
           
Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

15.10.2019                                                                                        № 158 

 

Про підготовку та проведення  

осінніх  канікул, запобігання всіх  

видів дитячого травматизму  

 

 

          На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» від 16 травня  

2019 року  № 659, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 13 червня 

2019 року за № 612/33583, наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» 

від 26.12.2017  № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України      

23 січня 2018 року за № 100/31552 та з метою організації змістовного 

дозвілля учнів, проведення на належному рівні виховних  заходів, активізації 

роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму та запобігання 

дитячому травматизму під час проведення осінніх шкільних канікул 

2019/2020 навчального року. 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити план проведення заходів на період осінніх канікул 2019/2020 

навчального року  (додаток № 1). 

2.Затвердити план роботи бібліотеки на період осінніх  канікул (додаток №2). 
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3. Заступнику директора з  навчально-виховної роботи  Гриненко В.Г.: 

3.1.Вжити всіх необхідних заходів щодо організованого та безпечного 

проведення осінніх шкільних канікул. 

28.10.2019 - 03.11.2019 

3.2.Забезпечити контроль за якісним, змістовним та своєчасним проведенням 

виховних заходів під час проведення осінніх канікул. 

28.10.2019 - 03.11.2019 

3.3.Забезпечити щоденну роботу спортивної зали, майданчиків, шкільної 

бібліотеки, ігрової кімнати. 

28.10.2019 - 03.11.2019 

3.4.Забезпечити проведення інструктажів для учасників освітнього  процесу з 

усіх питань безпеки життєдіяльності. 

До 28.10.2019 

3.5.Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної 

поведінки, вимог протипожежної безпеки, правил порядку проведення 

екскурсій, походів, перевезення дітей автомобільним та іншими видами 

транспорту. 

Постійно 

3.6.Довести до відома педагогічних працівників алгоритм дій у разі 

виникнення нещасних випадків з дітьми. 

До 28.10.2019 

3.7.Негайно повідомляти директора школи, чергового по закладу про всі 

випадки дитячого травматизму з вихованцями. 

 Постійно 

4. Педагогу - організатору Галицькій Н.В.: 

4.1. Забезпечити активну участь шкільного самоврядування у плануванні та 

реалізації завдань на період осінніх канікул. 

29.10.2018 - 03.11.2018 
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4.2. Розмістити на дошці оголошень план проведення виховних заходів, 

графік роботи бібліотеки на час осінніх  канікул та довести їх до відома 

працівників, учнів. 

До 28.10.2019 

4.3. Хід проведення осінніх канікул  висвітлювати на офіційному веб-сайті  

закладу. 

28.10.2019 - 03.11.2019 

5. Педагогічним працівникам, на яких покладено проведення заходу, перед 

початком проведення різноманітних заходів, в яких приймають участь 

вихованці закладу, проводити цільові інструктажі відповідно до 

запланованих заходів.  

28.10.2019 - 03.11.2018 

  

6. Керівникам гуртків, вчителям фізичної культури: 

6.1. Створювати безпечні умови під час проведення занять. 

 

29.10.2018 - 03.11.2018 

6.2. Проводити відповідні інструктажі з безпеки життєдіяльності перед 

початком проведення занять. 

28.10.2019 - 03.11.2019 

 

7. Інженеру з охорони праці Насєдкіну О.В. 

7.1. Надавати організаційну та методичну допомогу педагогічним 

працівникам  з безпеки життєдіяльності під час проведення осінніх  канікул.  

28.10.2019 - 03.11.2019 

7.2. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням правил та заходів безпеки 

під час канікул. 

28.10.2019 - 03.11.2019 

8.Класним керівникам: 

8.1. Провести діагностику вільного часу учнів та їх місцезнаходження під час 
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осінніх канікул. Особливу увагу приділити дітям з неблагополучних сімей та 

пільгових категорій. 

До 28.10.2019 

8.2. Ознайомити учнів і батьків з планом заходів на осінні канікули. 

До 25.10.2019 

8.3.Забезпечити явку учнів на заплановані заходи, залучаючи учнів  

пільгових категорій. 

29.10.2018 - 03.11.2018 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

 

 

  Заступник директора                                                 В.Г.Гриненко 

з навчально-виховної роботи 
 

 

 

 

Гриненко В.Г. 
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З наказом від  15.10.2019 № 158  ознайомлені: 

 

 Гриненко В.Г  

Тур Л.І.  

Сороколат С.М.  

Сосонна О.А.  

Черкасова  О.В. 

Івах В.В. 

Колесніченко І.М. 

Могилевська Н.П. 

Васюрчик Т.С. 

Мочалова Л.Є. 

Пухова А.В. 

Бородавка Н.В. 

Гарбуз Т.О.  

Полтавець Т.О. 

Мелешко Н.О.  

Давиденко О.П.  

Ярошенко О.М. 

Шуба І.В. 

Галицька Н.В. 

Ярошенко Н.М. 

Бородавка С.І. 

Наседкін О.В. 

