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НАКАЗ
с. Пасічна №_____

Про заходи безпеки у ліцеї

На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-678 від 
09.12.2020 р. та з метою попередження і протидії можливим загрозам життю та 
здоров’ю учасників навчального процесу
НАКАЗУЮ :
1. Затвердити додаткові заходи для забезпечення безпеки учнів та працівників 

Пасічнянського ліцею і філій під час освітнього процесу (перелік додаткових 
заходів додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора 
ліцею з навчально-виховної роботи Гусара В.П. та Худецьку В.М.

Р.О. Садрук



Додаток І 
до наказу №

від 15.12.2020 р.

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ 
для забезпечення безпеки учнів та працівників 

Пасічнянського ліцею

№ 
з.п. Заходи Відповідальні за 

виконання
Термін 

виконання
1. Нарада при директорі. Ознайомлення 

працівників школи з листом Міністерства 
освіти і науки України № 1/9-678 від 
09.12.2020 р.

Садрук Р.О. 21.12.2020 р.

2. Нарада при заступнику директора ліцею з 
виховної роботи.
2.1. Посилення чергування в 
навчальному закладі.
2.2. Доведення наказу директора ліцею 
щодо заборони учням залишати 
територію навчального закладу до 
завершення навчально-виховного 
процесу відповідно до діючого розкладу 
занять.

Пристай В.В., 
класні 

керівники 
1-11 класів

22.12.2020 р.

3. Організувати проведення 
роз’яснювальної роботи та інструктажів з 
учасниками навчально-виховного 
процесу за інструкцією по порядку дій в 
екстремальних ситуаціях та ставленню до 
підозрілих осіб

Класні 
керівники 
1-11 класів

до
24.12.2020 р.

4. Постійно проводити роз’яснювальну 
роботу з учнями, працівниками 
навчальних закладів та батьківською 
громадськістю за участю співробітників 
Державної служби з надзвичайних 
ситуацій та правоохоронних органів, 
учасників бойових дій у зоні АТО щодо 
правил поведінки у випадку виявлення 
вибухонебезпечних та підозрілих 
предметів.

Класні 
керівники 
1-11 класів

Протягом 
року

5. Забезпечити недопущення знаходження у 
приміщеннях навчального закладу 
сторонніх осіб, які не задіяні в проведені 
навчально-виховного процесу

Дирекція ліцею Протягом 
року

6. Обмежити доступ на територію 
навчального закладу батьків під час 
навчально-виховного процесу.

Дирекція ліцею Протягом 
року

7. Забезпечити заборону в’їзду на Кудлейчук П.М. Протягом



територію навчального закладу 
персонального транспорту

року

8. Посилити контроль за кількістю учнів, 
вихованців, які присутні у навчальному 
закладі, забезпечити негайне з’ясування 
причин відсутності дітей та вжиття 
відповідних заходів у випадках 
відсутності їх без поважних причин або 
без відома батьків.

Пристай В.В., 
класні керівники 

1-11 класів, 
соціально- 

психологічна 
служба

Протягом 
року

9. Організовувати та провести обстеження 
горищних і підвальних приміщень 
навчального закладу

Кудлейчук П.М. До
21.12.2020 р.

10. Підвищити якість навчання учасників 
навчально-виховного процесу, які не 
входять до складу невоєнізованих 
формувань, до захисту і дій в 
надзвичайних ситуаціях.

Вчителі «Основ 
здоров’я» 

та «Захисту 
України»

Систематично

11. Забезпечити оперативне інформування 
силових та інших структур у разі 
виявлення у ліцеї чи філіях та на 
прилеглій до них території зброї, 
боєприпасів, вибухових речовин.

Дирекція ліцею
У разі 

виявлення 
небезпечних 

предметів

12. Створити постійно діючу робочу групу 3 
питань організації і виконання заходів 
щодо забезпечення належного захисту 
навчального закладу у складі: Гусар В.П., 
Пристай В,В., Кудлейчук П.М.,
Косюк І.Д., Гринішак І.Р., Михайлюк І.П.

Садрук Р.О. До
25.12.2020 р.


