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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 №66 

31.03.2011 року 

Про участь учнів та працівників школи у заходах із благоустрою 

Відповідно до розпорядження голови Солонянської районної державної адміністрації 

протягом квітня-травня будуть проводитись заходи по благоустрою селища та району відповідно 

до графіку з метою приведення у належний санітарно-гігієнічний стан території та розміщених 

об’єктів після завершення осінньо-зимового періоду. Для забезпечення участі учнів та працівників 

школи у запланованих заходах, дотримання вимог охорони праці під час їх підготовки та 

проведення, збереження здоров’я учасників 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити участь учнів та працівників школи у запланованих заходах. З 01.04.2011 року, 

відповідно до графіку. 

2. Класним керівникам 1-11 класів: 

2.1. провести цільовий інструктаж із учнями своїх класів (інструкція №28, 121), про що 

зробити відповідний запис до журналу №1 обліку проведених інструктажів із безпеки 

життєдіяльності загальноосвітнього навчального закладу. До 06.04.2011 року, 

відповідальні класні керівники. 

2.2. провести виховну годину з теми «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять». 

06.04.2011 року. 

3. Залучити учнів до виконання лише тих видів робіт по самообслуговування, благоустрою 

території, які не заборонені для даних вікових категорій. Категорично заборонити залучення 

учнів до виконання робіт по прибиранню смітників, із використанням отруйних та шкідливих 

речовин, на проїжджій частині доріг, інших небезпечних для здоров’я видів робіт. Контроль за 

дотриманням цієї вимоги покласти на відповідальних за збереження життя та здоров’я учнів, 

дотримання вимог безпеки життєдіяльності. Постійно. 

4. Керівнику служби охорони праці заступнику директора школи з навчально-виховної роботи 

Пушко І.В.: 

4.1. провести цільовий інструктаж із працівниками школи (інструкція №28, 121), про що 

зробити відповідний запис до журналу №3 обліку інструктажів із безпеки життєдіяльності. 

До 04.04.2011 року. 
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4.2. при залученні до виконання робіт за межами території школи проводити цільові 

інструктажі із учасниками заходів, про що робити відповідні записи до журналу №3 обліку 

інструктажів із безпеки життєдіяльності. Постійно.  

5. Координацію щодо виконання даного наказу покласти на заступників директора школи з 

навчально-виховної роботи Миргородську Л.М., Пушко І.В., Чащіну В.О., заступника 

директора школи з адміністративно-господарської роботи Стовповського І.Т., контроль – на 

заступника директора школи з виховної роботи Колосову І.В. 

 

Директор школи    В.БОНДАР 


