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Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
НАКАЗ


17.12.2013 р.									№294/з


Про проведення новорічних
та різдвяних свят для дітей 
і учнівської молоді й організацію
роботи навчальних закладів міста у 
зимовий період 2013/2014 н. р.
 
На виконання Указу Президента України від 27 листопада 2013 року            № 653 «Про заходи щодо проведення новорічних і різдвяних свят для дітей», листа Міністерства освіти і науки України від 05.12.2013 № 1/9-862 «Про проведення новорічних і різдвяних свят для дітей», наказу департаменту освіти і науки  Київської обласної державної адміністрації від 13.12.2013 р. №410, плану роботи управління освіти на 2013-2014 н.р. та з метою створення належних умов для функціонування закладів освіти міста у зимовий період 2013/2014 навчального року, забезпечення змістовного дозвілля дітей і учнівської молоді під час зимових канікул, виховання у молодого покоління поваги до народних звичаїв та обрядів
НАКАЗУЮ: 
Затвердити план заходів щодо організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді міста у період зимових канікул 2013/2014 навчального року, що додається.
	Директорам навчальних закладів 
	Забезпечити:
	Виконання плану заходів щодо організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді міста у період зимових канікул 2013/2014 навчального року.
	Проведення у навчальних закладах новорічних і різдвяних свят, народних обрядових та фольклорних дійств, вертепів, карнавалів, інших розваг та спортивно-масових заходів;
	 Роботу гуртків, спортивних секцій, клубів за інтересами та інших творчих об’єднань;
Підготовку ковзанок на території навчальних закладів (за наявності відповідних погодних умов);
Використання можливостей оздоровчих закладів для організації відпочинку дітей під час зимових канікул;
Дотримання правил техніки безпеки під час проведення свят біля новорічних ялинок у навчальних закладах області;
Організацію екскурсій, туристичних поїздок і походів, відвідування учнівською молоддю театрів, музеїв, інших закладів культури;
Проведення роз’яснювальної роботи з учнями щодо заборони використання відкритого вогню, петард, вибухонебезпечних предметів під час новорічних і різдвяних свят, дотримання правил поведінки на льоду, вулиці тощо. 
	Вжити заходів щодо запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань під час проведення новорічних і різдвяних свят.
	Взяти під особистий контроль вручення новорічних подарунків, запрошень на святкові заходи дітям соціально незахищених категорій.
	Призначити відповідальних осіб за організацію новорічних свят і дотримання правопорядку під час їх проведення, збереження життя і здоров’я дітей і молоді під час поїздок, туристичних походів, перебування в оздоровчих закладах.
	Провести обстеження стану протипожежного захисту навчальних закладів спільно з представниками державного пожежного нагляду (особливу увагу звернути на готовність до безпечної роботи котелень, електромережі та електрообладнання), перевірку евакуаційних виходів, коридорів, тамбурів, східців, стану автоматичної пожежної сигналізації, внутрішнього протипожежного водопроводу, колодязів пожежних водоймищ, первинних засобів пожежогасіння, обладнання водонапірних башт пристроями для забору води пожежними автомобілями.
	Передбачити альтернативні джерела електроенергії для освітлення приміщень у випадку відключення електропостачання. Застосування свічок та інших джерел відкритого вогню категорично заборонити.
	Подати інформацію про роботу, проведену згідно з пунктом 2 цього наказу, в управління освіти до 13.01.2014, зазначивши особливості проведення кожного заходу, кількість дітей, які взяли участь у святах, у тому числі дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей із числа соціально незахищених категорій.
	 Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста управління освіти Давиденко О.П.





Начальник управління освіти 					В.О.Коваль
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