УКРАЇНА
Донецька область
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

НАКАЗ
від 12.03.2019 року № 12
м. Маріуполь
Про організацію та проведення
весняних канікул
З метою виконання навчальної програми, робочого навчального плану,
створення умов для організованого дозвілля та відпочинку здобувачів освіти,
збереження життя та здоров’я учнів, забезпечення безпечного дозвілля під час
зимових канікул, відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»,
рішення педагогічної ради ліцею від 11.03.2019 року (протокол № 4)
НАКАЗУЮ:
1. Провести весняні канікули у 2018-2019 навчальному році з 25 березня 2018
року по 01 квітня 2019 року включно (рішення педагогічної ради від 11.03.2019 року);
2. Заступнику директора з виховної роботи (Решетняк Е.Д.):
2.1. скласти план проведення весняних канікул до 20.03.2019 року.
2.2. розмістити наочний план масових заходів, окремий графік роботи
спортивного залу, бібліотеки та гуртків на сайті ліцею.
2.3. провести діагностику вільного часу учнів та їх місцезнаходження під час
весняних канікул. Особливу увагу приділити дітям, що потребують посиленої
педагогічної та психологічної уваги, та дітям пільгових категорій.
Термін: до 20.03.2019
3. Провести з 18 по 22 березня 2019 року Тиждень безпеки життєдіяльності та
Правил дорожнього руху, інструктаж з безпеки життєдіяльності напередодні канікул:
- безпека дорожнього руху;
- пожежна безпека;
- поведінка в громадських місцях;
- безпека у побуті;
- поведінка під час екскурсій, походів;
- профілактичні бесіди про вживання алкоголю, тютюнопаління, наркоманію,
токсикоманію, ігроманію, наслідки тривалого перебування за комп’ютером.
Наголосити здобувачам освіти на телефонному номері Національної служби
підтримки неповнолітніх.
4. Провести в групах первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності, із
записом в журналі інструктажів.
Термін: до 21.03.2019, майстри виробничого
навчання груп
5. Провести батьківські збори, ознайомити з планом заходів на весняні
канікули, розглянути питання організації гарячого харчування, участі батьківської

громади ліцею у проекті «Бюджет участі», дотримання ст. 1734 Кодексу України про
адміністративні правопорушення України «Булінг (цькування) учасника освітнього
процесу». Довести до відома батьків про особисту відповідальність за поведінку,
життя та здоров`я ліцеїстів під час канікул.
Термін:
21.03.2019 року ІІ курс (17:00), 9 клас (18:00);
22.03.2019 року І курс (17:00).
6. Скласти та затвердити графік роботи педагогічних працівників на час осінніх
канікул, узгодити з профспілковим комітетом.
Термін: до 22.03.2019
7. Вести щоденний облік робочого часу педагогічних працівників в період
проведення канікул.
8. Висвітлювати заходи на Веб-сайті ліцею.
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор

Надіслано: до справи, СЕУДІ

В.С. Мірошниченко

