
 
 

Відділ освіти  

Тетерівської сільської ради  

Житомирського району, Житомирської  області 

Денишівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

імені В. Г. Бондарчука 

НАКАЗ 

с.  Дениші 
_____________________________     №_______________ 

 

Про обстеження приміщень 

Літнього мовного  табору 

 «Лінгволенд» 

На виконання законів України «Про охорону праці», «Про пожежну 

безпеку», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах закладів освіти» від 01.08.2001 р. № 563, 

відповідно до Типового положення про дитячий оздоровчий заклад, затвер-

дженого наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 

05.02.2004 р. № 31 та з метою дотримання стандартів безпеки праці, попередження 

дитячого та виробничого травматизму в закладі освіти у зв'язку з організацією 

роботи Літнього мовного табору  «Лінгволенд», 

Наказую: 

1.  наступні приміщення: 

 Група №1 – кабінет біології; 

 Група №2 – кабінет математики; 

 Група №3 – кабінет зарубіжної літератури; 

 Група №4 –кабінет іноземної мови; 

 Група №5 – кабінет української мови 

 Для занять з волонтером виділити приміщення актової зали; 

 Задіяти у роботі мовного табору приміщення кабінету інформатики, 

актової зали, кабінету хореографії. 

2. Створити комісію для обстеження приміщень, у яких працюватиме Літній  

мовний табір «Лінгволенд», у складі: 

голова комісії —  Коваленко І.П., заступник директора з навчально-виховної 

роботи; 

члени комісії: 



      Дзюм О.А.,  завгосп; 

           Козел Л.І.  голова ПК; 

           Василевський М.Л., учитель фізкультури; 

           Бараболюк А.В., соціальний педагог. 

2. Комісії з обстеження приміщень, у яких працюватиме Літній мовний табір  

«Лінгволенд»: 

2.1. Провести обстеження приміщень щодо відповідності їх із нормами охорони 

праці та дотримання правил безпеки життєдіяльності до 01.06.2016р. 

2.2. При виявленні небезпечних чинників, які б становили загрозу життєдіяльності 

дітей і працівників «Лінгволенда», привести їх у відповідність із вимогами 

охорони праці, у разі неможливості цього — вилучити з приміщень Літнього  

мовного табору «Лінгволенд». 

2.3. Оформити акт перевірки з ґрунтовним аналізом стану приміщень Літнього  

мовного табору «Лінгволенд» до 02.06.2016р. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи  Л.В. Вербило  

                     

З наказом ознайомлені:                                                       

 

 
 


