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                                                НАКАЗ 

 

 

28 грудня 2021 р.                          м.Львів                                            № 289 

 

 

Про організацію та проведення заходів з 

питань безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу на час зимових канікул 

Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 06.12.2021 № 1/21250-21 

«Про організацію та проведення заходів з питань безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу на час зимових канікул» та департаменту освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації, зареєстрованого в управлінні освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради від 10.12.2021 № 4-2601/5885, на виконання п. 13 розділу V 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до 

сфери управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, з урахуванням вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2», 

виконання наказу УО ДГП ЛМР від 24.12.2021 № 825р « Про організацію та проведення заходів 

з питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу на час зимових канікул»  та з 

метою посилення контролю за збереженням життя й здоров’я вихованців та учнів, 

попередження надзвичайних ситуацій у закладі освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. На території ліцею заборонити використання феєрверків, петард, інших піротехнічних 

виробів. 

2. Класним керівникам 1-11 класів: 

2.1. Провести первинні інструктажі із здобувачами освіти з питань безпеки 

життєдіяльності перед початком зимових канікул, новорічних та різдвяних свят 

з реєстрацію у відповідних журналах. 

2.2. Дотримуватись протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 

відповідно до вимог встановлених Кабінетом Міністрів України. 

2.3. Провести роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо правил 

поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків 

переохолодження та обморожень, порядку надання домедичної допомоги 

постраждалим у наслідок нещасних випадків. 

2.4. Інформувати директора ліцею про проведення масових заходів за участю більше 

50 осіб. 

 



3. Заступнику директора з ГР П.Іванишину : 

3.1 Дотримуватись обмежень під час організації та проведенні заходів з питань безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу при організації урочистих заходів, а 

саме: 

3.1.1.   забезпечити вільний доступ до первинних засобів пожежогасіння в приміщеннях; 

3.1.2. не використовувати легкозаймисті прикраси, несправні освітлювальні гірлянди 

та ялинки, які не оброблені спеціальним розчином; 

3.1.3. забезпечити вільні проходи на шляхах евакуації та, за потреби, відкриття дверей 

записних виходів; 

3.1.4. заборонити експлуатацію несправних приладів опалення та саморобних 

нагрівальних приладів в будівлях та приміщеннях закладів освіти; 

3.1.5. перевірити знання загальної інструкції з пожежної та техногенної безпеки у 

працівників охорони,  а також порядок здійснення контролю за додержанням 

протипожежного стану, огляду територій і приміщень, порядку знеструмлення 

електромережі та дій у разі виявлення пожежі; 

3.1.6. перевірити наявність планів евакуації на випадок пожежі або інших 

надзвичайних ситуацій з обов’язковими позначенням маршрутів евакуації, місць 

розташування первинних засобів пожежогасіння та електричних щитків. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                         Нінель ПОСТОЛАТІЙ       

 

  



 


