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Про посилення безпеки життєдіяльності 
учасників навчально-виховного процесу

На виконання листа заступника голови-керівника апарату адміністрації від
21.12.2017 № 70/15-36-6465/2017 щодо посилення антитерористичної
захищеності та листа департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА від
29.12.2017 № 3525-41/2017, з метою активізації роботи щодо профілактики всіх 
видів дитячого травматизму та запобігання дитячому травматизму, збереження 
життя й здоров'я, попередження надзвичайної ситуації з учнями, вихованцями 
навчальних закладів Ізяславського району,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам навчальних закладів:
1.1. Провести додаткові інструктажі з працівниками навчального закладу 

щодо першочергових дій при виявленні підозрілих предметів, що мають ознаки 
отруйних речовин та вибухових пристроїв, роз’яснити порядок прийому 
повідомлень, в тому числі по телефоні, які містять погрози терористичного 
характеру, а також вжити заходів з посилення безпеки під час прийому 
поштової кореспонденції.

1.2. Організувати проведення роз’яснювальної роботи з учнями, 
вихованцями, батьківською громадськістю щодо правил поведінки у випадку 
виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Залучити до проведення 
роз’яснювальної роботи співробітників Державної служби з надзвичайних 
ситуацій, правоохоронних органів, учасників бойових дій у зоні АТО, 
волонтерів тощо.

1.3. Розповсюдити серед учнів, педагогічних працівників, обслуговуючого 
персоналу школи буклет -  пам’ятку із правил поводження із виявленими 
підозрілими вибухонебезпечними предметами, у тому числі замаскованими під 
них речами.

1.4. Обмежити доступ на територію школи осіб, які не задіяні в проведенні 
навчально -  виховного процесу.

1.5. При необхідності здійснювати огляд території та приміщень школи.



2. Класним керівникам та вихователям ГПД:
2.1. Провести виховні та тематичні години, батьківські збори на тему 

«Правила безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій».
2.2. Повторити з учнями правила безпеки життєдіяльності під час проведення 

перерви та прогулянки.
2.3. Під час прогулянки учні повинні перебувати біля вихователя або 

класного керівника, не розмовляти з незнайомими людьми. У разі 
непередбачуваної ситуації відразу звернутися до вихователя або класного 
керівника, у жодному разі не підходити до тварин або незнайомих людей, не 
вступати з ними в контакт.

2.4. У разі виявлення у школі та прилеглій до неї території зброї, 
боєприпасів, вибухових речовин та інших підозрілих предметів негайно 
інформувати адміністрацію школи, відділ освіти, молоді та спорту, місцеві 
органи влади та силові структури району (поліцію (телефон -  102), оперативно- 
рятувальну службу ДСНС (телефон -  101)).

3. Інженеру з охорони праці Гордєєвій Т.Г. даний наказ довести до відома 
керівникам навчальних закладів.

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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