
 

 

 

 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС»  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

30.08.2017                                    смт Нова Водолага                                       №188 

 

Про призначення відповідальних 

за охорону життя та здоров’я учнів 

(вихованців) у 2017/2018 

навчальному році 
 

 На виконання Законів України  “Про охорону дитинства”, “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про 

дорожній рух”,  ”Державних санітарних  правил і норм влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу”, Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 

№ 563, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.11.2011 за  

№ 969/6160 (зі змінами), Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України  від 22.03.2001 № 270 (зі змінами), Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 31.08.2001 № 616, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 28.12.2001 за № 1093/6284 (зі змінами),  з метою створення безпечних 

умов під час здійснення навчально-виховного процесу,  запобігання дитячого 

травматизму під час навчально-виховного процесу у 2017/2018 навчальному 

році  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи         

Калашник Л.Б. та заступника директора з адміністративно-господарської 
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роботи Коротецького В.П. відповідальними за створення безпечних умов під 

час здійснення навчально-виховного процесу, дотримання норм виробничої, 

пожежної та санітарної безпеки, правил безпеки життєдіяльності учнів та 

електробезпеки. 

З 01.09.2016 

2. Призначити заступника директора з виховної роботи Черниш І.В. та  

заступника директора з адміністративно-господарської роботи         

Коротецького В.П. відповідальними  за створення безпечних умов виховного 

процесу,  умов для проведення позакласних та позашкільних заходів, 

дотримання норм і правил з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців) 

закладу. 

01.09.2017 

3. Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В. провести інструктажі з 

охорони праці вихователів, помічників вихователів та інших осіб, які залучені 

до організації позакласної, позашкільної роботи. 

 До 01.09.2017 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. провести 

інструктаж з охорони праці для вчителів-предметників, класних керівників та 

інших осіб, які залучені до організації та проведення навчально-виховного 

процесу в закладі. 

 До 01.09.2017 

5. Призначити вчителя інформатики Буклей С.І. відповідальною за створення 

здорових і безпечних умов під час організації навчального процесу в кабінеті 

інформатики. 

З 01.09.2017 

6. Призначити відповідальними за безпечний стан робочих місць, обладнання, 

приладів, інструментів, спортивного інвентарю тощо : 

- у кабінеті хімії та біології - Водолажченко Т.В.; 

- у кабінеті фізики -  Єрмакова С.Ю.; 

- у спортивному залі -Скляра В.В., Звенигородську І.В.; 

- у кабінеті української мови та літератури - Курило О.А.; 
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- у кабінеті математики - Губу Т.А.; 

-  у кабінеті домоведення -Щербак І.Б.; 

- у кабінеті географії-Ольховську Н.В.; 

- у кабінеті англійської мови-Скляр І.І.; 

- у кабінеті історії, слюсарної майстерні-Романова С.О.; 

- у столярній майстерні- Буклей С.І.; 

- у кабінеті естетичного виховання -Жукову І.К.; 

- у кабінеті російської мови та зарубіжної літератури -Антоненко О.І.; 

- у кабінетах початкової освіти - Атанасову Т.Г., Лютко О.М., Орду І.Г.,      

Панченко Л.Є.; 

- у кабінеті педагога-організатора -Звенигородську І.В.; 

- у кабінеті психолога – Старець Т.В.; 

- у кабінеті соціального педагога – Осауленко О.Є.; 

- у залах лікувальної  фізкультури — Золочевську Л.М., Коротецьку С.А. 

З 01.09.2017 

7. Призначити відповідальними за безпечний стан кімнат гуртожитку, та   

дотримання норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки, правил безпеки 

життєдіяльності учнів (вихованців) та електробезпеки : 

- у кімнатах вихованців дошкільного підрозділу-Лиманську Ю.С.,           

Черевань Н.А., Белебеху А.М., Шеховцову Я.С.; 

- у музичній залі (дошкільні підгрупи)- Жукову І.К.; 

-у кімнатах вихованців  1-го  класу-Щербак І.Б., Лютко О.М.; 

-у кімнатах вихованців 2-го  класу- Клочко В.М; 

- у кімнатах вихованців 3-го класу- Кассич Л.А.; 

- у кімнатах вихованців 4-го класу-Федоренко Г.Г.; 

- у кімнатах вихованців 5-го  класу- Біленську О.О.;  

- у кімнатах вихованців 6-го  класу- Білашко В.М.; 

-у кімнатах вихованців 7-го  класу- Петрашкевич Т.Р.;  

-у кімнатах вихованців 8-го  класу- Семенюру Л.П., Водолажченко Т.В.; 

-у кімнатах вихованців 9-го  класу- Мерчанську Л.В.; 

-у кімнатах вихованців 10-го  класу- Руденко О.Я.; 
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- в ігровій кімнаті гуртожитку (молодше крило) – Федоренко Г.Г.; 

- в ігровій кімнаті гуртожитку (старше крило) – Руденко О.Я. 

З 01.09.2017 

8. Призначити лікаря Діхтяр Н.В. та заступника директора з адміністративно-

господарської роботи Коротецького В.П. відповідальними за безпечний стан 

кімнат медичного блоку  та дотримання  в них правил протипожежної безпеки, 

електробезпеки. 

З 01.09.2017 

9. Призначити заступника директора з адміністративно-господарської роботи 

Коротецького В.П. відповідальним за дотримання норм протипожежної безпеки 

в будівлях і спорудах закладу, справність засобів пожежогасіння та 

укомплектованість ними учбового корпусу і гуртожитку. 

З 01.09.2017 

10. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час 

уроку та перерви  після нього  на вчителів, які проводили заняття. 

 

З 01.09.2017 

11. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів 

(вихованців), які перебувають у закладі в позаурочний час на вихователів, які 

працюють відповідно до графіка роботи, або на педагогів, які тимчасово 

заміняють основних працівників. 

З 01.09.2017 

12. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів, які 

перебувають у закладі в нічний час на помічників вихователів Буряківську Т.А., 

Могильник Л.О., Романову Л.І. 

З 01.09.2017 

 

13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

 

Директор                             С.Ю.Єрмаков 

 

Калашник 
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З наказом  від 30.08.2017 № 188 ознайомлені: 

Єрмаков С.Ю.  

Калашник Л.Б.  

Черниш І.В.  

Коротецький В.П.  

Діхтяр Н.В.  

Звенигородська І.В.  

Старець Т.В.  

Осауленко О.Є.  

Петрашкевич Т.Р.  

Антоненко О.І.  

Білашко В.М.  

Водолажченко  Т.В.  

Жукова І.К.  

Романов С.О.  

Мерчанська Л.В.  

Руденко О.Я.  

Кассич Л.А.  

Щербак І.Б.  

Атанасова Т.Г.  

Орда І.Г.  

Лютко О.М.  

Панченко Л.Є.  

Губа Т.А.  

Курило О.А.  

Ольховська Н.О.  

Челомбітько О.В.  

Федоренко Г.Г.  

Семенюра Л.П.  

Скляр В.В.  

Скляр І.І.  

Клочко В.М.  

Золочевська Л.М.  

Коротецька С.М.  

Буклей С.І.  

Мишак С.М.  

Біленська О.О.  

Лиманська Ю.С.  

Шеховцова Я.С.  

Белебеха А.М.  

Черевань Н.О.  

Могильник Л.О.  

Романова Л.І.  

Буряківська Т.А.  
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