ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів для дітей з хронічними неспецифічними
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Про підсумки роботи з цивільного захисту
за 2011 рік та завдання на 2012 рік у комунальному
закладі «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей з
хронічними неспецифічними захворюваннями
органів дихання» Харківської обласної ради

Виходячи з вимог Закону України « Про цивільну оборону України»,
наказу Міністерства освіти і науки від 17.01.02 №27 «Про затвердження
Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України «Єдиної
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру» адміністрацією школи-інтернату
проводилася робота щодо забезпечення
невоєнізованих

формувань до дій

готовності керівного складу

та

у НС техногенного та природного

характеру, створення умов захисту дітей та працівників від наслідків аварій,
катастроф , пожежі та інших факторів ураження.
У школі теми з цивільного захисту вивчалися в курсах «Основи
здоров’я», «Захист Вітчизни». Вихователі проводили тематичні бесіди згідно
з календарними планами.
На виконання листа МНС України від 23.08.2011 в школі-інтернаті був
проведений місячник безпеки під час використання газу в побуті (01.10.2011-
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31.10.2011) .Згідно з річним планом роботи школи з 31.10.2011 до 05.11.2011
проведений тиждень електробезпеки. На виконання листа Харківської
обласної державної адміністрації від 10.10.2011 №01-62/7637 на першому
поверсі школи обладнано куточки «Безпека на льоду», «Правила надання
першої

медичної

допомоги

потерпілим

при

перехолодженні

та

обмороженні».
Організовано діяльність клубів «Юний інспектор дорожнього руху»,
керівник клубу – Фартушко Л.В., вихователь 10 класу (наказ від 03.10.2011
№169), «Юний пожежний», керівник клубу Болотна О.О., вихователь 9 класу
(наказ від 03.10.2011 №170).
Практичне відпрацювання дій учасників навчально-виховного процесу за
сигналами ЦЗ здійснювалося під час проведення Дня Цивільного захисту 27
квітня 2011 року ( накази: від 04.04.2011 №56 «Про підготовку і проведення
Дня Цивільного захисту», від 29.04.2011 №66 «Про підсумки проведення Дня
Цивільного захисту» ).
Підготовка і проведення основних заходів з цивільного захисту у 2011
році мали належний рівень. Проти є:
- не повністю розроблені документи з питань підготовки з ЦЗ;
- не в повному обсязі організоване планове навчання невоєнізованих
формувань ЦЗ ;
- недостатньо опрацьовані питання евакуації тощо.
З метою підвищення якості підготовки з ЦЗ, своєчасного вжиття заходів
щодо попередження виникнення незвичайних ситуацій

та усунення

виявлених недоліків
НАКАЗУЮ:
1. Головним завданням ЦЗ школи-інтернату вважати її готовність до дій за
призначенням

при

загрозі

та

виникненні

техногенного та природного характеру.

надзвичайних

ситуацій
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2.Упорядкувати документи з цивільного захисту

відповідно до вимог

Положення «Про функціональну підсистему «Освіта і наука України «Єдиної
державної системи запобігання і реагування

на надзвичайні ситуації

техногенного та природного характеру.
3. Створити діяльні умови захисту учасників навчально-виховного процесу
від наслідків надзвичайних ситуацій .
4. Продовжити роботу щодо залучення працівників цивільного захисту
України до участі при проведенні батьківських зборів, конкурсів, вікторин з
метою навчання дітей основам безпечної життєдіяльності.
5. Провести День Цивільного захисту у квітні 2012 року.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу ЦЗ,
заступника директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В.

Директор школи

Н.І. Пенкіна

4
З наказом від 04.01.2012 № 15 ознайомлена:
Чоломбитько О.В..
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