БОГОДУХІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
18.01.2017

Богодухів

№ 25

Про підсумки роботи з цивільного
захисту в 2016 році та завдання на
2017 рік у Богодухівській гімназії № 1
Богодухівської
районної
ради
Харківської області
На Керуючись Кодексом Цивільного захисту України, відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему
«Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814, Положення
про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів
Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 20.12.2004 № 954, протягом 2016 року
Богодухівською гімназією №1 Богодухівської районної ради Харківської
області (далі Богодухівська гімназія № 1) здійснювалась робота з питань
підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) населення.
Завдання 2016 року Богодухівською гімназією № 1 виконано.
Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань,
працівників Богодухівської гімназії №1 проводилося згідно з «Типовою
програмою навчання працівників органів управління освітою і наукою,
навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі», затвердженою
наказом Начальника штабу ЦЗ (ЦО), Державного секретаря Міністерства освіти
і науки України від 17.01.2002 № 27.
До питань підготовки у сфері цивільного захисту залучалися всі категорії
учасників навчально-виховного процесу. Найбільш цілеспрямовано ця робота
проводилась у 11 класі (класний керівник Веселко М.М.), 10 класі (класний
керівник Кудій Н.В.), 9-А класі (класний керівник Богаєнко О.В.), 9-Б класі
(класний керівник Супрун Т.В.), 7-Б класі (класний керівник Завада О.В.), 6-Б
класі (класний керівник Яковлєва В.В.), 5-А класі (класний керівник Невинна
В.І.), 3-А класі (класний керівник Каленіченко Л.Г.), 1-В класі (класний
керівник Демиденко О.П.).
Навчально-матеріальна база Богодухівської гімназії №1 відповідає
нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і
здоров’я дітей у надзвичайних ситуаціях на належному рівні.
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Проведено ідентифікацію загальноосвітніх Богодухівської гімназії №1 як
потенційно небезпечного об’єкта.
29.04.2016 в рамках тижня безпеки життєдіяльності проведено «День
Цивільного захисту» в ході якого відбулися загальнооб’єктові тренування з
усіма учасниками навчально-виховного процесу.
Навчальні програми з курсу «Захист Вітчизни» (розділ ЦЗ) (учителі
Шигимага О.М., Сизоненко В.С.) з учнями 10-11 класів та з предмету «Основи
здоров’я» з учнями 1-9-х класів виконані в повному обсязі.
З метою закріплення та розвитку досягнутих позитивних результатів,
підготовки учнів та педагогічних працівників Богодухівської гімназії №1 до дій
при виникненні надзвичайних ситуацій
НАКАЗУЮ:
1. Стан роботи з цивільного захисту в 2016 році вважати задовільним.
2. Вважати головним завданням у підготовці ЦЗ на 2017 рік підвищення рівня
ефективності функціонування гімназії, як ланки територіальної підсистеми
Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, зниження
негативних наслідків надзвичайних ситуацій.
3. Зосередити основні зусилля в ході реалізації головного завдання на таких
напрямах:
- підвищення рівня реалізації організаційно-розпорядчих актів у сфері захисту
населення і території населених пунктів від надзвичайних ситуацій;
- забезпечення готовності органів управління та сил ЦЗ закладу до реагування
на надзвичайні ситуації в мирний час та в умовах особливого періоду;
- проведення ефективних попереджувальних заходів ЦЗ з метою досягнення
прийнятих рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
- захист учасників навчально-виховного процесу у разі виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
4. Начальнику штабу ЦЗ Богодухівської гімназії №1 Богодухівської районної
ради Харківської області Мирошниченку М.С.:
1). Зосередити основні зусилля на роз’ясненні серед педагогічних працівників,
обслуговуючого персоналу й учнів Положення про функціональну підсистему
«Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання та реагування
на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого
наказом Начальника ЦЗ Міністерства освіти і науки України, навчання їх
правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних
ситуацій, прийомам надання першої медичної допомоги.
Протягом 2017 року
2). Забезпечити проведення навчання керівного складу, особового складу
невоєнізованих формувань ЦЗ та педагогічних кадрів.
Протягом 2017 року
3). Забезпечити проведення занять із питань ЦЗ, безпеки життєдіяльності та
рятувальної справи.
Протягом 2017 року
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4). Забезпечити проведення комплексних об’єктових навчань та тренувань, Дня
ЦЗ й Тижня безпеки дитини з питань ЦЗ та безпеки життєдіяльності людини.
До 28.04.2017
5). Організувати навчання працівників гімназії відповідно до Типової програми,
затвердженої наказом Начальника штабу цивільної оборони, Державним
секретарем Міністерства освіти і науки України:
- 15 годин - для керівного складу, особового складу невоєнізованих формувань
та педагогічних кадрів;
- 12 годин - для обслуговуючого персоналу навчальних закладів.
6). Проводити підготовку учнів 1-9-х класів з предмету «Основи здоров’я» за
програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Під час
підготовки особливу увагу звернути на питання пожежної безпеки, поведінки
на воді, вживання дарів природи, правил поведінки у небезпечних місцях тощо.
Увагу звертати на формування свідомості дітей відчуття особистої та
колективної безпеки, а також безпечної поведінки у конкретних ситуаціях
удома та на вулиці.
Протягом 2017року
7). Розробити алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час
навчально-виховного процесу та в позаурочний час.
До 01.04.2017
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор Богодухівської гімназії № 1 –
начальник Цивільного захисту
Мирошниченко

О.К.Михасюк
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З наказом від 18.01.2017 № 25 ознайомлені:
Мирошниченко М.С.

