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НАКАЗ 

____________________       № _______ 
 
Про підготовку  та  проведення  
«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»  

 
Відповідно до плану комплексних заходів Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 03.04.2019 №063-2424 Міської цільової програми розвитку 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста 
Києва на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 
08.12.2016 №540/1544, Плану Департаменту освіти і науки та Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, 
Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого 
характеру в навчальних закладах Печерського району м.Києва на 2019 рік. На 
виконання наказу Управління освіти та інноваційного розвитку від 04.04.2019р. № 
142 Про проведення в навчальних закладах Печерського району м.Києва «Тижня 
знань з основ безпеки життєдіяльності», та з метою попередження нещасних 
випадків під час навчально-виховного процесу травмування та загибелі у побуті,-  
 
НАКАЗУЮ:  
 

1. Провести Тиждень безпеки життєдіяльності з 22 по 27 квітня 2019 
року.  

2. Створити оргкомітет по підготовці до проведення «Тижня знань 
основ безпеки життєдіяльності» у складі:  

1.1. Коваль О.В. – заступник директора з АГЧ. 
1.2. Чайка І.М. – заступник директора з виховної роботи.  
1.3. Столяров Ю.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи.   
1.4. Довгалюк П.А. - інспектор з пожежної безпеки.  
1.5. Турчин С.В. – громадський інспектор з техніки безпеки.  
1.6. Махаринський С.А. – громадський інспектор з охорони дитинства. 
1.7. Паніна О.І. – вчитель медичної допомоги.  
1.8. Волошук Я.Б. – вчитель основ здоров’я.  
1.9. Соломатін В.Б. – вчитель захисту Вітчизни.  
3. До 12.04.2019 року затвердити план проведення «Тижня безпеки 

життєдіяльності».  
Відповідальні: Чайка І.М. – заст. директора з виховної роботи; Коваль О.В. – 

заст. директора з АГЧ.  
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4.Довести до відома колективу ліцею інформацію про заходи «Тижня знань 
основ безпеки життєдіяльності».   

5. До 01.05.2019 року подати інформацію до управління освіти та 
інноваційного розвитку, Печерської районної в м.Києві державної адміністрації 
про проведення «Тижня знань основ безпеки життєдіяльності» на електронну 
адресу: osvitapech@ukr.net .  

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 
 

Директор ліцею     Дмитро КРАВЧЕНКО 
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Додаток №1  
до наказу № ___________ від __.__.2019 року 

 
План проведення «Тижня знань основ безпеки життєдіяльності» у ліцеї 

з 22 по 27 квітня 2019 року  

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Створити оргкомітет, визначити відповідні 
заходи й затвердити план проведення 
«Тижня знань основ безпеки 
життєдіяльності».   

 
до 12.04.2019р.  

Заст.директора 
Столяров Ю.О., 
 

2. Проведення відкритих уроків з питань 
пожежної безпеки, охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, дотримання правил 
користування метрополітеном, безпечною 
поведінкою вдома (безпечне користування 
електроприладами, побутовою технікою, 
газовими приладами, сірниками), правила 
безпечного поводження на річках, 
водоймищах, під час сильного вітру, 
шквалу, в метро, громадському транспорті.  
 

до 27.04.2019р.  Вчителі 
предметники з 
основ здоров’я, 
медичної 
допомоги, 
захисту Вітчизни, 
фізичної  
культури: 5-А,Б 
класи – Якименко 
Ю.В., 5-В,Г – 
Кормишова А.О., 
6-ті класи – 
Волошук Я.Б., 7-
мі класи – 
Кокоша О.М., 9-ті 
класи 
Бондаренко Ю.Г., 
10-11-ті класи – 
Соломатін В.Б., 
Паніна О.І.  
 
 

3. Поновлення куточку з безпеки 
життєдіяльності.  Розміщення наочної 
агітації з заходами безпеки під час літніх 
канікул та у холі ліцею. 

до 24.04.2019р.  Заст.директора 
Коваль О.В.  

4. Проведення конкурсу малюнків за темою: 
«Пожежна безпека очима дітей».   

 
до 27.04.2019р.  

Заст. директора – 
Макодзеба М.О. 
Класні керівники 
Вихователі ГПД 1-
5-х класів  
 

5. Проведення семінарів, конкурсів, вікторин 
з пожежної безпеки, безпечної поведінки 
вдома.  

до 27.04.2019р.  Інспектор з 
пожежної безпеки 
Довгалюк П.А.,  
громадський 
інспектор з 
техніки безпеки 
Турчин С.В., 
громадський 



інспектор з 
охорони 
дитинства – 
Махаринський 
С.А.  
 

6.  Проведення виховної години присвяченої 
33-й річниці ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС з запрошенням 
ветеранів-ліквідаторів.  

до 27 квітня у 
дні виховних 
годин  

Класні керівники 
1-11-х класів.  

7. День Цивільної Оборони. Практичне 
заняття з евакуації на випадок  виникнення 
надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного характеру (пожеж, руйнувань 
будівель, ускладнень погодних умов) та 
опрацювати схему оповіщення учасників 
навчально-виховного процесу.  

26.04.2019 р.  Заст.директора  
Столяров Ю.О.  
Соломатін В.Б. – 
вчитель захисту 
Вітчизни.  

8. Обговорення на нарадах питання з безпеки 
життєдіяльності.   

постійно Заст. директора 
Чайка І.М.  

9. Висвітлення інформації через ЗМІ та сайти 
ліцею інформацію про проведення «Тижня 
знань з основ безпеки життєдіяльності».  

протягом 
тижня  

Заст. директора – 
Макодзеба М.О. 

10.  Інформувати Управління освіти та 
інноваційного розвитку Печерської 
районної в м. Києві державної адміністрації 
про проведення «Тижня знань основ 
безпеки життєдіяльності» на електронну 
адресу: osvitapech@ukr.net .  
 

до 01.05.2019р.   Заст. директора 
Чайка І.М.  
 

 

 
 

Директор ліцею       Дмитро КРАВЧЕНКО 
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