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Комунальний заклад освіти  
«Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І – ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області» 

і.к. 35637999 
Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України 

Відділ освіти 

Солонянської районної державної адміністрації 
НАКАЗ №86 

15.04.2011 року 

Про підсумки Дня цивільного захисту 

Згідно плану роботи комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня 

школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» на 2010–2011 

навчальний рік, наказу №76 від 08.04.2011 року, 15 квітня 2011 року проведено День цивільного 

захисту, задачею якого було відпрацювання вчителями, учнями, технічними працівниками та 

керівним складом цивільного захисту дій колективу школи по сигналу "Увага всім!", а саме - 

евакуація учнів та вчителів із приміщення школи в безпечне місце.  

План проведення Дня цивільного захисту передбачав: 

- Огляд сил і засобів цивільного захисту; 

- Тренування невоєнізованих формувань цивільного захисту; 

- Проведення уроків цивільного захисту; 

- Дії колективу школи за сигналом "Увага всім!" 

Напередодні та в день цивільного захисту були проведені інструктажі та практичні заняття 

із невоєнізованими формуваннями цивільного захисту, що дало можливість ще раз 

скоординувати дії підрозділів і провести термінову евакуацію за 4 хвилини 25 секунд. Із учнями 

початкової школи проведено роз’яснювальну роботу. 

Проведені навчання виявили високий рівень відповідальності посадових осіб цивільного 

захисту з організації занять; достатній рівень підготовки особового складу невоєнізованих 

формувань цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації; чіткі дії педагогічних 

працівників з організованої евакуації учнів. 

Слід відзначити чіткі та грамотні дії начальника штабу цивільного захисту Миргородської 

Л.М., ланки регулювання руху на території школи (командир Найда М.М.), ланки охорони 

громадського порядку (командир Дмитрієв П.М.), посту радіаційного та хімічного контролю 

(начальник Сташкова В.Д.), 1 санітарного посту (начальник Мелікян Є.А.), 2 санітарного посту 

(начальник Сангул О.Є.), протипожежної ланки (командир Бойко В.І.), ланки оповіщення та 

зв’язку (начальник Фещенко О.Ю.), начальників евакуаційних пунктів (Новік Д.С., Якименко 

Н.Д., Лисенко О.В.).  Особливо слід відзначити роль заступника начальника штабу цивільного 

захисту військового керівника школи, викладача Захисту Вітчизни Стовповського І.Т., чиї знання 

та досвід є незамінними в організації навчань. 
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Проведене тренування показало, що члени педагогічного, учнівського та трудового 

колективів обізнані з правилами дій у надзвичайних ситуаціях і можуть організовано 

евакуюватись у безпечне місце. Усі учасники навчання суворо дотримувались правил техніки 

безпеки. 

Загальні висновки: 

- Підготовка з цивільного захисту у школі на достатньому рівні; 

- Працівники та учні усвідомлюють важливість завдань цивільного захисту; 

- Дії невоєнізованих формувань цивільного захисту чіткі і злагоджені, дозволяють 

успішно виконувати поставлені задачі. 

- Недостатнім є матеріально - технічне забезпечення школи щодо дій із цивільного 

захисту. 

Виходячи із вищевказаного 

НАКАЗУЮ: 

1. Завдання Дня цивільного захисту вважати виконаними. 

2. Продовжити роботу із підготовки колективу до дій у надзвичайних ситуаціях. Особливу увагу 

звернути на необхідності дотримання вимоги щодо обов’язкової звітності начальнику 

евакуаційного пункту від учителя, який безпосередньо здійснював евакуацію класу. 

Відповідальна - Миргородська Л.М., впродовж 2011 року. 

3. Ужити заходів щодо покращення матеріально - технічного забезпечення. Відповідальний - 

Стовповський І.Т., до 01.01.2012 року. 

4. Забезпечити наявність та належне функціонування усіх необхідних ланок та невоєнізованих 

формувань. Відповідальна - Миргородська Л.М., постійно. 

 

Директор школи    В.БОНДАР 


