
Ревнівська загальноосвітня школа I-III ступенів
Бориспільської районної ради Київської області

   
НАКАЗ

08.04.2014                                                                                    №  46

Про підготовку та проведення
Дня цивільного захисту в школі

На виконання Законів України «Про цивільну оборону України», «Про
правові засади цивільного захисту в Україні», згідно з наказом Міністерства
освіти і науки України від 3 вересня 2009 року № 814 «Про Положення про
Функціональну  підсистему  “Освіта  і  наука  України»  єдиної  державної
системи запобігання і  реагування на  надзвичайні  ситуації  техногенного та
природного характеру"  та з метою практичного відпрацювання учнями за їх
віковими  категоріями  теоретичних  знань  та  навичок  з  питань  цивільного
захисту

НАКАЗУЮ:

1. 25 квітня  2014 року провести „День Цивільного Захисту”.

2. Призначити відповідальним за підготовку і проведення «Дня 
цивільного захисту» заступника директора з навчально-виховної 
роботи, начальника штабу цивільного захисту  Бжжжж М.І..

3. Головними завданнями “Дня цивільного захисту ” вважати:
• удосконалення педагогічним колективом та учнями теоретичних

знань і практичних навичок щодо дій в умовах надзвичайних та
екстремальних ситуацій;

• практичну  перевірку  здатності  учнів  діяти  за  сигналами
оповіщення цивільного захисту,

• користуватися  засобами  колективного  та  індивідуального
захисту;

• навчання  керівного  та  командно-начальницького  складу
цивільного  захисту  навчального  закладу  з  організації  та
проведення заходів цивільного захисту.

• Формування  та  розвиток  в  учнів  високих  морально  –
психологічних якостей: відваги, мужності, ініціативи, спритності



при виконанні завдань ЦЗ.

      4. До участі в „Дні цивільного захисту” навчального закладу  залучити:
           -   Керівний та командно – навчальницький склад ЦЗ школи,
           -   Особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ,

- Весь постійний склад та учнів 2 – 11 класів.

5. Призначити:
5.1.  Організаційний  комітет  з  проведення  “Дня  Цивільного  захисту”  у
складі:
голова комітету:
заступник директора з навчально-виховної роботи Бжжжжжж М.І.;
заступник голови – Шжжжж М.О.;
члени комітету:
учитель з предмету  "Захист Вітчизни" Нжжжжж В.В.;
учитель фізичної культури  Гжжжжж М.Г.;
голова учнівського комітету Бжжжжжж Дмитро;

     5.2. Журі з проведення змагань та конкурсів:
     голова підкомісії Бжжжжж О.М.;
     члени підкомісії Сжжжжж Г.М., Ожжжжж Т.М., Єжжжжж Дмитро.

     6.  Оргкомітету  до  15.04.2014  р.  розробити  План  підготовки
“Дня цивільного  захисту”;  до  18.04.2014  р.  разом  з  головою  підкомісії
розробити суддівську документацію.
    
     7. Завгоспу школи до 15.05.2014 р. забезпечити проведення заходів “Дня
цивільного  захисту  ”  необхідним  майном  та  підготувати  навчально-
матеріальну базу.

8.  Класним  керівникам  у  період  до  15.05.2014  ознайомити  учнів  із
правилами безпеки під час проведення “Дня цивільного захисту”.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

          Директор ЗОШ                                    В.І.Бжжжжжжж        
Начальник ЦО школи                                            М.І.Бжжжжжж


