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Н А К А З  

08 листопада 2021 року                   м. Заставна №  

 

Про підсумки проведення в закладі освіти 

 Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 

        На виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.05.2018 №453 «Державна соціальна програма «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 

року», від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення моніторингу наркотичної та 

алкогольної ситуації в Україні», від 09.12.2020 № 1236 «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», від 31.10.2011 №1243 

«Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», наказу Департаменту освіти і науки від  

16.08.2021 р. №243  «Про організацію виховної роботи в освітніх закладах 

області  в 2021/2022 навчальному році», плану роботи закладу освіти на 

2021/2022 н.р., наказу по школі від 29.10.2021 р. №     «Про проведення в 

закладі Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності», з метою пропаганди 

здорового, активного способу життя, вивчення і використання на практиці 

правил основ безпеки життєдіяльності, попередження загибелі та травматизму 

дітей при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій та під час 

перебування учнів на дистанційному навчанні з 01 по 05.11.2021 р.  

в закладі освіти проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. 

      Усі заходи Тижня проводилися в дистанційному режимі. Проведено бесіди з 

учнями, виховні години, диспути, вікторини щодо безпечної життєдіяльності та 

профілактики травматизму невиробничого  характеру: «Правила безпечного 

користування комп'ютерною технікою в умовах дистанційного навчання» ,  

«Правила експлуатації побутових, газо- та електроприладів» (9-А), «Твоє життя 

– твій вибір» (10), «Сучасні проблеми безпеки життєдіяльності» (9-Б), «Паління 

- це загроза для здоров'я людини» (6-А), «Безпека в побуті – запорука здорового 



способу життя» (6-Б),«Твоя безпека - це твоя уважність» (8-А), «Коли 

електроприлади бувають небезпечні» (5-А),  «Азбука безпеки» (5-Б) тощо.  

     Вчитель основ здоров’я Чіботар Л.В. провела онлайн тренінги з учнями 

«Безпека у побуті» (ситуаційні задачі). 

     У 7-их класах проведено уроки на тему: «Побутова безпека. Безпечна оселя. 

Правила безпеки при користуванні газовими приладами та пічним опаленням», 

у 8-Б «Правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії»,  у 

початкових класах - «Небезпечні ситуації в школі та вдома» (3-А), «Правила 

користування електроприладами. Причини їх виникнення» (2-Б), «Значення 

режиму дня у житті школярів» (4-Б), «Виконання правил дорожнього руху – 

запорука твоєї безпеки» (4-А). 

      На платформі Zoom для учнів демонструвалися відеофільми про 

надзвичайні ситуації та загрози, які вони несуть, про героїчну працю 

рятувальників тощо.  

     У класах та кабінетах поновлено  куточки з техніки безпеки.  

 Заходи  з основ безпеки життєдіяльності висвітлено на сайті закладу освіти. 

Виходячи з вище сказаного 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати задовільним проведення в закладі освіти Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності. 

2. Відзначити роботу вчителя основ здоров’я Чіботар Л.В.,  класних керівників 

Ковалик Н.Я.,  Гуштик О.І., Самборської Г.І., Мігалескул О.В., Солотвінської 

Л.І., Михайлюк Л.М., Ткач Т.І.,  Пазюк І.М., Чернія С.В. 

3.Контроль за виконанням  даного наказу покласти на заступника директора 

закладу з ВР Микитей С.В.  

 

 

 

          Директор ЗЗСО:                                         Надія БАЧИНСЬКА 

З наказом ознайомлені:                                       Микитей С.В.     

 

 

 


