
Ч ЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІСТРА Ц ІЯ 

УП РАВЛ ІН Н Я ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

схГ/ 2016 року м. Чернігів №

Про організаційні заходи щодо проведення 
Новорічних і Різдвяних свят та зимових канікул 
у 2016-2017 навчальному році

З метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей під час 
Новорічних і Різдвяних свят та зимових канікул

HAKA3YIQ:

1. Затвердити організаційні заходи щодо проведення Новорічних і 
Різдвяних свят та зимових канікул у 2016-2017 навчальному році 
(додаються).

2. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад:

2.1 Забезпечити роботу навчальних закладів щодо організації 
змістовного відпочинку дітей та учнівської молоді в канікулярний період, 
зокрема, проведення заходів, присвячених Новорічним і Різдвяним святам 
(різдвяних концертів, обрядових вистав, театральних постановок, інших 
святкових дійств тощо).

2.2 Забезпечити організацію вручення подарунків дітям-сиротам, 
позбавленим батьківського піклування, з інвалідністю, постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям військовослужбовців, 
працівників правоохоронних органів та журналістів, які загинули під час 
виконання службових обов'язків, дітям загиблих шахтарів, дітям із 
малозабезпечених і багатодітних сімей, дітям переселенців з тимчасово 
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, 
дітям учасників антитерористичної операції тощо.

3. Керівникам загальноосвітніх, позашкільних, інтернатних 
навчальних закладів, ліцеїв обласного підпорядкування:

3.1 Активізувати гурткову роботу, залучивши керівників гуртків 
позашкільних навчальних закладів для проведення майстер-класів, творчих 
майстерень, презентацій для дітей, у тому числі, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки.



3.2 З метою організації змістовного дозвілля школярів у канікулярний 
час забезпечити роботу шкільних бібліотек, спортивних залів, комп’ютерних 
класів.

3.3 Передбачити відвідування учнями музеїв, театрів, закладів 
культури і мистецтва, організацію екскурсій та туристичних поїздок 
Україною.

Забезпечити виконання вимог чинного законодавства щодо організації 
екскурсійних поїздок.

3.4 Ужити вичерпних заходів щодо запобігання поширенню грипу та 
гострих респіраторних захворювань під час проведення Новорічних і 
Різдвяних свят та зимових канікул.

3.5 Забезпечити дотримання вимог протипожежної безпеки та правил 
поведінки учасниками масових заходів. Заборонити використання ними 
відкритого вогню, петард та інших пожеже - і вибухонебезпечних предметів.

Провести з кожним учнем індивідуальну роз’яснювальну роботу із 
підписом учнів у відповідному журналі щодо ознайомлення про заборону 
використання відкритого вогню, петард та вибухонебезпечних предметів під 
час проведення Новорічних і Різдвяних свят.

3.6 Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей і підлітків та 
учнівської  ̂молоді, додержання вимог протипожежної безпеки під час 
проведення Новорічних і Різдвяних свят покласти на керівників навчальних 
закладів.

4. До 16 січня 2017 року інформувати Управління освіти і науки 
облдержадміністрації про проведену роботу.

5. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д.Ушинського (Заліський А.А.) забезпечити надання методичної допомоги 
з організації змістовного дозвілля школярів та учнівської молоді під час 
зимових канікул та проведення заходів до Нового Року, Різдва Христова.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти
О.Ю.Соронович.

Начальник У п р а в л і ^  М.А.Конопацький



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Управління освіти і 
науки облдержадміністрації 

грудня 2016 року №

Організаційні заходи 
щодо проведення Новорічних і Різдвяних свят та зимових канікул

у 2016-2017 навчальному році

1. Забезпечити організоване проведення Новорічних і Різдвяних 
святкових концертів, обрядових вистав, театральних постановок, інших 
святкових дійств для дітей та учнівської молоді.

Відділи освіти райдержадміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, управління 
освіти міських рад, керівники навчальних 
закладів
Грудень 2016 року - січень 2017року

2. Організувати під час зимових канікул відвідування школярами театрів 
і музеїв, інших закладів культури та мистецтва тощо.

Керівники навчальних закладів 
Протягом зимо вгас канікул

3. Сприяти проведенню для дітей та учнівської молоді навчальних 
закладів області творчих конкурсів, еколого-натуралістичних, 
природоохоронних, спортивно-масових та науково-технічних заходів, а також 
краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок по регіонах області, країни для 
ознайомлення з визначними пам’ятками культури.

Відділи освіти райдержадміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, управління 
освіти міських рад, керівники навчальних 
закладів
Протягом зимових канікул

4. Вжити заходів щодо організованого відпочинку під час зимових 
канікул дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей інших 
соціально незахищених категорій.

Відділи освіти райдержадміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, управління 
освіти міських рад, керівники навчальних 
закладів
Протягом зимових канікул

5. Взяти під контроль та забезпечити зайнятість і організацію під час 
зимових канікул дозвілля учнів, які стоять на внутрішньому профілактичному 
обліку, виховуються у неблагополучних та соціально незахищених сім’ях.




