Софіївська загальноосвітня школа І- ІІІ ст. №1
Софіївської районної ради Дніпропетровської області

НАКАЗ

12.12. 2013 р.                             смт Софіївка                             № 163
 
Про заходи щодо забезпечення безпеки 
у школі при проведенні новорічних свят
     На виконання  Указу Президента України  від 27.11.2013 №653/2013 « Про заходи щодо проведення новорічних  і різдвяних свят для дітей», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.12.2013 №1/9-862 «Про проведення новорічних та різдвяних свят для дітей» , на виконання наказу відділу освіти №315 від 11.11.2013 року «Про проведення  новорічних,  різдвяних свят та зимових канікул  у закладах освіти району»,  з метою  організації змістовного дозвілля  дітей та молоді у період новорічних та різдвяних свят , виховання  у молодого покоління поваги до національних цінностей народних традицій, збереження життя та здоров’я учнів і працівників навчального закладу під час проведення новорічних свят        
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальною за стан пожежної безпеки, електробезпеки під час проведення масових заходів заступника директора з господарчої роботи Поденежну В. П.
2.Заступнику директора з виховної роботи Литюзі Т.М. організувати проведення 
новорічних заходів відповідно до затвердженого плану.
3.Степанюку І.П. до 20.12.2013 провести з працівниками цільовий інструктаж щодо заходів 
безпеки під час проведення новорічних свят.
4.Класним керівникам з метою профілактики травматизму та збереження життя і здоров’я 
учнів:
4.1.Провести з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності, зокрема пожежної безпеки, 
під час новорічних свят.
5.Заступнику директора з господарської роботи Поденежній ВП.:
51.Перевірити технічний стан первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), 
евакуаційних виходів, наявність схем евакуації.
5.2.Підготувати акт про перевірку відповідності ялинкових прикрас і електрогірлянд вимогам
Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.
5.3.Заборонити проведення вогневих, господарських, будівельно-монтажних і ремонтних робіт
 на території і в навчальних приміщеннях на час проведення новорічних свят.
5.4.Зачинити й опломбувати всі приміщення, що не використовуються під час проведення
новорічних свят.
5.5.Перевірити стан підвальних приміщень і електрощитових та опломбувати їх.
5.6.Погодити місце встановлення ялинки з органами державного пожежного нагляду Софіївського РВ ГУ МНС України  до 20 грудня 2013 року;
5.7.Копії наказів надати до служби державного пожежного нагляду Софіївського РВ ГУ МНС України в області до 23.12.2013 року.
6.Заступнику директора з виховної роботи Литюзі Т. М., заступнику директора з 
господарської роботи Поденежній В. П. забезпечити дотримання громадського 
порядку під час організації і проведення новорічних свят. Для підтримки 
громадського порядку, унеможливлення доступу сторонніх осіб і підсилення охоронних 
заходів під час новорічного вечора залучити до чергування працівників:
	Степнюка І. П. — на першому поверсі;
	Яценка В. Д. — на другому поверсі;

7.Класним керівникам та відповідальним за приміщення особам забезпечити виконання 
заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та звернути особливу увагу на:
	стан і справність електропроводки, вимикачів та розеток;

обов’язкове відключення від мережі електрообладнання і приладів після їх
        використання;
	те, чи зачинено вікна, фрамуги і кватирки;

наявність легкозаймистих матеріалів та їх безпечне зберігання;
стан приміщення; якщо воно захаращено, то прибрати сміття, непотрібні 
        папери, що можуть спричинити загоряння;
	стан системи сантехнічного обладнання, водопроводу та опалення;

наявність у працівників охорони ключів від усіх приміщень.
8.Працівникам охорони:
8.1.Посилити пропускний режим на період проведення новорічних свят, не дозволяти 
перебувати на території навчального закладу стороннім особам.
8.2.У разі виникнення надзвичайних ситуацій діяти відповідно до Інструкції. 
9.Контроль за дотриманням заходів безпеки під час проведення новорічних 
свят покласти на Степанюка І. П..
10.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи                           Р.О. Тиркба        	
З наказом ознайомлені
№
Прізвище класовода, класного керівника
Підпис 
Розшифровка підпису
1
Турчина О.П.


2
Бендріківська А.М.


3
Шапран Л.М.


4
Герасимова Л.А.


5
Федоренко В.О.


6
Черниш В.М.


7
Пархоменко В.В.


8
Литюга Т.М.


9
Моренко Л.В.


10
Волобуєва Л.В.


11
Мілова А.М.


12
Давиденко О.Ю.


13
Савіцька В.Д.


14
Самойленко Я.О.


15
Жадько Т.О.


16
Головко Л.О.


17
Алєксєєнко  А. В.


18
Мажура Н.П


19
Дєхтярьова С.П.


20
Соколовська Л.П.


21
Феник А.І.


22
Степанюк І.П.


23
Рященко О. А.


24
Степанюк А.М.


25
Чувпило С.В.


26
Суконченко Н.П.


27
Литвиненко Н.С.


28
Степанюк Л.Г.


29
Галета Н.В.


30
Поденежна В.П.


31
Яценко В.Д.


32
Литюга Т.М.


33
Костюк А.Р.


34
Бугай І Є





