.
.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів
для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання»
Харківської обласної ради

НАКАЗ
09.12.2011

№ 226

Про підготовку та проведення
новорічних і різдвяних свят, зимових канікул,
запобігання дитячому травматизму
На виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської
обласної державної адміністрації від __________ № _____ «Про підготовку і
проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних свят, запобігання дитячому
травматизму», річного плану роботи школи та з метою запобігання дитячому
травматизму під час проведення новорічних свят та зимових канікул, активізації
роботи щодо профілактики всіх видів травматизму

НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора по виховній роботі Степановій О.М.:
1.1. Розробити план проведення новорічних свят та зимових канікул.
До 12.12.2011
1.2. Погодити План проведення свят та зимових канікул з відділом дошкільної,
позашкільної та корекційної освіти управління загальної середньої освіти Головного
управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.
До 12.12.2011
1.3. Забезпечити якісну підготовку новорічного ранку для 1-5 класів та новорічного
свята для 6-10 класів.
До 22.12.2011
1.4.

Залучити до участі у святах кураторів – ВАТ Харківгаз, благодійні організації.
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До 15.12.2011
1.5.

Узгодити з начальником районного відділу ГУМВС України в Харківській

області питання про присутність представника районного відділу на шкільному
святі для учнів 6-10 класів.
До 21.12.2011
1.6.

Забезпечити участь вихованців школи в обласних заходах, що проводяться під

час зимових канікул: 20.12.2011 – Будинок учителя, 26.12.2011 – обласний Будинок
дитячої творчості.
1.7.

Провести з вихователями та класними керівниками інструктивно-методичну

нараду з питань безпеки життєдіяльності учнів під час проведення свят та зимових
канікул. Довести до них алгоритм дій медпрацівників та батьків у разі виникнення
нещасних випадків з дітьми.
До 20.12.2011
2. Провести новорічний ранок у школі для учнів 1-5 класів о 11 год. 00 хв.,
новорічне свято для учнів 6-10 класів о 15 год 00 хв.
23.12.2011
3.Призначити відповідальними за підготовку новорічного ранку для учнів 1-5 класів
Прасол І.В., педагога-організатора, Лозовик О.Д., керівника вокального гуртка,
Лалетіну В.В., керівника хореографічного гуртка.
4.Призначити відповідальними за підготовку новорічного свята для учнів 6-10
класів Міщенко А.О., керівника гуртка «Культура мовлення та спілкування»,
Лозовик О.Д., керівника вокального гуртка, Удовиченко О.М., керівника гуртка
«Юний художник».
5.Забезпечити установку ялинки в спортивній залі 22.12.2011.
Заступник директора з АГЧ Редька В.М.
6.Забезпечити присутність медичних працівників під час проведення свят,
перевірити наявність медикаментів в аптечках.
Лікар Волох Л.Л., 19.12.2011, 23.12.2011
7. Забезпечити виконання протипожежних вимог, стандартів, норм і правил при
проведенні новорічних свят.
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8.Класним керівника, вихователям:

Інженер з охорони праці Захарова Л.В.

8.1. Організувати проведення бесід з учнями з питань безпеки життєдіяльності під
час весняних канікул, зробити відповідні записи у класних журналах на сторінці
«Додаткові бесіди з попередження дитячого травматизму»
до 22.12.2011
8.2. Забезпечити неухильне виконання законів України «Про дорожній рух», «Про
пожежну

безпеку»,

«Про

забезпечення

санітарного

та

епідеміологічного

благополуччя населення» в частині проведення відповідної роботи з питань
запобігання дитячому травматизму
упродовж зимових канікул 2011/2012 н.р.
8.3. Організацію екскурсій, туристичних подорожей проводити відповідно до наказу
по школі з дотриманням вимог наказу Міністерства освіти України від 24.03.2006 №
237 «Про внесення змін до правил проведення туристичних подорожей з учнівською
та студентською молоддю України» та листа Міністерства освіти і науки України
від 27.04.2010 р № 1/9-286 щодо організації екскурсійних поїздок
упродовж зимових канікул 2011/2012 н.р.
8.4. Довести до відома батьків алгоритм дій у разі виникнення нещасних випадків з
дітьми, ознайомити з пам’ятками щодо попередження випадків травмування дітей у
побуті під особистий підпис батьків.
до 22.12.2011
8.5. Про всі випадки дитячого травматизму з учнями негайно повідомляти дирекцію
школи за телефонами 095-615-43-15, 095-65-11-957 і письмово.
упродовж зимових канікул 2011/2012 н.р.
8.6. Надати заступнику директора по виховній роботі інформацію про підсумки
проведення зимових канікул.
09.01.2012
9. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.
Директор школи

Пенкіна Н.І.
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№ з/п

П.І.П.

Посада

1

Степанова О.М.

Заступник директора по ВР

2

Прасол І.В.

Педагог-організатор

3

Лозовик О.Д.

Керівник гуртка

4

Лалетіна В.В.

Керівник гуртка

5

Міщенко А.О.

Керівник гуртка

6

Волох Л.Л.

Лікар

7

Редька В.М.

Заступник з АГЧ

8

Захарова Л.В.

Інженер з охорони праці

9

Рой Н.В.

Класний керівник 1 класу

10

Соколова Н.І.

Класний керівник 2класу

11

Друзенко О.В.

Класний керівник 3 класу

12

Бабута Т.І.

Класний керівник 4 класу

13

Мелет Т.С.

Класний керівник 5 класу

14

Василевська І.О. Класний керівник 6 класу

15

Усевич Т.В.

Класний керівник 7 класу

16

Недавня В.В.

Класний керівник 8 класу

17

Лубенцова Р.І.

Класний керівник 9 класу

18

Коломієць І.В.

Класний керівник 10 класу

19

Горейко Т.І.

Вихователь

20

Болотна О.О.

Вихователь

21

Фартушко Л.В.

Вихователь

22

Чудик Л.В.

Вихователь

23

Сидорова Т.К.

Вихователь

24

Татарінова Н.В.

Вихователь

25

Калтухчан О.Б.

Вихователь

26

Ушакова Н.М.

Вихователь

27

Сідорова А.М.

Вихователь

28

Коломоєць О.М. Вихователь

29

Караченцева Н.

Вихователь

Ознайомлення з наказом
№ _____ від ___________

30

Кураксіна Н.Л.

Степанова О.М.

Вихователь
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