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НАКАЗ 

 

02 вересня 2020р.                     с. Погірці                                       № 06-13/88

  

 

Про організацію роботи 

з протипожежної безпеки 

на 2021-2022  навчальний  рік 
 

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та керуючись 

Правилами пожежної безпеки для закладів,  установ  

і   організацій  системи  освіти  України з метою забезпечення  нормативних 

показників з протипожежної безпеки, попередження нещасних випадків та 

організації роботи з протипожежної безпеки на відповідному рівні 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1.Призначити відповідальним за пожежну безпеку в школі завгоспа Васьків 

Ганну Євгенівну. 

2. Відповідальній Васьків Г. Є. 

   2.1. Здійснювати контроль за наявністю засобів пожежогасіння, поповерхових 

планів евакуації на випадок пожежі. 

   2.2. Складати та затверджувати заходи по дотриманню пожежної безпеки. 

   2.3. Контролювати за дотриманням пожежної безпеки при проведенні масових 

заходів: новорічної ялинки, дискотеки, тощо. 

   2.4.  Підтримувати зв’язки по роботі з органами пожежного нагляду. 

   2.5. Організовувати та проведити цільові інструктажі з питань пожежної 

безпеки. 

   2.6. Доповідати адміністрації школи про аварійні ситуації, виявлені недоліки. 

   2.7. Приймати участь в розробці плану евакуації учнів, працівників на випадок 

пожежі. 

   2.8. Координувати діяльность добровільної пожежної дружини. 

   2.9. Відключати електропостачання на випадок пожежі. 

3. Заступнику директора школи з виховної роботи Бабій Ользі  Володимирівні:  

3.1. Організувати роботу і навчання дружини юних рятувальників з числа учнів 

10-11 класів. 

3.2. Розробити і затвердити план роботи ДЮП. 

3.3. Забезпечити проведення двічі на рік (листопад, травень) проведення 

загальношкільних тижнів протипожежної безпеки. 



3.4.  Організувати куточки „101 застерігає”, „Юний рятівник”. 

3.5. Продовжити поповнення і систематизацію матеріалів на допомогу класним 

керівникам в проведенні заходів з  протипожежної тематики (бесіди, зустрічі, 

конкурси, вікторини, диктанти, ігри тощо). 
 

 

4. Класним керівникам 5-11-х  класів, учителям початкових класів при 

плануванні виховної роботи на семестр (рік) передбачити проведення заходів на 

протипожежну тематику. 
 

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Директорка:                           О. Стасишин 
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