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29.10.2021        № 67-о 

 

Про підсумки проведення Місячника 

протипожежної безпеки та 

безпеки 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 з 01.10.2021 – 13 .10.2021 року 

проведений Місячник протипожежної безпеки  «Скажемо «Ні!» всім пожежам 

на Землі!», протягом якого були проведені такі заходи: 

- тематичні години спілкування: «Знати потрібно дорослим і дітям» 

(Шагун О.В.), «Пам’ятай правила, живи безпечно» ( класні керівники 

Павлова А.І., Жихор О.В..), «Вогонь – друг, вогонь - ворог!» (класні 

керівники Фасолько І.В., Сарецян Т.І.),  «Причини виникнення пожеж» 

(класні керівники Кур’ята Л.С., Билбас Г.Ю.), «Пожежні на захисті 

життя» (класний керівник Доля О.О.), «Правила пожежної безпеки в домі, 

у школі» (класні керівники Гудевич Т.А., Шувалова Т.І.), «Основні 

причини виникнення пожежі» (класний керівник Васильєва А.Д.),  

«Пожежна безпека» (класний керівник Ковальова С.В.), «Безпечне 

користування газовими та електричними побутовими приладами», (класні 

керівники Мироненко Н.Г., Анучина Н.Є.);  

- виставка дитячого малюнку : «Сірники – не іграшка, вогонь – не забава»; 

- відкритий мікрофон «Пожежа вдома. Мої дії» (вихователі Ревякіна О.М., 

Святная І.М., Авотіна Н.О.); 
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- ігри-практикуми «Фатальна недбалість та необережність» (вихователі 

Казаріна Л.О., Шеломкова Н.Ю.);  

- відеолекторій «МНС попереджає…» Перегляд документальних фільмів 

«Пожежники» та «101 – служба порятунку» (вихователі); 

- вікторина «Легко вогник запалити, та не просто  загасити» (вихователі  

Отришко Ю.А., Яковенко С.С., Чернишенко О.В.); 

- робота  гуртка «Дружина юних пожежників» (керівник Доля О.О.);  

- лекції лікарів «Перша допомога потерпілим при отруєнні газом» та 

«Перша допомога потерпілим внаслідок пожежі»; 

- розміщення матеріалу на сайт «Пам'ятка безпечного користування 

газовими та побутовими електроприладами». 

Підбиваючи підсумок, 

 

НАКАЗУЮ : 

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

1.1.  Доповісти про підсумки проведення Місячника протипожежної безпеки 

на нараді при директорові. 

Листопад 

2.Класним керівникам: 

2.1. Продовжити роботу щодо забезпечення належного рівня вивчення 

учнями (вихованцями) правил пожежної безпеки під час навчально-виховного 

процесу 

Постійно 

2.2.Проводити роботу з батьками учнів щодо необхідності додержання 

правил пожежної безпеки. 

Постійно 

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

виховної роботи Ломаненко Н.В. 

 

Директор 

санаторної школи №11       В.П. Чубинська 

 З наказом ознайомлені:      Н.В. Ломаненко 

Н.Г. Мироненко   Л.С. Кур’ята 

І.В. Фасолько   Г.Ю. Билбас 

Т.А. Гудевич   А.Д. Васильєва 

О.В. Жихор   О.В. Шагун  

Т.І. Сарецян   Н.Є Анучина 

С.С. Яковенко   А.І. Павлова  

С.В. Ковальова   Н.Ю. Шеломкова 

Л.О. Казаріна   Н.О. Авотіна 

О.О. Доля.    Ю.А. Отришко 

Т.І. Шувалова   О.В. Чернишенко 

О.М. Ревякіна   І.М. Святная 


