
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

01.12.2021                                                                                           №398-од 
 

Про заходи безпеки під час 

проведення зимових канікул, 

Новорічних та Різдвяних свят 
 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 01.12.2021 № 387, Законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України 26.12.2017 № 1669, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 23.01.2018 за № 100/31552, «Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього 

процесу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

16.05.2019 № 659, постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 

1236 (зі змінами) «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів  з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», наказу відділу освіти, культури, медицини та 

спорту Вижницької міської ради від 01.12.2021 року №160 «Про заходи 

безпеки під час проведення зимових канікул, Новорічних та Різдвяних свят» та 

з метою організованого проведення зимових канікул, Новорічних та Різдвяних 

свят, посилення контролю за збереженням життя й здоров’я вихованців й 

учнів, попередження надзвичайних ситуацій у закладах освіти області під час 

зимових канікул, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Дотримуватись протиепідемічних заходів у закладі на період карантину 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до 

постанов Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021р.  

№ 10 і від 25.08.2021 № 8. 



2. Забезпечити неухильне виконання Кодексу цивільного захисту 

України, Законів України «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення» в частині проведення відповідної 

роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму та санітарного та 

епідемічного благополуччя. 

3. Обмежити проведення масових заходів в закритих приміщеннях 

(частина 4 пункту 5 Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 06.09.2021 № 10). 

4. Вжити необхідних заходів щодо постійного забезпечення 

дезінфікуючими, миючими антисептичними засобами, захисними масками, 

рукавичками, безконтактними термометрами тощо. 

5. Класним керівникам 1-11-х класів: 

5.1.  провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями щодо 

дотримання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), правил безпечної поведінки 

на водних об’єктах у зимовий період, з легкозаймистими та токсичними 

речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, дотримання 

правил пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху, поведінки в умовах 

низьких температур, попередження випадків переохолодження та 

обморожень, навчання з надання першої медичної допомоги при 

переохолодженні тощо. 

5.2. провести роз’яснювальну роботу з батьками, з використанням 

технічних засобів зв’язку, розглянувши питання дотримання 

протиепідемічних заходів у закладі, вдома, місцях загального користування на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19); безпечної поведінки дітей у закладі та у побуті (вдома, на вулиці, у 

громадських місцях, спеціалізованих установах, приміщеннях, транспорті 

тощо); відповідальності за виховання та поведінку своїх дітей, збереження їх 

життя і здоров’я, дотримання режиму дня у робочі і вихідні дні, в 

позанавчальний час та під час учнівських канікул. 

до 17.12.2021 року 

6. Призначити відповідальною собою за збереження життя і здоров’я дітей 

на час проведення зимових канікул, Новорічних і Різдвяних свят заступницю 

директорки з навчальної роботи Татарин Л.М. 

7. Заступниці директорки з навчальної роботи Татарин Л.М.: 

7.1. організувати проведення відповідних інструктажів з учасниками 

освітнього процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності 

до 20.12.2021 року 

7.2. приділити особливу увагу дотриманню вимог протипожежної безпеки 



та охорони життя і здоров’я дітей від нещасних випадків. 

8. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д. тримати на 

контролі дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

неблагополучних. 

9. Заступниці директорки з господарської частини Ромащук М.П.: 

9.1. перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння (пісок, 

вогнегасники, вода тощо), шляхів евакуації, справність засобів зв’язку. 

9.2. забезпечити економне функціонування систем життєзабезпечення 

закладів освіти, своєчасне прибирання прилеглих територій в умовах сильних 

морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці і 

утворенні бурульок на дахах будівель тощо. 

9.3. провести позапланові інструктажі з технічним персоналом усіх питань 

безпеки життєдіяльності, техногенної безпеки та дій персоналу в разі 

виникнення аварійної ситуації. 

 10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                                 Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

06.12.2021 року 

 


