
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля"
вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80

E-mail NVK  _11@  ukr  .  net КОД ЄДРПОУ  20141694

НАКАЗ

03.03. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 29

Про проведення місячника
«Безпека у житті – життя у безпеці»

На  виконання  річного  плану  роботи  НВК  «ЗОШ  №11-ліцей»  м.  Ковеля   на  2017/2018
навчальний рік, з метою формування у підлітків усвідомлення цінності власного життя і збереження
здоров’я  свого  і  кожної  людини;  навчання  учасників  освітнього  процесу  захисту  і  діям  у
надзвичайних ситуаціях

НАКАЗУЮ:

1. Провести в навчальному закладі місячник безпеки життєдіяльності під назвою «Безпека у житті –
життя у безпеці» у період з 12.03.2018 по 30.03.2018р. 
2. Затвердити план проведення тематичного місячника  (Додаток 1).
3.  Заступнику директора з виховної роботи  Сметюх А.М. та вичтелю предмету «Основи здоров’я»
Горькавій Н.О. забезпечити виконання плану проведення тематичного місячника.
4. Інформацію про виконання заходів заслухати на нараді при директору у квітні 2018 року.  
5.  Контроль  за  виконанням  даного  наказу  покласти  на  заступника  директора  з  виховної  роботи
Сметюх А.М.
Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук

З  наказом ознайомлена:                                                                                          

_____________      _____________________                                                                    А.М.Сметюх
                      (дата)                                              (підпис)

_____________      _____________________                                                                    Н.О.Горькава
                (дата)                                              (підпис)

mailto:NVK_11@ukr.net


                                                                                                       Додаток до наказу 
по НВК "ЗОШ №11-ліцей" м. Ковеля

                                                                                                       від 03.03.2018 №29

ПЛАН  ЗАХОДІВ
НВК «ЗОШ №11- ліцей» м. Ковеля

в рамках місячника безпеки життєдіяльності  «Безпека у житті – життя у безпеці»
у період з 12.03.2018 р. по 30.03.2018 р.

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальні

1. Проведення  виховних  та  інформаційно-
просвітницьких годин у класах

Упродовж
місячника 

Класоводи, 
класні керівники,

соціальний педагог
2. Проведення  конкурсів,  вікторин  з  питань

безпечної поведінки
12-30.03.2018 Горькава Н.О.,

Горова Л.В.
3. Випуск інформаційних бюлетенів, стінних

і радіогазет з питань безпеки навчання та
праці

Упродовж
місячника

 Горькава Н.О.,
Горова Л.В.,

Міністерство преси

 4. Підготовка  виступу  команд  юних
інспекторів руху з числа учнів 9-их класів

До 27.03.2018 Класні керівники 
9-их класів, 

Горькава Н.О.
  5.
 

Конкурс дитячої творчості «Безпека в 
житті – життя у безпеці» на теми:
- «Рятувальник очима дітей»;
- «Правила безпеки вивчай – іншим у біді 
допомагай».

19-23.03.2018 Педагоги-
організатори,
вчитель основ

здоров’я

6.
 

Заняття-тренінг «Як тримати ситуацію 
під контролем в моменти паніки і шоку»

Упродовж
місячника 

(в рамках годин
спілкування з
психологом)

Шеремета В.М.

7. Практикум з учнями 8–их класів
з надання першої медичної допомоги за 
участю представників медичного коледжу

19-22.03.2018 Горькава Н.О.

8. Практичне заняття з учнями 10-11-их 
класів «Дії у випадку надзвичайних 
ситуацій»

26-29.03.2018 Гаврилюк М.Я.,
Бєлах А.О.

9. Оформлення інформаційного стенду з 
питань безпечної поведінки у різних 
сферах діяльності

Упродовж
місячника

Горькава Н.О.

 10. Презентація учнівського проекту 
«Безпечна дорога від дому до школи» для 
учнів 1-4-их класів членами дружини ЮІР

Упродовж
місячника

Горова Л.В., 
Горькава Н.О.

11. Практичне заняття з учнями 5-их класів з 
питань безпечного використання інтернет-
ресурсів

Упродовж
місячника

Куліковська А.П.

 12. Оформлення  інформаційного  звіту  про
проведення  шкільних  заходів  в  рамках
місячника БЖ

До 30.03.
2018 року 

    Стречен Б.Ю.,
члени  міністерства

преси


