
 

 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від  19  грудня  2019 року                                                                 №243-од 

 

Про заходи з проведення в закладах 

загальної середньої освіти свята  

Святого Миколая, новорічних і різдвяних 

 свят для дітей та юнацтва 

              

    На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 

листопада 2019 року № 758-01 «Про організацію та проведення  в  області  

свята  Миколая,  новорічних  і  різдвяних свят для дітей та юнацтва», рішення 

виконавчого комітету Підволочиської селищної ради від 17 грудня 2019 року № 

355 «Про  організацію та проведення на території селищної ради свята 

Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей та юнацтва» та з метою 

організації змістовного дозвілля дітей району під час новорічних і різдвяних 

свят, з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку школярів під час 

новорічних і різдвяних свят 2019 року 

 

Н А К А З У Ю : 

1. Затвердити заходи з проведення в закладах загальної середньої освіти свята  

Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей і юнацтва (додається). 

2. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти: 

1) Провести свято Святого Миколая, новорічні ялинки, карнавали, різдвяні 

дійства, конкурси вертепів, колядок, щедрівок. 

2) Організувати під час зимових канікул проведення спортивно-масових 

заходів, змагань, екскурсій, відвідування учнями музеїв, визначних пам’яток 

історії та культури. 

3)  Активізувати позакласну гурткову роботу, діяльність дитячих та юнацьких 

товариств і об’єднань, шкільних секцій та факультативів. 

4) Забезпечити роботу шкільних гуртків, спортивних секцій, проведення 

заходів на свіжому повітрі. 

5)  Забезпечити повну реалізацію державної політики з охорони дитинства, 

вжити вичерпних заходів для захисту життя і здоров’я дітей, недопущення 

випадків їх травмування та загибелі у зимовий період 

5)  Невідкладно організувати проведення роз’яснювальної роботи та 

інструктажів з усіх питань і правил безпеки життєдіяльності серед учасників 

навчально-виховного процесу (дорожнього руху, поведінки, з 

вибухонебезпечними предметами). 



6) Вжити вичерпних заходів щодо запобігання поширенню грипу і гострих 

респіраторних захворювань під час проведення новорічних та різдвяних свят, у 

канікулярний період. 

7) З метою уникнення можливих наслідків, пов’язаних з пожежною та 

вибуховою небезпекою, недопущення травматизму і загибелі дітей, дотримання 

вимог протипожежної безпеки та безпеки дорожнього руху забезпечити дієвий і 

ефективний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо безпеки 

життєдіяльності учасників  освітнього процесу (охорона праці, пожежна 

безпека, дорожній рух тощо). 

8) Заборонити використання відкритого вогню, петард та інших пожежо, 

вибухонебезпечних предметів, чітко дотримуватись правил порядку проведення 

екскурсій, походів, перевезення учнів автомобільним та залізничним 

транспортом з дотриманням усіх необхідних норм безпеки. 

9) Регулярно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед учасників 

навчально-виховного процесу та їх батьків щодо вивчення і дотримання ними 

правил пожежної безпеки. 

3. Забезпечити особисту персональну відповідальність керівників закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти за виконання нормативно-правових 

документів шодо охорони життя ї здоров’я вихованців, учнів. 

4. Про реалізацію заходів інформувати відділу освіти Підволочиської селищної 

ради до 30 січня 2020 року. 

5. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту відділу 

освіти Підволочиської селищної ради Світлані Кульбабі. 

  
Галина Сакевич 

  Люба Горалечко 

Юрисконсульт                         Ірена Витвицька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказом відділу освіти 

19 грудня 2019 року №         -од 
 

Заходи 

з організації та проведення свята Святого Миколая, новорічних і 

різдвяних свят для дітей і юнацтва 

 

1. Взяти участь у  благодійній акції «Даруймо тепло доброти» для дітей-сиріт, 

дітей–інвалідів, дітей, батьки яких є учасниками ООС та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з багатодітних, малозабезпечених  сімей, дітей, 

які залишились без догляду, дітей, що навчаються в комунальних спеціальних 

навчально-виховних комплексах та дітей із сімей, що знаходяться у 

надзвичайно складних життєвих обставинах. 

Відділ освіти, методичний кабінет,  

керівники ЗЗСО 

грудень  2019 року 

2. Провести шкільні та підсумковий етапи, взяти участь в обласній виставці-

конкурсі дитячих виробів "Замість ялинки – зимовий букет" 

Керівники ЗЗСО 

Грудень 2019 року 

4. Забезпечити проведення традиційних свят Святого Миколая, новорічних 

карнавалів, ранків, різдвяних дійств, екскурсій, організованих груп дітей у 

музеї. 

                                                                                 Керівники ЗЗСО 

Грудень2019 року - Січень 2020 року 

5. Провести фестиваль зимового календарно-обрядового  фольклору "Різдвяні 

дзвони". 

Відділ освіти 

Січень 2020 року 

6. Провести різдвяно-новорічні волонтерські шкільні вертепи під гаслом 

„Вознесімося всі разом нині”. 

Керівники ЗЗСО 

Січень 2020 року 

7. Організувати та провести благодійні ярмарки „Оберіг захиснику Вітчизни” на 

підтримку воїнів, які перебувають в зоні проведення ООС, госпіталях. 

Керівники ЗЗСО  

Грудень 2019 року - Січень 2020 року 

8. Провести в навчальних закладах інструктаж з техніки безпеки поводження з 

вогненебезпечними приладами,новорічними прикрасами, хлопавками, 

петардами, бенгальськими вогнями тощо під час проведення новорічно-

різдвяних заходів. 

Керівники ЗЗСО 

Грудень 2019 року - Січень 2020 року 

 

 


