
 
 

Відділ освіти  

Тетерівської сільської ради  

Житомирського району, Житомирської  області 

Денишівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

імені В. Г. Бондарчука 

НАКАЗ 

с.  Дениші 
_____________________________     №_______________ 

 

Про організацію роботи  

з охорони праці, безпеки  

життєдіяльності у Літньому  

мовному таборі «Лінгволенд» 

 

Згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р, № 563), розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 15.12.2015 №413 „Про 

затвердження Плану заходів, спрямованих на популяризацію та активізацію 

вивчення англійської мови в області”, наказу № 34 від 12.02.2016 р. 

управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, 

наказу відділу освіти Тетерівської сільської ради об’єднаної територіальної 

громади від 16.02.2016р. №1, та з метою підвищення рівня володіння 

іноземними мовами серед учнів школи, зацікавлення дітей вивченням 

іноземних мов, привернення уваги суспільства до цієї теми, розширення 

світогляду учнівської молоді, гармонійного поєднання наукової, 

пізнавальної, виховної роботи з активним дозвіллям, відпочинком та 

оздоровленням, 

Наказую: 

1. Затвердити план роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

Літньому мовному таборі «Лінгволенд» 

2. Призначити відповідальним за організацію роботи з охорони праці у 

Літньому мовному таборі «Лінгволенд» заступника з НВР, начальника табору 

Мельник Г.С. 

3.  Начальнику Літнього мовного табору Мельник Г.С.: 

3.1. Провести з працівниками Літнього мовного табору «Лінгволенд» 

вступний та первинний на робочому місці інструктажі; результати 

проведення інструктажів занести у відповідні журнали. 

3.2. Відпрацювати плани евакуації людей на випадок пожежі. 

3.3. Забезпечити проведення з дітьми, які перебувають у Літньому 



мовному таборі «Лінгволенд» , вступних  бесід та інструктажів  із питань 

безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. 

3.4. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях . 

3.5. Здійснювати контроль за проведенням вихователями цільових 

інструктажів із дітьми перед проведенням розважальних програм, екскурсій, 

походів тощо. 

3.6. Забезпечити ведення відповідної документації щодо питань охорони 

життя й техніки безпеки. 

3.7. Покласти персональну відповідальність на кураторів груп : 

 за збереження життя й здоров'я дітей під час перебування у Літньому 

мовному таборі  «Лінгволенд»; 

 проведення вступного, первинного, цільового інструктажів із дітьми; 

 проведення профілактичної роботи із запобігання травматизму серед 

вихованців під час перебування  у «Лінгволенді»; 

 проведення профілактичної роботи серед вихованців щодо вимог 

особистої безпеки ; 

 проведення розважальних програм, екскурсій, походів тощо згідно з 

вимогами чинних законодавчих та нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

 термінове повідомлення адміністрації закладу про кожний нещасний 

випадок, що трапився з дитиною, яка перебуває в таборі, організацію 

надання першої долікарської допомоги потерпілому, виклик 

медичного працівника. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Літнього 

мовного табору «Лінгволенд» Мельник Г.С. 

 

 

    Директор школи   Л.В. Вербило  

 

    З наказом ознайомлені:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


