КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №117»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

01.11.2017

НАКАЗ
м. Дніпро

№ 169/1

Про затвердження Комплексного плану
основних заходів із безпечної
життєдіяльності дітей та учнівської молоді
на 2017/2018 навчальний рік
Відповідно до вимог Законів України «Про охорону праці», «Про освіту»,
«Про дорожній рух», Положення про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.09.2001 №563,
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України від 18.04.2006 №304, наказу управління
освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від
01.11.2017 №283 «Про затвердження Комплексного плану основних заходів із
безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді на 2017-2018 навчальний
рік», з метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму,
запобігання загибелі дітей у надзвичайних ситуаціях (подіях), набуття ними
практичних навичок поведінки при виникненні цих ситуацій, навчання правилам
безпечної життєдіяльності, узагальнення та розповсюдження кращих форм і
методів профілактичної роботи серед неповнолітніх
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити Комплексний план основних заходів із безпечної
життєдіяльності дітей та учнівської молоді на 2017/2018 навчальний рік (додаток
1).
2. Заступнику директора з виховної роботи Мусієнко Т.Я.:
2.1. Вжити організаційних заходів щодо виконання Комплексного плану
основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді на
2017/2018 навчальний рік.
2.2. Наказ довести до відома педагогічних працівників школи.
До 03.11.2017 року
2.3. Інформувати письмово управління освіти департамент гуманітарної
політики Дніпровської міської ради про виконання наказу.
26.12.2017 року
20.06.2018 року

2. Розмістити даний наказ на сайті навчального закладу.
Гатило О.Л.,
до 06.11.2017 року
4. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на
заступника директора з виховної роботи Мусієнко Т.Я.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
В.о. директора

О.Л.Гатило

З наказом ознайомлені:
Мусієнко Т.Я.-

Таряник С.В.-

Королькова Н.В.-

Костюченко А.В.-

Кузнєцова О.І.-

Суворова Л.В.-

Стадник О.О. -

Куртакова В.М.-

Волошина В.М.-

Коноваленко Н.Д.-

Бикова М.С.-

Клековкіна Л.М.-

Михайленко Є.К.-

Руденко Л.І..-

Жарикова О.Л.-

Нальота В.І.-

Додаток 1
до наказу по КЗО
«СЗШ №117» ДМР
від 01.11.2017 №169/1
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді
на 2017/2018 навчальний рік
№
з/п

Заходи

Термін
виконання

1
2
3
1. Розробити та затвердити план основних До 01.11.
заходів із безпечної життєдіяльності дітей та 2017 року
учнівської молоді на 2017/2018 навчальний рік.
2. Розмістити план основних заходів із безпечної До 06.11.
життєдіяльності дітей та учнівської молоді на 2017 року
2017/2018 навчальний рік на сайті навчального
закладу.
3. Оновити інформаційно-довідкові куточки з До 03.11.
питань безпечної життєдіяльності матеріалами, 2017 року
рекомендованими
Дніпровським
міським
управлінням Головного управління ДСНС
України у Дніпропетровській області.
4. Проводити інструктажі з учнями щодо Відповідно
безпечної поведінки в побуті, під час до плану
дорожнього
руху,
проведення
заходів, роботи
організації
екскурсій,
відвідування (заходів,
громадських місць та дій на випадок екскурсій)
надзвичайних ситуацій (подій).
5. Вжити комплекс протипожежних профілактич- Відповідно
них заходів під час проведення різноманітних
до плану
заходів та свят.
роботи
6. Забезпечити проведення у навчальному закладі:
6.1. Дня цивільного захисту.
Березень
2018 р.
6.2. Конкурсів, вікторин на знання правил Упродовж
безпечної поведінки та з питань профілактики 2017/2018
невиробничого травматизму.
н.р.
6.3. Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності
щодо дотримання основних правил безпечної
поведінки, а саме:
- при
експлуатації
побутових
газо/ Листопад
електроприладів;
2017 року
- у транспорті, на автошляхах та залізниці;
Квітень- у побуті;
травень
2018 року

Відповідаль- Відмітка
ний за
про
виконання виконання

4
Гатило О.Л.
Гатило О.Л.

Мусієнко
Т.Я.

Мусієнко
Т.Я.,
класні
керівники
2-10 класів
Мусієнко
Т.Я.
Солод М.В.
Класні
керівники
1-10 класів

5

6.4. Під час:
- відпочинку поблизу водоймищ, або на воді;
- при зустрічі зі свійськими та дикими
тваринами;
- подорожі до лісу;
- збирання грибів і лікарських рослин;
- грози, сильного вітру, шквалів, буревію;
- при виникненні пожежі в квартирі (будинку);
- при виявленні розливу ртуті, невідомих
речовин та предметів;
- при користуванні предметами побутової хімії
та піротехнічними засобами;
- у випадках радіаційної небезпеки у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
6.5. Проведення практичних занять з учасниками
навчально-виховного процесу стосовно
опрацювання алгоритму дій в умовах
виникнення надзвичайних ситуацій (подій) та
надання першої долікарської допомоги
травмованим і потерпілим.
6.6. Проведення профілактичних бесід з
педагогічними працівниками, учнями та їх
батьками з урахуванням сезонної тематики
безпечної життєдіяльності дітей та підлітків.

Квітень - Класні
травень керівники
2018 року

Квітень - Мусієнко
травень Т.Я.,
2018 року класні
керівники
1-10 класів

Квітень - Мусієнко
травень Т.Я.,
2018 року класні
керівники
1-10 класів
6.7. Створити команду Дружин юних пожежних та Упродовж Таран М.Г.
залучити її до участі в конкурсах у рамках 2017/2018
проведення
Всеукраїнського
фестивалю
н.р.
(за окремим
Дружин юних пожежних.
графіком)

7.

8.

Сприяти відвідування учнями:
- виставки пожежно-рятувальної служби
Головного управління ДСНС України у
Дніпропетровській області (м.Дніпро, вул
Савченка,2);
- державних пожежно-рятувальної частини 8
державного пожежно-рятувального загону
Головного управління ДСНС України у
Дніпропетровській
області
з
метою
проведення навчання правил обережного
поводження з вогнем та дій на випадок
пожежі, інших надзвичайних ситуацій (подій).
Провести батьківські всеобучі (за тематикою:
«Запобігання травмуванню та загибелі дітей
під час виникнення різних надзвичайних
ситуацій») з залученням співробітників
структурних підрозділів Дніпровського

Упродовж Мусієнко
2017/2018 Т.Я.,
н.р.
класні
керівники
2-10 класів

Упродовж Мусієнко
2017/2018 Т.Я.
н.р.

