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ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА Ш КОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №  307 
З ПО ГЛИБЛЕНИМ  ВИВЧЕННЯМ  ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М ІСТА КИЄВА

НАКАЗ

Про проведення «Тижня знань 
з основ безпеки життєдіяльності» 

у спеціалізованій школі №  307

На виконання постанови Кабінету М іністрів України від 11.03.2020 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України СОУГО 19» (зі 
змінами) та відповідно до М іської цільової програми розвитку територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017- 
2019 роки, затвердженої рішенням Київської м іської ради від 08.12.2016 
№ 540/1544, плану роботи Управління освіти Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації на 2020 р., наказу Управління освіти Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 03.09.2019р. №  274 «Про 
проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» в закладах освіти 
Деснянського району міста Києва», з метою попередження нещасних випадків, 
травмування та загибелі у побуті

НАКАЗУЮ :

1 .3  21 по 26 квітня 2020 року провести дистанційно «Тиждень знань з основ 
безпеки життєдіяльності».
2. Заступнику директора з навчальної роботи Іващенко І.М.:
2.1 Розробити та затвердити план заходів проведення «Тижня знань з основ 
безпеки життєдіяльності» (додаток 1).
2.2 Провести аналіз дитячого травматизму у побуті та під час освітнього 
процесу за І півріччя 2020 року.
3. Класним керівникам 1-11 класів:
3.1 Під час проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» 
приділити увагу усвідомленню  необхідності вироблення навичок дотримання 
відповідних правил поведінки, оволодіння основними прийомами, методами і 
засобами захисту під час надзвичайних ситуацій.
3.2 Провести дистанційну роз’яснювальну роботу з учнями щодо дотримання 
правил поведінки під час карантину, правил поводження у разі виявлення 
підозрілих вибухонебезпечних предметів (у тому числі замаскованих під них



речей: авторучок, міні-магнітофонів, мобільних телефонів тощо), пожеж, 
безпечне користування електроприладами, побутовою технікою, газовими 
приладами, сірниками тощо.
4. Вчителю інформатики Коваль Л.Г. організувати висвітлення на сайті школи 
проведення заходів в.р>амках^<<Тижня знань основ з безпеки життєдіяльності».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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І.ЛАПІКА



Додаток 1 
до наказу
спеціалізованої школи № 307 м. Києва 
від № J)f)

План проведення 
«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»  

зг21 по 26 квітня 2020 року

№
п/
п

Зміст заходу Термін
виконання

■Щу

Відповідальні

1. Провести дистанційно нараду з 
педагогічними працівниками щодо 
організації вищ евказаного заходу

17.04.2020
Іващенко І.М.

2. Провести дистанційно «Тиждень знань з 
основ безпеки життєдіяльності»

21 -  
26.04.2020

Іващенко І.М.

3. Провести :
• бесіди з питань безпечної поведінки 
вдома під час карантину (безпечне 
користування електроприладами, 
побутовою технікою, газовими приладами, 
сірниками, правилами поведінки під час 
карантину, дотримання правил гігієни 
тощо),
• читання худож ньої літератури на 
протипожежну тематику.

21.04.2020

2 2 .0 4 -
24.04.2020

Класні 
керівники, 

вчитель «Основ 
здоров’я» 

Величенко І.Г.

4. Організувати майстер-клас з виготовлення 
аплікацій з пожежної безпеки

2 2 .0 4 -
23.04.2020

Колоскова В.В. 
(екодизайн)

5. Прослуховування аудіокниг учнями 5х 
класів
ЬЦрз://шшш.уоЩ иЬе.сотМаїсЬ?у=Ь8п5с-
ЛСяУ
Ь й р8 :/^ш ш .уои їи Ь е .сот^аїсЬ ?у= Р —
ОБЬЕгВСУ

23.04.2020

Величенко I.A.

6. Проведення анкетування серед учнів 6-7 
класів ’’Безпека повсякденного життя. 
Електрика в побуті”  на платформі 
classroom.google.com

24.04.2020

Величенко I.A.

7. Перегляд учнями 8-9 класів відео щодо 
користування вогнегасниками, надання 
першої долікарської допомоги. 
Ьйр8://шшш.уоиШ Ье.сот^аїсЬ?у=бОЕЇЕхс

22.04.2020

Величенко I.A.

ХІ8ІМ & атр=& у1=ик
https://www.youtube.com/watch?v=bOH01kv
Н луііМ
https://www.youtube.com /watch?v=gx 1 ЩдТ

https://www.youtube.com/watch?v=bOH01kv
https://www.youtube.com/watch?v=gx


WBsE
https://www.youtube.com /watch?v=z5vtZzF7

'

QFO ~
https://www.youtube.com /watch7vHixA43Tx
ESY
https://www.youtube.com /watch?v=zkG82uD
Bx4E ,  / 
https://w w w .youtube.com /w atch?v=vZD iRlu
OVnM

8. М іні-лекція для учнів 10-11 класів про 
надання перш ої долікарської допомоги

23.04.2020
25.04.2020

Кравченко О.І.

9. Челендж «Я в безпеці»
22.04.2020

Корцова Ю .В., 
Назарчук О.В., 
рада ” Л ідер”

10. Перегляд відео про правила безпечної 
поведінки вдома під час карантину учнями 
початкової школи
https://www.youtube.com /watch?v=m DDzgK

22.04.2020

Класні 
керівники 1-4 

класів

09eOU
https://www.youtube.com /watch?v=okUBpC
UIdkl
https://www.youtube.com/watch?v=OiDDm s
c2Ps
https://www.youtube.com /watch?v=5BaYFC
BPZFo
https://www.youtube.com /watch?v=ypVAqan
Ye-g

11. М алюнки на протипожежну тематику (5-9 
класи)

22.04 - 
26.04.2020

Висоцька О.М.

11. Висвітлення заходів проведення Тижня 
через соціальні мережі та сайт

22.04 - 
26.04.2020

Назарчук О.В., 
Коваль Л.Г.

Заступник директора 
з навчальної робота І.М .Іващ енко

https://www.youtube.com/watch?v=z5vtZzF7
https://www.youtube.com/watch7vHixA43Tx
https://www.youtube.com/watch?v=zkG82uD
https://www.youtube.com/watch?v=vZDiRlu
https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgK
https://www.youtube.com/watch?v=okUBpC
https://www.youtube.com/watch?v=OiDDm
https://www.youtube.com/watch?v=5BaYFC
https://www.youtube.com/watch?v=ypVAqan

