інформувати батьків про термін 

перенесення весняних канікул.  

         4.    Наказ розмістити на сайті навчального закладу. 

        5.  Координацію за виконанням даного наказу покласти на заступників 

директора з НВР Білоус Т.Д., Тріленка С.М., контроль залишаю за собою. 

 

 

 

Директор       Н.В.Березицька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відділ освіти Марганецької міської ради 

Марганецька гуманітарна гімназія  ім. Т. Шевченка 
 

НАКАЗ 

 

19.03. 2019            № 24 

 

Щодо забезпечення життєдіяльності  

учасників освітнього процесу 

під час весняних канікул 

 
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

01.08.2001року № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних 

закладах», від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях, підприємствах,підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України», від 15.08.2016 № 674 «Про затвердження Правил пожежної 

безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», наказу 

відділу освіти Марганецької міської ради від 14.03.2019р. № 115 «Щодо 

забезпечення життєдіяльності учасників освітнього процесу під час весняних 

канікул», з метою посилення контролю за збереженням життя й здоров’я 

здобувачів освіти та працівників закладу освіти, попередження надзвичайних 

ситуацій під час весняних канікул  у 2018/2019 навчальному році 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Класоводам та класним керівникам: 

1.1.Вжити дієвих заходів щодо збереження життя та здоров’я дітей під 

час весняних канікул,  екскурсій. 

1.2. Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів під час 

весняних канікул (про дотримання правил пожежної безпеки; електробезпеки; 

безпеки дорожнього руху; з профілактики шлунково-кишкових захворювань;  

травматизму (побутового, транспортного); дотримання норм виробничої 

санітарії; правил поведінки в громадських місцях; поводження в громадських 

місцях з незнайомими людьми та підозрілими предметами; при користуванні  

громадським транспортом; про безпечне перебування на річках і водоймах, 

особливо у період вкриття водоймищ кригою; безпечного користування 

Інтернетом, зокрема попередження трагічних випадків наслідування 

небезпечних для життя відео блогерів тощо) за змістовними та затвердженими 

інструкціями з реєстрацією у відповідних журналах.  

До 22.03.2019 р.  

1.3. Провести заняття педагогічного всеобучу для батьків щодо безпеки 

життєдіяльності дітей, зокрема розглянути питання батьківського контролю за 

доступом своїх дітей до Інтернет-ресурсів забороненого змісту. 

 До 22.03.2019 р. 



  2. Завгоспу Маслик Т.В.: 

  2.1. Забезпечити зберігання та доступ чергового до резервного комплекту 

ключів від всіх приміщень закладу.  

Постійно 

  2.2. Взяти під особистий контроль здійснення під час передачі чергування 

оглядові обходи всіх приміщень закладу та  ведення відповідного журналу 

передачі чергувань.  

                                                                                                                    Постійно 

2.3. Забезпечити чергового на період чергування телефонним зв’язком та 

списком телефонів всіх аварійних служб міста, а також списком телефонів 

адміністрації закладу.  

                                                                                                                    Постійно 

   2.4. Довести до відома всіх працівників навчального закладу про заборону 

використання нагрівальних приладів, які не передбачені проектними 

документами закладу. 

До 22.03.2019 р.   

  2.5. Посилити контроль за функціонуванням всіх систем 

життєзабезпечення закладу – системи опалення, водопостачання, каналізації, 

енергопостачання, перевірити стан підвальних і електрощитових.  

Постійно 

2.6.  Здійснювати контроль за організацією пропускного режиму в закладі 

під час весняних канікул,  провести позаплановий інструктаж із сторожами та 

черговими. 

До 22.03.2019 р.   

2.7. Перевірити забезпечення і технічний стан первинних засобів 

пожежогасіння, евакуаційних виходів, наявність схем, планів евакуації тощо.  

До 22.03.2019 р. 

 3. Педагогу-організатору Гуменюк А.Ю. забезпечити дотримання 

громадського порядку під час організації та проведення заходів у канікулярний 

період. 

 25.03. – 01.04.2019 р. 

4. Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор       Н.В.Березицька 

 

 
 


