
Комунальний заклад «Костопільський  ліцей-інтернат 

спортивного профілю II-III ступенів» Рівненської обласної ради 

 

НАКАЗ 

 

від  11.02.2021р.                                                                              №09-о 

 
Про дотримання заходів   

щодо мінімізації наслідків  

ускладнення погодних умов  
 

На виконання листа управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації №вих-834-10/01-09/2 від 12.02.2021, протоколу № 6 

оперативного засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської області від 10 лютого 2021 року (лист № 

1320/0/01-32/21 від 10.02.21) у зв’язку зі складними метеорологічними умовами  

НАКАЗУЮ: 

1. Медичні працівники, педагоги, тренери-викладачі несуть персональну 

відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів в період складних 

погодних умов. 
 

2. Класним керівникам, вихователям, тренерам-викладачам: 

2.1. Організувати інформування ліцеїстів та їх батьків про ускладнення 

погодних умов та дотримання заходів безпеки і порядку дій у цей 

період.                                                                                     12.02.2021 

 

2.2. Заборонити вихід дітей у місто та від’їзд додому на вихідні дні. 

                                                          В період зниження температури повітря 

 

2.3. Повідомити батьків учнів, що проживають у м. Костополі про 

організацію навчання в дистанційному режимі за умови зниження 

температури повітря нижче 20 градусів.                              12.02.2021 

 

2.4. Забезпечити зв’язок з батьками ліцеїстів щодо спільних дій в період 

ускладнення погодних умов. 

                                                                         В період ускладнення погодних умов 

 

3. Тренерам-викладачам замінити практичні навчально-тренувальні заняття 

на теоретичні, або проводити їх у приміщенні спортивного залу. 

 



4. Медичним працівникам провести роз’яснювальну роботу (бесіди) серед 

учнівського, педагогічного та тренерсько-викладацького складу  щодо 

недопущення  обморожень у період низьких температур.         12.02.2021 

 

5. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Салаган 

Є.В. впродовж періоду ускладнення погодних умов: 

 

5.1. Забезпечити посилений моніторинг обстановки, особливу увагу 

звернути на роботу об’єктів закладу освіти, що здійснюють його 

життєзабезпечення. 

5.2. Організовувати оперативне розчищення снігу на території ліцею. 

5.3. Провести превентивну та роз’яснювальну роботу з працівниками 

господарської служби, які здійснюють обслуговування ліцею у 

період ускладнення погодних умов. 

5.4. Забезпечувати профілактичне оброблення пішохідних доріжок 

протиожеледною сумішшю. 

5.5. Контролювати стале електро-, тепло-, та водопостачання об’єктів 

закладу освіти. 

5.6. Вживати невідкладних заходів щодо їх відновлення у разі 

виникнення неполадок. 

5.7. Вжити додаткових заходів для недопущення розморожування 

тепло- та водомереж.                                                          Терміново 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор  ліцею                                                                               Захожий С.Б. 

 


