РОГАТИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО
НАКАЗ
м. Рогатин
№ ______

__________________
Про підсумки проведення
Тижня знань безпеки життєдіяльності

Згідно з планом роботи гімназії на 2018-2019 н.р. та на виконання наказу № __ від ___________
«Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності» з 22 по 26 жовтня 2018 року проходив
тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Небезпека в дома й на вулиці». Протягом тижня
було проведено:
- Тематичну інформацію «Зберегти своє здоров’я»;
- Переглянуто відеофільми на теми «Здоров’я та його збереження»;
- Медична сестра Гучок І.Я. провела практичне заняття з питання надання першої
домедичної допомоги при нещасному випадку «Допоможи другу»;
- З вчителями проведено інструктивно-методична нараду;
- Проведено батьківські збори у 1-7 класах на тему: «Безпечне навчання та відпочинок»;
- Зустріч учнів 3А, 4А класів з інспектором ювенальної превенції Рогатинського ВП ГНП в
Івано-Франківській області Собків Л.С. та провідним фахівцем Рогатинського РВ ДСНС
Зарембою Д.М.;
- Відпрацювання практичних дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;
- Вчитель образотворчого мистецтва Люлька І.В. провів вернісаж малюнків: «Що означає
безпека?»;
- Виставку літератури «Подорож у світ безпеки»;
- Вчителі Чубата М.С., Климців О.Б. провели хвилинки дискусії «Будь обережним вдома і на
вулиці»;
- Проведено екскурсію учнів 1-х класів у Рогатинське РВ ДСНС;
- Проведено анкетування учнів 1-3-х класів на тему: «Безпека в Інтернеті»;
- Проведено позапланові інструктажі з учнями 1-7 класів.
Виходячи з вище наведеного
НАКАЗУЮ :
1.
Відмітити добру підготовку та проведення тижня знань безпеки життєдіяльності Климців О.Б.,
Чубату М.С., Люльку І.В., Гучок І.Я., Черевата З.П., Веркалець І.Б.
2.
Відзначити активну участь учнів у проведенні тижня знань безпеки життєдіяльності: Гірняк
Ілону, Ольвач Марту, Олійник Христину 1-А клас, Лабу Анастасію 3-А клас, Ізерського Віктора
4-А клас в конкурсі малюнків «Що означає безпека?».
3.
Керівнику МК Чубатій М.С. до 30.10.2018р проаналізувати проведення тижня з основ здоров’я.
4 . Даний наказ довести до відома учнів та вчителів на загальногімназійній лінійці до 05.11.2018р.
5.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчальної
роботи Погурало Є .С.

Директор гімназії
Погурало Є.С.

І.В. Доронюк

