
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

          25.08.2022                                                                                       №202-од 

 

Про організацію безпечного освітнього  

середовища в умовах правового 

режиму воєнного стану 

 

Відповідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Закону 

України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 

15.03.2022 № 2136-IX; листа МОН № 1/3475-22 від 17.03.2022 «Про 

зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо 

переміщених осіб», Листа МОН «Про забезпечення психологічного 

супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану» № 1/3737-

22 від 29.03.2022, Листа МОН № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію 

освітнього процесу», Листа МОН від 29.06.2022 р. № 1/7234-22 

«Про підготовку до початку 2022-2023 навчального року», Листа МОН № 

1/8462-22 від 26.07.2022 року  «Про оптимізацію виконання заходів з 

підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального 

сезону в умовах воєнного стану»,  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити безпечне освітнє середовище для здобувачів освіти в 2022-2023 

н.р.                                                                                              Адміністрація 

2. На засідання педагогічної ради з питання «Безпечне освітнє середовище як 

складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» визначити форму 

здобуття освіти здобувачами освіти, прийняти відповідне рішення. 31.08.2022 

р.                                                                                                  Адміністрація 

3. До 22.08.2022 р. провести загальношкільні батьківські збори, опитування 

батьків щодо форми здобуття освіти їх дітьми.  

                                                                         Адміністрація, класні керівники 

4. Завершити роботи щодо облаштування укриття. Виготовити вказівні знаки 

маршруту руху з приміщень закладу освіти до укриття, розмістити у 

визначених місцях.                                                                          Адміністрація 

5. Затвердити функціональні обов’язки групи, відповідальної за 

обслуговування укриття.                                                               До 23.08.2022 р. 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/85999/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86164/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86164/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86062/


6. Затвердити план заходів щодо утримання в стані готовності укриття до 

прийому здобувачів освіти.                   Директорка закладу. До 25.08.2022 р. 

7. Провести навчання з цивільного захисту для формувань ЦЗ щодо дій у разі 

надзвичайних ситуацій, зокрема сигналу «Повітряна тривога».  

8. Провести навчання для педагогічних працівників щодо алгоритму дій у 

разі сигналу «Повітряна тривога». Затвердити Алгоритм дій рішенням 

педагогічної ради.                                                                          До 26.08.2022 р. 

9. Педагогічним працівникам пройти курс «Навчання з попередження ризиків 

від вибухонебезпечних предметів», «Перша домедична допомога в умовах 

війни», « Базова психологічна допомога в умовах війни». 

                                                                                                До 28.08.2022 р. 

10. Педагогічним працівникам здійснити превентивні заходи щодо мінної 

безпеки.   

                                                                                                     01.09.2022 р. 

11. Провести тренування учнів та працівників щодо правил поводження під 

час повітряних тривог, евакуації, перебування у сховищі/укритті. 

Відпрацювати шляхи руху, місце розміщення закріпити за кожним класом, 

виготовити вказівні знаки.                                                            До 01.09.2022 р. 

12. Забезпечити вміст дитячого наплічника. Класні керівники. 

                                                                                                  До 01.09.2022 р. 

13. Сприяти адаптації здобувачів освіти із числа внутрішньо переміщених 

осіб, забезпечити антибулінгову роботу щодо новоприбулих дітей.  

                                                                                         Педагог-організатор 

                                                                                         Психолог закладу 

14. Забезпечити психологічну підтримку здобувачів освіти.  

                                                         Впродовж року. Педагогічні працівники. 

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                        Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлені всі працівники на оперативній нараді 

25.08.2022 року 

 
 


