
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

10.04. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 42

Про проведення декадника
безпеки життєдіяльності

На виконання наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від
30.03.2018р. № 137 «Про проведення місячника безпеки життєдіяльності у навчальних закладах
міста»  та  з  метою  удосконалення  роботи  з  безпеки  життєдіяльності,  створення  здорових  і
безпечних умов навчання та праці, профілактики виробничого травматизму в навчальному закладі,

НАКАЗУЮ:
1. Провести в навчальному закладі декадник безпеки життєдіяльності у період з 11.04.2018р.

по 24.04.2018р. 
2. Затвердити план проведення тематичного декадника  (додаток 1).
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дудчику Л.С. та заступнику директора

з виховної роботи Сметюх А.М.:

1) забезпечити неухильне виконання плану проведення декадника;
2) узагальнити  інформацію  про  проведення  заходів  в  рамках  тематичного  декадника  і

подати в управління освіти до 04.05.2018р.

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук

З наказом ознайомлені:
_____________  _____________________                                                                           Л.С.Дудчик
            (дата)                                              (підпис)

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

                                                                                                      

mailto:NVK_11@ukr.net


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

                                                                                                       від 10.04.2018 №42

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

в рамках декадника безпеки життєдіяльності
у період з 11.04.2018 р. по 24.04.2018 р.

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальні

1. Перегляд  інструкцій  з  охорони  праці  у
відповідності  до  Положення  про  розробку
інструкцій з охорони праці

Упродовж
декадника

Дудчик Л.С.

2. Огляд  стану  безпеки  навчання  та  праці  у
навчальних кабінетах, майстернях, спортивних
залах, їдальні

До 24.04.2018 Комісія з ОП

3. Здійснення  контролю  за  дотриманням
працівниками та учнями вимог інструкцій з ОП

Упродовж
декадника

Комісія з ОП 

4. Перевірка  стану  обладнання,  ручного
електрифікованого інструменту

До 20.04.2018 Дудчик Л.С.,
Ярошук І.М.

5. Проведення  оглядів  будівель  і  споруд  на
території навчального закладу на відповідність
їх  вимогам  нормативних  актів  з  безпеки
життєдіяльності

Упродовж
декадника

Комісія з ОП

 6. Перевірка  засобів  пожежогасіння,
індивідуального  захисту,  наявності
медикаментів

До 24.04.2018 Дудчик Л.С.

 7. Організація  навчання  та  перевірки  знань  з
охорони праці, безпеки життєдіяльності

Згідно плану 
дня ЦЗ

Комісія з ОП 

8. Проведення  контрольних  зрізів  з  предмету
«Основи здоров’я»

16-20.04.2018 Горькава Н.О.,
Дудчик Л.С.

9. Перевірка  оформлення  куточків  з  охорони
праці у кабінетах, майстернях, СЗ, бібліотеці у
відповідності з нормативними вимогами

Упродовж
декадника

Комісія з ОП 

10. Проведення  конкурсів,  вікторин  з  питань
безпечної поведінки з учнями початкової школи

11-24.04.2018 Горькава Н.О.,
педагоги-організатори,

класоводи 1-4 кл.
11. Випуск  інформаційних  бюлетенів,  стінних  і

радіогазет з питань безпеки навчання та праці
Упродовж
декадника

 Горькава Н.О.,
Горова Л.В.,

Міністерство преси
12. Проведення батьківських зборів з профілактики

травматизму та загибелі дітей
24-27.04.2017 Вознюк А.А.,

Сметюх А.М.
13. Проведення  виховних  та  інформаційно-

просвітницьких годин у класах
Упродовж
декадника

Класоводи, 
класні керівники 


