УКРАЇНА
Комунальний заклад
„Навчально-виховне об’єднання „Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 - центр дитячої та юнацької творчості „Надія”
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”
вул. Ю.Коваленка, 9а, м. Кропивницький, 25031, тел. 55-72-40, 55-75-30, e-mail: zosh18@ukr.net

НАКАЗ
від «10» жовтня 2017 р.

№372/о

Про посилення контролю
за дітьми під час їх перебування
у навчальному закладі
Керуючись наказом МОН України від 06 .01.2015 р. № 2 «Щодо
заходів безпеки у навчальних закладах», на виконання п.20 протокольного
доручення міського голови від 25 вересня 2017р. № 32, відповідно до листа
управління освіти Кіровоградської міської ради від 02.10.2017 № 3401/1-0109 «Про посилення контролю за дітьми під час їх перебування у навчальних
закладах» з метою здійснення заходів безпеки у місцях перебування дітей
НАКАЗУЮ:
1. Телятніковій В.А., заступнику директора з навчально-виховної
роботи :
1.1. Затвердити додаткові заходи з організації і забезпечення
збереження життя та здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу у
закладі (Додаток 1).
1.2. Обмежити доступ на територію навчального закладу осіб, які не
задіяні в проведенні навчально-виховного процесу.
1.3. Посилити контроль за недопущенням внесення до приміщень
навчальних закладів вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть
становити загрозу здоров'ю і життю дітей та працівників.
1.4. Здійснювати зустріч батьків із педагогами за попередньою
домовленістю не порушуючи навчальний процес.
1.5. Постійно проводити роз'яснювальну роботу з вихованцями,
учнями, працівниками навчального закладу та батьківською громадськістю за
участю співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та
правоохоронних органів, учасників бойових дій у зоні АТО, волонтерів щодо
правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих

предметів.

1.6. Забезпечити оперативне інформування силових та інших
структур у разі виявлення у навчальних закладах та на прилеглих до них
територіях зброї, боєприпасів, вибухових речовин.
2. Заступнику директора з господарської роботи Петросян М.А.
зобов‘язати сторожів вести облік відвідувачів із записом в окремому журналі
за зазначеною формою:
№
з/п

Дата

Час

Зміст
зустрічі

ПІБ
ПІБ
відвідувача супроводжуючої
особи

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор

В.Приліпко

Додаток 1 до наказу
від «10» жовтня 2017 року № 372/о

Додаткові заходи з організації і забезпечення збереження життя та здоров'я
всіх учасників навчально-виховного процесу у закладі
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заходи

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

Нарада при директору. Ознайомлення
працівників школи з листом управління
освіти Кіровоградської міської ради від
02.10.17 № 3401/1-01-09.

В.Приліпко

12.10.17

Нарада при заступнику директора з
виховної роботи:
2.1. Посилення чергування в навчальному В.Приліпко
закладі.
Класні
2.2. Ознайомлення із наказом по закладу
керівники
«Про посилення контролю за дітьми під
1-11 класів
час їх перебування у навчальному
закладі».
Організувати проведення роз’яснювальної
роботи та інструктажів з учасниками
Класні
навчально-виховного процесу по порядку
керівники
дій в екстремальних ситуаціях та
1-11 класів
ставленню до підозрілих осіб
Забезпечити контроль за знаходженням у
Черговий
приміщенні
навчального
закладу адміністратор,
сторонніх осіб,які не задіяні в проведені
черговий
навчально-виховного процесу
вчитель,
черговий
сторож
Зустріч батьків із педагогами закладу
здійснювати за попередньою
домовленістю не порушуючи навчальновиховний процес
Забезпечити заборону в’їзду на територію
навчального закладу персонального
транспорту (порушити клопотання про
встановлення відповідного дорожнього

13.10.17

До 13.10.17

Протягом
року

Педагоги
закладу

Протягом
року

Петросян
М.А.

До 01.12.1018

знаку)
7.

8.

9.

10.

Посилити контроль за відвідуванням
учнями та вихованцями навчальних
занять. Забезпечити негайне з’ясування
причин відсутності дітей та вжиття
відповідних
заходів
у
випадках
відсутності їх без поважних причин або
без відома батьків.
Продовжити
практику
регулярного
проведення практично-навчальних занять
з підготовки учнів та персоналу до дій у
надзвичайній ситуації техногенного та
терористичного характеру.
Підвищити якість навчання учасників
навчально-виховного процесу, які не
входять
до
складу
невоєнізованих
формувань, до захисту і дій в
надзвичайних ситуаціях.
Створити постійно діючу робочу групу з
питань організації і виконання заходів
щодо забезпечення належного захисту
навчального
закладу
у
складі:
Телятнікової В.А., Шлєєвої І.І., Петросян
М.., Гарбузенка В.Д.

Телятнікова
В.А., класні
керівники 111 класів,
соціальнопсихологічна
служба

Протягом
року

керівники
структурних
підрозділів

Жовтеньгрудень 2017

Гарбузенко
В.Д.

Систематично

Гарбузенко
В.Д.

13.10.2017 р.

