
Комунальний заклад  

«Харківська санаторна школа №11» 

Харківської обласної ради 

 

Н А К А З  

м. Харків 

 

01.09.2021         № 52-о 

 

 Про організацію місячника пожежної  

безпеки та безпеки під час  

використання газу в побуті 

 

 На виконання Кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 25.07.2012 № 840 «Про заходи щодо 

попередження травм і загибелі дітей під час пожеж» відповідно до доручення 

Президента України від 29 лютого 2012 року № 1-1/516 щодо запобігання 

виникненню пожеж, попередження травм і загибелі дітей під час пожеж, «Правил 

пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом Міністерства внутрішніх 

справ України  від 30.12.2014  № 1417, листа Міністерства освіти і науки України 

від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 

2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок», згідно з річним планом санаторної школи №11, з метою запобігання 

дитячому травматизму, забезпечення належного рівня вивчення учнями 

(вихованцями) правил пожежної безпеки під час навчально-виховного процесу та 

проведення широкої роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності 

додержання правил пожежної безпеки та користування газу у побуті 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з виховної роботи  Ломаненко Н.В.: 

 1. 1.Організувати проведення Місячника пожежної безпеки та безпеки під 

час використання газу в побуті з 01.10 - 23.10.2021 року. 

1.2. На нараді при директорові ознайомити педагогів з планом заходів щодо 

проведення Місячника пожежної безпеки та безпеки під час використання газу в 

побуті (додаток №1). 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи Ломаненко Н.В. 

 

 

 Директор 

санаторної школи  № 11      В.П. Чубинська 

 

 З наказом ознайомлена:     Н.В.Ломаненко 
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Додаток до наказу комунального закладу 

«Харківська санаторна школа № 11» 

Харківської обласної ради 

від 01.09.2021 № 52-о 

План заходів  

Місячника пожежної безпеки та безпеки використання газу в побуті 

«Скажемо «Ні!» всім пожежам на Землі!»  

01.10. – 23.10.2021 року. 
№ 

з/п 
Дата Назва заходу Класи Відповідальні 

Місце 

заходу 

1 
Протягом 

місяця 

Відеолекторій «МНС попереджає» 

Перегляд документальних фільмів 

«Коротко про головне. Що робити, 

якщо ви опинились в осередку 

пожежі», «Причини пожеж і 

правила пожежн6ої безпеки» 

1-9 

Класні 

керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

2 
Протягом 

місяця 

Проведення тематичних годин 

спілкування 

«Протипожежна безпека», 

«Пам’ятай правила, живи 

безпечно» 

1-9 

Класні 

керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

3 
За 

графіком 

Проведення занять гуртка 

«Дружина юних пожежників» 

 

5-9 
Керівник гуртка 

Доля О. О. 

Кабінет  

№ 20 

5 
Протягом 

місяця. 

Конкурс малюнків на тему: 

«Сірники – не іграшка, вогонь – не 

забава» 

1-9 

Класні 

керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

6 
Протягом 

місяця. 

Вікторина «Легко вогник 

запалити, та не просто загасить» 
1-9 Вихователі 

Класні 

кімнати 

7 
Протягом 

місяця 

Лекції лікарів «Перша допомога 

потерпілим під час пожежі», 

«Перша допомога при отруєнні 

газом» 

1-9 

Заступник 

директора з МР 

Бойко Л.Ф. 

Класні 

кімнати 

8 
Протягом 

місяця 

Екскурсія до Пожежно-технічного 

центру. 

 

2-8 

Класні 

керівники 

Пожежно-

технічний 

центр. 

9 
Протягом 

місяця 

Розміщення матеріалів проведення 

Місячника пожежної безпеки на 

шкільному веб-сайті 

1-9 
Класні 

керівники 

Кабінет 

інформатики 

 

Виконавець: Ломаненко Н.В. 


