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НАКАЗ
№ 12

13.01.2014
Про підсумки роботи педагогічного
колективу школи-інтернату
з цивільного захисту у 2013 році
та завдання на 2014 рік

Відповідно до вимог законів України «Про Цивільну оборону», «Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001р. № 874 «Про
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
керівних кадрів у сфері цивільного захисту», наказу Міністерства освіти і науки
України від 17.01.2002р. № 27 «Про затвердження Положення про
функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру» в санаторній школі-інтернаті протягом року проводились заходи з
цивільного захисту.
Основні зусилля педагогів були спрямовані на проведення роботи щодо
запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного, природного й екологічного
характеру і реагування в разі їх виникнення з метою захисту учасників
навчально-виховного процесу, а саме:
- навчання

діям

у

надзвичайних

ситуаціях

особового

складу

невоєнизованих формувань;
- організація захисту учнів та співробітників від наслідків надзвичайних
ситуацій;
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- підвищення готовності керівного складу до реагування на надзвичайні
ситуації.
Протягом 2013 року проведені практичні заняття, бесіди, відкриті уроки,
на які були запрошувались фахівці екологічної, санітарної, пожежної служб.
Проведені тематичні бесіди та вікторини на кращі знання й уміння
користуватися засобами індивідуального та колективного захисту від засобів
ураження. При вивченні курсів «Основи здоров’я» з учнями 1-4 кл.
розглядались теми: «Твоя безпека та евакуація», «Надзвичайні ситуації». На
уроках з основ здоров’я у 5-9 кл. – «Правила поведінки у натовпі, під час
екстремальних ситуацій», «Небезпечні ситуації

в будівлях, аварії на

підприємствах», «Дії школярів під час виникнення аварійних ситуацій»,
«Надзвичайні ситуації. Основні принципи порятунку й захисту людей»,
«Рятувальні ситуації», «Права й обов’зки людини під час НС», «Надання
першої допомоги під час НС», «Глобальні небезпеки. Людський фактор у
формуванні безпеки людини».
17 травня 2013 року

згідно з річним планом роботи

школи-інтернату

пройшов День цивільного захисту. До Дня ЦЗ штабом закладу була проведена
нарада з педколективом, визначені цілі і завдання. Розроблений план
підготовки і проведення Дня ЦЗ. У шкільній бібліотеці обладнано тематичну
виставку, підібрано наочність «Навколишнє середовище і людина». Для учнів
1-11-х класів на відкритті Дня ЦЗ була проведена загальношкільна лінійка
«Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру» (учні 7 класу, вихователь Співак Т.Б.) . Відповідно до
вікових особливостей учнів по всіх класах пройшов єдиний урок за темою:
«Про дії населення при

загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій».

За сигналом «Увага всім!» пройшла евакуація учнів і працівників із
приміщення школи-інтернату. Працівники пожежної частини № 7 Жовтневого
району провели практичні заняття з правил гасіння пожежі, познайомили учнів
початкової школи з приладдям пожежної машини, розповіли про специфіку
роботи пожежників.
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Усі проведені з цивільного захисту заходи сприяли підвищенню моральнопсихологічної підготовки учнів в умовах катастроф, аварій, стихійних лих.
Однак при підготовці учнів і постійного складу не в повному обсязі
оцінювались місцеві умови розташування об’єкта, вірогідність виникнення,
можливі наслідки надзвичайної ситуації та оптимальні засоби захисту
учасників навчально-виховного процесу.
З метою удосконалення готовності учасників навчально-виховного
процесу до дій за призначенням, підвищення ефективності заходів запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації та створення умов для підвищення безпеки
життєдіяльності
НАКАЗУЮ:
1. Головним завданням на 2014 рік вважати забезпечення впровадження,
реалізації та дотримання вимог законів України «Про Цивільну оборону», «Про
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру»,Указу Президента України від 09.02.2001 № 80 «Про
заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру».
2. Основними завданнями на 2014 рік визначити:
2.1. Підготовку працівників школи-інтернату до дій у разі загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
залежно від ступені участі у виконанні завдань цивільного захисту.
2.2. Удосконалення комплексу заходів з пропаганди знань, спрямованих на
дії всіх учасників педагогічного процесу при виникненні надзвичайних
ситуацій.
2.3. Провести День цивільного захисту в школі-інтернаті.
25.04.2014
2.4. Провести тиждень безпеки життєдіяльності учнів.
17.05–23.05.2014
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3. Семенець А.П.- начальнику штабу цивільної оборони школи-інтернату,
заступнику директора з виховної роботи:
3.1. Спланувати заходи з ЦЗ на 2014 рік .
До 03.02.2014
3.2. Навчальний рік у системі цивільної оборони розпочати 10 січня 2014
року та завершити 10 грудня 2014 року.
3.3. Організувати проведення заліків постійного складу працівників школиінтернату для оцінювання знань документів ЦЗ.
До 13.11.2014
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
з виховної роботи Семенець А.П.

Директор школи-інтернату

З наказом ознайомлена:
№
П.І.Б.
з/п
1. Семенець А.П.

Підпис

Куліш В.І.