Касьяненко А.Ю. 

Таратушка О.О. 

Сердюк Т.С. 

Рєпка В.Л. 

Терещенко Л.П. 

Котко М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Додаток № 1 

до наказу Комунального закладу 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

15.10.2019 № 158 
 

 

План 

проведення заходів  

Комунального закладу «Богодухівська спеціальна школа»  

Харківської обласної ради 

на період осінніх канікулах з 28.10.2019 по 01.11.2019 року 

 

Дата Час   

проведення 

Місце 

проведення 

Заходи Відповідальний 

2
8

.1
0

.2
0

1
9
 

10.00-11.00 Бібліотека Літературна вікторина  

«Чарівна скринька» 

Терещенко Л.П. 

11.00-12.00 Ігрова 

кімната 

Ігри що згуртовують 

колектив 

Галицька Н.В. 

12.00-13.00 Ігрова 

кімната 

Майстер – клас з 

виготовлення народної 

ляльки мотанки 

Галицька Н.В. 

14.15-16.15 Гурткова 

кімната 

Робота гуртка «Юний 

художник» 

Бородавка С.І. 

15.15-17.30 Гурткова 

кімната 

Робота гуртка 

«Хендмей»  

Галицька Н.В. 

 

17.15-18.45 Спортивна 

зала 

Загальна фізична 

підготовка 

Котко М.В. 

2
9

.1
0

.2
0

1
9
 

 

10.00-11.00 Бібліотека Заочна подорож  

«20 красивих бібліотек 

світу» 

Терещенко Л.П. 

 

11.00-12.00 Ігрова 

кімната 

Інсценована гра: «Я 

завітаю до Вас у гості» 

Галицька Н.В. 

12.00-14.00 м. Богодухів Фотосесія – екскурсія  

«Осіння природа» 

Галицька Н.В. 

16.00-18.45 Ігрова 

кімната 

Робота танцювального 

гуртка 

Касьяненко А.Ю 

17.15-18.45 Спортивна 

зала 

Змагання з футболу Котко М.В. 

3
0

.1
0

.2
0

1
9
 10.00-11.00 Бібліотека  Інтелектуальне шоу  

«У світі чудових творів» 

Запара Н.І 

11.00-12.00 Ігрова 

кімната 

Гра: «Перевір свою 

кмітливість» 

Галицька Н.В. 

15.00-16.00 Гурткова 

кімната 

Робота гуртка 

«Декоративно прикладне 

Мочалова Л.Є. 
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мистецтво»  

17.15-18.45 Спортивна 

зала  

Загальна фізична 

підготовка 

Котко М.В. 

3
1

.1
0

.2
0

1
9
 

10.00-11.00 Бібліотека  Запрошує відео зал  

«20 цікавинок» 

Терещенко Л.П. 

11.00-12.00 Ігрова 

кімната 

Турнір з тенісу Учнівська рада 

15.00-16.30 Гурткова 

кімната 

Робота гуртка 

«Декоративно прикладне 

мистецтво» 

Мочалова Л.Є. 

17.15-18.45 Спортивна 

зала 

Правила успіху 

футболіста Сергія 

Реброва 

Котко М.В. 

0
1

.1
1

.2
0

1
9
 

10.00-11.00 Бібліотека  Цікаві сторінки 

періодичної преси 

Терещенко Л.П. 

 

11.00-12.30 Ігрова 

кімната 

Корекційна робота з 

вихованцями, 

спрямована на 

встановлення контактів з 

оточенням 

Галицька Н.В. 

 

15.15-16.15 Гурткова 

кімната 

Робота гуртка «Юний 

художник» 

Бородавка С.І. 

17.15-18.45 Спортивна 

зала  

Загальна фізична 

підготовка 

Котко М.В. 

 
педагог – організатор - Галицька Н.В.  
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Додаток № 2 

до наказу Комунального закладу 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

15.10.2019 № 158 
 

 

 

План 

проведення заходів у  бібліотеці 

Комунального закладу «Богодухівська спеціальна школа»  

Харківської обласної ради 

на період осінніх канікулах  

з 28.10.2019  по  01.11.2019 

 

Дата 

проведення 

Час Назва заходу Відповідальний  

28.10.2019 10.00- 

11.00 

Віртуальна мандрівка «У 

казковій країні Байхова» 

Терещенко Л.П. 

29.10.2019 10.00- 

11.00 

Пізнавально – розважальна гра 

«Бібліотека під парасолькою» 

Терещенко Л.П. 

30.10.2019 10.00- 

11.00 

Засідання круглого столу 

«Розвиток творчих здібностей 

учнів засобами шкільної 

бібліотеки» 

Терещенко Л.П. 

31.10.2019 10.00- 

11.00 

Вікторина «Твоя допомога 

потрібна природі» 

Терещенко Л.П. 

01.11.2019 10.00- 

11.00 

Квест «У світі професій» Терещенко Л.П. 

     

Бібліотекар – Терещенко Л.П. 

 


