
 

 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

          31.08.2022                                                                                       №228 -од 

Про внесення змін до Стратегії 

розвитку на 2021-2026 н.р. 

 

Відповідно Указу Президента України №573/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 р., постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.06.2022 року №711 «Про початок навчального року 

під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», з метою організації 

роботи закладу та безпечного освітнього середовища для учасників освітнього 

процесу в правовому режимі воєнного стану в Україні, за рішенням 

педагогічної ради від 31.08.2022 року протокол №1/7, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Доповнити п.3.2. «Освітнє середовище закладу (облаштування закладу, 

створення безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу)» 

«Шляхи реалізації» до Стратегії розвитку Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

ім. Юрія Федьковича стратегічною ціллю «Безпека під час війни»: 

1.1. здійснити капітальний ремонт та облаштувати ПРУ №96005 

(протирадіаційне укриття) у приміщенні закладу згідно вимог листа ДСНС від 

14.06.2022 № 03-1870/162-2; 

1.2. встановити «Тривожну кнопку» для передачі сигналу тривоги в разі 

екстреної ситуації. 

2. Доповнити п.3.2. «Освітнє середовище закладу (облаштування закладу, 

створення безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу)» 

«Створення безпечних умов навчання та праці учасників освітнього 

процесу» до Стратегії розвитку Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів  ім. Юрія 

Федьковича стратегічною ціллю «Безпека під час війни»: 

2.1. провести інструктажі щодо дій у надзвичайних ситуаціях воєнного 

характеру; 

2.2. провести з педагогічними працівниками та учнями заходи з мінної 

безпеки; 

2.3. провести навчання для педагогічних працівників з надання долікарської 

допомоги; 



2.4. проходження педагогічними працівникам курсів: 

- «Перша медична допомога в умовах війни»; 

- «Психологічна допомога в умовах війни»; 

- «Навчання з попередження ризиків з вибухонебезпечних предметів». 

2.5. провести евакуаційні тренування з учасниками освітнього процесу 

за сигналом «Повітряна тривога» 

3. Лаборантці сайту Вадилюк І.Ю. розмістити зміни до Стратегії на сайті 

закладу. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за соболю. 

 

 

Директорка закладу                                                    Оксана СИЧОВА 

 

 

 
 


