
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я  

У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И  І Н А У К И  

Н А К А З

//Д 1 ф / Ш і ф  2018 року м. Чернігів № ЗУЧ -

Про організаційні заходи щодо 
проведення зимових канікул, 
новорічних та різдвяних свят

З метою організації змістовного дозвілля та відпочинку здобувачів 
освіти під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят н а к а з у ю:

1. Затвердити організаційні заходи щодо проведення зимових канікул 
у 201 8-2019 навчальному році, новорічних та різдвяних свят (додаються).

2. Структурним підрозділам з питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

2.1 Забезпечити роботу закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
щодо організації змістовного відпочинку здобувачів освіти в канікулярний 
період, зокрема, проведення заходів, присвячених новорічним та різдвяним 
святам (різдвяних концертів, обрядових вистав, театральних постановок, інших 
свя ткових дійств).

2.2 Тримати на постійному контролі питання безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу закладів освіти під час зимових канікул, 
новорічних та різдвяних свят.

3. Керівникам закладів загальної середньої, позашкільної освіти, закладів 
освіти інтернатного типу обласного підпорядкування:

3.1 Посилити контроль за режимом роботи закладів освіти під час зимових 
канікул, активізувати гурткову роботу, залучивши керівників гуртків закладів 
позашкільної освіти для проведення майстер-класів, творчих майстерень, 
презентацій для дітей, у тому числі, які потребують особливої соціальної уваги 
га підтримки.

3.2 Забезпечити роботу бібліотек, спортивних, актових залів, кабінетів 
інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій з метою організації 
змістовного дозвілля здобувачів освіти у канікулярний час.

3.3 Забезпечити контроль за організацією туристично-екскурсійних 
перевезень здобувачів освіти усіма видами транспорту відповідно до вимог 
чинного законодавства. Під час екскурсій передбачити відвідування учнями



музеїв, театрів, закладів культури і мистецтва; організацію туристичних поїздок 
Україною.

3.4 Ужити заходів щодо дотримання вимог протипожежної безпеки та 
правил поведінки учасниками масових заходів, а саме:

- забезпечити вільний доступ до шляхів евакуації та первинних засобів 
пожежогасіння в приміщеннях святкових залів;

- не використовувати легкозаймисті прикраси, несправні освітлювальні 
гірлянди, ялинки, що необроблені спеціальним розчином;

- категорично заборонити використання феєрверків, петард, інших 
піротехнічних виробів.

3.5 Організувати проведення інструктажів здобувачів освіти з безпеки 
життєдіяльності під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят (зокрема 
з питань дотримання правил пожежної та електробезпеки, безпеки дорожнього 
руху, профілактики шлунково-кишкових захворювань, дотримання правил 
гігієни у період поширення епідемічних захворювань, користування 
громадським транспортом, поводження з незнайомими людьми та підозрілими 
предметами, безпечного перебування біля річок та водоймищ, вкритих кригою, 
використання піротехніки тощо) з реєстрацією у відповідних журналах 
інструктажу.

3.6 Провести роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо 
попередження випадків переохолодження та обморожень, порядку надання 
потерпілим домедичної допомоги.

3.7 Ужити вичерпних заходів щодо запобігання поширенню грипу та 
гострих респіраторних інфекцій серед здобувачів освіти під час проведення 
зимових канікул, новорічних та різдвяних свят.

4. До 11 січня 2019 року інформувати Управління освіти і науки 
облдержадміністрації про проведену роботу.

5. Чернігівському обласному інституту гііслядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д.Ушинського (А. Заліський) забезпечити надання методичної 
допомоги з організації змістовного дозвілля здобувачів освіти 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. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника Управління освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації 
Ж И ЗЛ С /ГНі ЗУУ-

Організаційні заходи 
щодо проведення зимових канікул у 2018-2019 навчальному році, 

новорічних та різдвяних свят

1. Забезпечити організоване проведення новорічних та різдвяних дійств 
для дітей і учнівської молоді, зокрема святкових концертів, обрядових вистав, 
театральних постановок тощо.

Структурні підрозділи з питань освіти 
рай/держадміністрацій, у  порядку 
рекомендації органи управління освітою  
органів місцевого самоврядування, заклади 
загальної середньої та позашкільної освіти 
Грудень 2018 року  - січень 2019 року

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

Заклади загальної середньої та позашкільної 
освіти
Протягом зимових канікул

3. Сприяти проведенню для здобувачів освіти закладів освіти області 
творчих конкурсів, еколого-натуралістичних, природоохоронних, спортивно- 
масових та науково-технічних заходів, краєзнавчих екскурсій та туристичних 
поїздок регіонами області, країни для ознайомлення з визначними пам’ятками 
культури.

Структурні підрозділи з питань освіти 
ра  її д ержадл і і н істра ц і її, у  п оря д ку
рекомендації органи управління освітою  
органів місцевого самоврядування, заклади  
загальної середньої та позашкільної освіти 
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.

Структурні підрозділи з питань освіти 
райдержадміпістраціьі, у  порядку



рекомендації органи управління освітою  
органів місцевого самоврядування , заклади 
загальної середньої освіти  
Протягом зимових канікул

5. Взяти під контроль та забезпечити зайнятість і організацію під час 
зимових канікул дозвілля учнів, які виховуються у с ім’ях, що опинились у 
складних життєвих обставинах.

Структурні підрозділи з питань освіти 
ра й держ адм ін істрац і й, у  порядку
рекомендації органи управління освітою  
органів місцевого самоврядування, заклади 
загальної середньої освіти 
Постійно

6. З мстою недопущення травматизму і загибелі дітей, додержання 
вимог протипожежної  безпеки та безпеки дорожнього руху, біля річок та 
водоймищ забезпечити:

-д ієвий та ефективний контроль за дотриманням вимог законодавства 
щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (охорона 
праці, пожежна безпека,  дорожній рух тощо);

-особисту  персональну відповідальність керівників закладів освіти за 
виконанням вимог чинного законодавства щодо охорони життя і здоров’я 
здобувачів освіти під час освітнього процесу;

-дотрим ання здобувачами освіти правил безпечної  поведінки під час 
масових заходів, біля річок та водоймищ; вимог протипожежної  безпеки 
(заборона використання відкритого вогню, петард та інших пожеже- і 
вибухонебезпечних предметів);

- виконання правил порядку проведення екскурсій, походів; 
перевезення дітей залізничним та автомобільним транспортом з 
дотриманням усіх необхідних норм безпеки;

- регулярне проведення р о з ’яснювальної  роботи серед учасників 
освітнього процесу та їх батьків щодо дотримання правил пожежної 
безпеки.

Структурні підрозділи з питань освіти 
раї/держ адміністрацій, у  порядку 
рекомендації органи управління освітою  
органів місцевого самоврядування, заклади 
загальної середньої та позашкільної освіти 
Постійно

7. 2 метою популяризації  цікавого, змістовного дозвілля дітей та



учнівської молоді під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят, 
інформування щодо проведених заходів впродовж канікулярного періоду 
забезпечити висвітлення найкращого досвіду роботи на сайтах закладів 
освіти, місцевих органів управління освітою.

Структурні підрозділи з питань освіти 
райдерж адміністрацій, у  порядку 
рекомендації органи управління освітою  
органів місцевого самоврядування, заклади 
загальної середньої та позашкільної освіти 
Постійно


