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НАКАЗ
№94

22.05.2014
Про проведення випускного вечора
та інших святкових заходів з нагоди закінчення
учнями КЗ «ХСШ №3» у 2014 році

З метою забезпечення організованого проведення випускних вечорів у
загальноосвітніх

навчальних

закладах

усіх

типів

і

форм

власності

Московського району міста Харкова, дотримання норм громадського порядку
і безпеки життєдіяльності під час урочистостей, відповідно до листа
Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 № 1/9-115 «Про порядок
закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у
загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році», наказу
Департаменту освіти Харківської міської ради від 11.03.2014 № 40 «Про
порядок організованого закінчення 2013/2014 навчального року та проведення
державної

підсумкової

атестації

учнів

4-х,

9-х,

11(12)-х

класів

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова»
та наказу управління освіти адміністрації Московського району Харківської
міської ради від 20.05.2014 № 83 «Про проведення випускних вечорів з нагоди
закінчення учнями загальноосвітніх навчальних закладів Московського
району міста Харкова у 2014 році»
НАКАЗУЮ:
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1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Слізченко І.М.:
1.1.Забезпечити організоване та змістовне проведення випускного вечора.
31.05.2014 - 01.06.2014
1.2.Видати відповідний наказ по КЗ «ХСШ №3» із зазначенням конкретних
відповідальних за всі аспекти підготовки та проведення випускного вечора.
До 26.05.2014
1.3.Ознайомити представників батьківської громадськості з вимогами листів
Міністерства освіти і науки України від 07.05.2001 № 1/9-181 та від 16.04.2002
№ 1/9-194 щодо заборони збору коштів з батьків та учнів на проведення
випускного вечора.
До 26.05.2014
1.4.Забезпечити

чергування

членів

адміністрації,

вчителів,

медичних

працівників, батьків учнів, створити необхідні умови для чергування
працівників органів внутрішніх справ упродовж усього терміну проведення
святкових заходів.
31.05.2014 - 01.06.2014
1.5.Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед випускників щодо
запобігання нещасним випадкам під час урочистого проведення випускного
вечора в Харківському регіональному інституті державного управління.
До 30.05.2014
1.6.Вжити невідкладних заходів по недопущенню випадків неправомірної
поведінки випускників у громадських місцях і попередження випадків
вживання учасниками урочистостей будь-яких алкогольних напоїв, незалежно
від місця проведення свята, заборонити тютюнопаління (лист Міністерства
освіти і науки України від 06.06.2003 № 1/9-287, наказ Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 08.02.2012 №136 «Про заборону продажу
та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах»).
31.05.2014 - 01.06.2014
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1.7.Забезпечити проведення необхідних протипожежних заходів під час
проведення

випускного

вечора,

обладнати

приміщення

додатковими

вогнегасниками, перевірити вільне утримання шляхів евакуації на випадок
надзвичайної ситуації, провести відповідні інструктажі.
До 30.05.2014
1.8.Забезпечити інформування про хід урочистих та святкових заходів у під
час випускного вечора та оперативно інформувати управління освіти
адміністрації Московського району Харківської міської ради в день
проведення свят (тел. 68-54-90) за графіком:
- 31.05.2014 - за 15-30 хвилин до початку проведення офіційної частини
свята (повідомити про прибуття працівників правоохоронних органів та
медичних працівників, які будуть чергувати під час свята);
- 31.05.2014 - після закінчення офіційної частини свята (повідомити про
підсумки проведення, проінформувати про почесних гостей, які були
присутні на святі);
- 31.05.2014 - після прибуття дітей до місця неофіційної частини проведення
свята (повідомити про стан справ);
- 01.06.2014- до 02.30, 05.30, 07.30 (повідомити про стан справ).
1.9.У разі виникнення надзвичайних ситуацій вжити заходів щодо їх ліквідації
та негайно інформувати районне управління освіти.
31.05.2014 - 01.06.2014
1.10.Забезпечити участь в урочистостях представників батьківської
громадськості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
почесних гостей, організувавши вручення відповідних запрошень почесним
гостям разом із сценарними планами та інформаціями про навчальні заклади.
До 29.05.2014
2.Покласти персональну відповідальність на класних керівників 11-х класів за
належну організацію роботи щодо проведення випускного вечора 31.05.2014-
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01.06.2014, збереження життя і здоров’я дітей, дотримання громадського
порядку в місцях проведення свят, поведінку їх учасників, неухильне
виконання санітарно-епідеміологічних вимог.
До 29.05.2014
3.Кальчевій Ю.С., вчителю інформатики, розмістити даний наказ на сайті
школи.
До 29.05.2014
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор КЗ «ХСШ №3»

З наказом ознайомлені:
Слізченко І.М.

________________

Кальчева Ю.С.

________________

Лазарева І.Ю.

________________

Сєрикова І.В.

________________

Слізченко І.М.

В.І. Косміна

