file_0.wmf


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
Софіївська загальноосвітня школа І- ІІІ ст. №1
Софіївської районної ради Дніпропетровської області

НАКАЗ

_____________2011                                  смт Софіївка                                   № _____ 

Про заходи щодо забезпечення безпеки у
 школі при проведенні новорічних свят

На виконання наказу  «Про завершення І семестру 2011 року та роботу школи у дні зимових канікул»  від  15.12.2011року      №214,  та з метою збереження життя та здоров’я учнів і працівників навчального закладу під час проведення новорічних свят

НАКАЗУЮ:

	Заступнику директора з виховної роботи Литюзі Т. М. організувати проведення

               новорічних заходів відповідно до затвердженого плану.
	Відповідальність за життя та здоровя дітей під час проведення свят покласти на 

      класоводов та класних керівників.
	Класним керівникам з метою профілактики травматизму та збереження життя і 

      здоров’я учнів:
          3.1.Провести з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності, зокрема пожежної
                безпеки, під час новорічних свят, правил поведінки біля ялинки.
	Відповідальність за пожежну безпеку на новорічних святах покласти на 

               заступника директора з господарчої роботи  Поденежну В.П.
	Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Поденежній В. П.:
	Перевірити технічний стан первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), евакуаційних виходів, наявність схем евакуації,
	Підготувати акт про перевірку відповідності ялинкових прикрас і електрогірлянд вимогам Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

Заборонити проведення вогневих, господарських, будівельно-монтажних і ремонтних робіт на території і в навчальних приміщеннях на час проведення новорічних свят.
Зачинити й опломбувати всі приміщення, що не використовуються під час проведення новорічних свят.
Перевірити стан підвальних приміщень і електрощитових та опломбувати їх.
	Погодити місце встановлення ялинки з органами державного нагляду.
	Забезпечити справність засобів зв’язку.
	Заступникам директора з навчально-виховної роботи Ларічевій Л. П. та 

              Пархоменко В. О., заступнику директора з виховної роботи Литюзі Т. М.,
               заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Поденежній В.П. 
               забезпечити дотримання громадського порядку під час організації і проведення 
               новорічних свят.
	Призначити відповідальними за проведення свята

      1-4кл.- Бровенко В. В.     
       5-6 кл.- Пархоменко В. О.
       7-8 кл. Ларічеву Л. П.       
       9-11кл. – Степанюка І. П.
	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.
	Працівникам охорони:
	Посилити пропускний режим на період проведення новорічних свят, не дозволяти перебувати на території навчального закладу стороннім особам.
	У разі виникнення надзвичайних ситуацій діяти відповідно до Інструкції про дії працівників Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 при евакуації у разі виникнення пожежі .

      10.Степанюку І. П. провести інструктаж для працівників щодо дотримання правил 
           пожежної безпеки під час новорічних свят.
      11.Контроль за дотриманням заходів безпеки під час проведення новорічних свят
           покласти на Поденежну В. П..
      12.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


                      Директор школи                                              Р. О. Тиркба



	



