
НАКАЗ 

24.04.2017 № 

Про підсумки 
проведення "Дня ЦЗ" 

Відповідно до Плану основних заходів з підготовки цивільного 
захисту школи у 2017 році та наказу від 11.04. 2017 р. № 6 «Про підготовку 
та проведення «Дня цивільного захисту» у період з 10 по 20 квітня 
проведено роботу з підготовки та проведення "Дня цивільного захисту" в 
школі. 

Згідно з планом в ході «Дня цивільного захисту» проведено ряд 
практичних заходів за планом комплексного об'єктового тренування, 
навчально-методичних заходів, а також тренувань, змагань, естафет тощо. 

До проведення заходів «Дня цивільного захисту» залучались весь 
постійний склад і учні школи. 

Усі передбачені планом заходи в основному виконано. 
За планом комплексного об'єктового тренування були відпрацьовані 

дії за різними ввідними в умовах надзвичайних ситуацій. 
Особовий склад штабу ЦЗ, комісії з НС, інший персонал і учні школи 

за ввідними діяли в цілому організовано, а основні заходи виконані у 
встановлений нормативний час. 

В кращий бік відмічаються злагоджені дії пожежної групи (керівник 
Семяшко Г.В.). 

Учасники тренування дотримувались правил безпеки, але були деякі 
порушення, зокрема, недостатньо організовано і вчасно евакуювались 9, 7 
класи, учні 6,8 класів вийшли з приміщення школи без вчителів. Не всі 
учні мали ватно-марлеві пов'язки. 

Школа недостатньо забезпечена засобами індивідуального захисту та 
речовинами для захисту від сильнодіючих отруйних та інших хімічно 
небезпечних речовин. 

В ході проведення усної вікторини з питань ЦЗ гарну активність і 
знання показали учні: 

2 класу (класний керівник Янець С.В.); 
3 класу (класний керівник Романюк В.А.); 
Активну участь у конкурсі плакатів та творів прийняли учні 6-8 кл. 

(кл. керівники Репецька Г.П., Райниш О.В., Рура і.П. ) 
Старання та творчий підхід до виконання заходів плану Дня 

Цивільного захисту виявили викладачі Семяшко Г.В., Назарук І.А., 
Кухарчук С.О., технічний персонал Гурняк І.П., Гашинська Л.И. та учні 10 
класу школи. 

Достатньо повний та змістовний матеріал для фотогазети зібрано 
шкільними фотокореспондентами (Назарук т.В., Малярчук О.Ю.). 



Загальні висновки: 
Працівники і учні школи усвідомлюють важливість завдань ЦЗ. 

Підготовка з цивільного захисту в школі на задовільному рівні. 
На підставі вищезазначеного 

НАКАЗУЮ: 

1. Мету "Дня цивільного захисту " вважати досягнутою, а його 
завдання - виконаними. 

2. Комплексне об'єктове тренування оцінити "задовільно" 
3. Начальнику штабу ЦЗ до 21.04.2017 р. підвести підсумки роботи 

всіх органів управління, формувань та підготувати проект плану усунення 
виявлених в ході Дня цивільного захисту недоліків. 

4. Класним керівникам до 24.04.2017 р. провести розбір дій учнів в 
ході Дня ЦЗ і комплексного об'єктового тренування. 

5. За сумлінне відношення до підготовки та проведення Дня 
цивільного захисту і комплексного об'єктового тренування нагородити 
грамотою Семяшко Г.В.: 

6. За досягнуті показники при проведенні усної вікторини та в 
змаганнях з ЦЗ нагородити грамотами: 

- за перше місце - 4 клас; 
- за друге місце - 5 клас; 
- за третє місце - 9клас. 
7. За кращу стінгазету нагородити грамотою - 6 клас. 
8. За особистий внесок в підготовку та проведення „Дня Цивільного 

захисту " оголосити подяку: 
- класному керівникові - 6 класу: 
- класному керівникові - 5 класу: 
9. За сумлінне виконання заходів під час проведення „Дня 

Цивільного захисту» оголосити подяку учням: 5 та 9 класу. 
10. Продовжувати роботу з підготовки колективу до дій у 

надзвичайних ситуаціях згідно з Планом розвитку і удосконалення 
цивільного захисту школи на період 2017-2018 p.p., відповідальні Назарук 
І.А., Рура І.П., Войтюк Я.В. 

11. До 2018 року ужити заходів щодо покращення матеріально-
технічного забезпечення, відповідальні 
Гурняк В.П., Трачук Л.С.. 

12. Звернути увагу вчителів Кухарчук С.О., Райниш О.В. на 
посилення відповідальності за навчання дітей діям в умовах НС. 

14. Наказ довести до всього постійного складу та учнів школи у 
частині, що їх стосується.. ^ ^ t ^ T ^ 

15. Контроль за виконанням н-^а^Залишаю за собою. 
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