
Управління освіти і науки Сумської міської ради 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської області 

вул. Декабристів, 80, м. Суми, 40013,  тел. (0542) 61-82-55 

e-mail: ssh25sumy@ ukr.net  Код ЄДРПОУ 21117479 

 

НАКАЗ 

05.12.2018                                                                                        № 254  

 

Про закінчення І семестру  

2018-2019 навчального року    

 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту, статуту школи, з метою організованого закінчення І семестру, 

збереження життя та здоров'я учнів, попередження надзвичайних ситуацій у 

закладі  

 

НАКАЗУЮ:    

  

 1. Організувати чергування працівників школи у період святкових та 

вихідних днів відповідно до графіка (додаток 1). 

  2. Педагогічному колективу школи: 

2.1. Закінчити І семестр 2018-2019 навчального року 22.12.2018 р. 

Зимові канікули провести у термін з 26.12.2018 р. до 08.01.2019 р. 

2.2. Розпочати  навчальні заняття ІІ семестру 09.01.2019 р. за 

встановленим режимом роботи школи на 2018-2019 навчальний рік.  

2.3. Семестрове оцінювання провести до  19.12.2018 р. 

2.4. Видати  учням «Табелі навчальних досягнень та відвідування 

школи учнями за 2018- 2019 навчальний рік.» з виставленими за І семестр 

оцінками не пізніше 22.12.2018 р. 

3. Заступникам директора з НВР Павліченко В.І., Синяговській Н.М., 

Лисянській Л.А.: 

3.1. Здійснити контроль за веденням класних журналів, об'єктивністю 

оцінювання учнів, виконанням практичної частини навчальних програм, до 

08.01.2019 р. 

          3.2. Надати до  управління освіти і науки Сумської міської ради:  

 3.2.1. Графіки чергування в закладах освіти у вихідні та святкові дні, до 

20.12.2018 р. 

3.2.2. Звіти щодо результатів закінчення І семестру 26.12.2018 р. 

          3.3.3. Інформувати негайно  управління освіти і науки Сумської міської 

ради (відповідно до графіку чергування) про надзвичайні ситуації в 

підпорядкованому  закладі освіти.  
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4. Заступнику директора з ВР Коваленко Л.І.  

4.1. Розробити дієві заходи щодо забезпечення життєдіяльності закладу 

освіти у період новорічних та  різдвяних свят, видати відповідні накази, до 

17.12.2018 р. 

4.2. 19.12.2018 р. відзначити переможців міських олімпіад,  конкурсів 

та дітей з обмеженими фізичними можливостями. 

5. Класним керівникам 1-11 класів: 

5.1. Провести  класні години (згідно з розкладом) з 17 грудня до 22 грудня 

2018 року та записати у класні журнали інструктажі щодо збереження життя 

та здоров'я дітей під час зимових канікул, екскурсій, туристичних виїздів, 

поїздок по місту, при проведенні новорічних та різдвяних свят, з питань 

профілактики шлунково-кишкових захворювань, дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, пожежної безпеки, правил поведінки у 

громадських місцях, при користуванні громадським транспортом, біля 

водоймищ, на льоду, з обігрівальними приладами тощо. 

          5.2 Ознайомити всіх учасників освітнього  процесу з планами заходів 

на  зимові канікули, до 20.12.2018 р. 

 5.3. Провести в  закладі загальної середньої  освіти 22.12.2018 року: 

         5.3.1. Роз’яснювальну роботу серед учнів щодо збереження хвойних 

насаджень та відповідальності за їх вирубку. 

          5.3.2. Провести Тиждень безпеки життєдіяльності, у тому числі з 

тематики безпеки дорожнього руху за участю працівників Сумського відділу 

поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції України в 

Сумській області 

 6. Заступнику директора з ГЧ  Кучеренку В.Г. провести в  закладі 

загальної середньої  освіти 21.12.2018 року: 

6.1. Цільові та позапланові інструктажі зі  сторожами та черговими 

щодо алгоритму дій під час можливих надзвичайних ситуацій.  

  6.2. Перевірити готовність навчальних кабінетів та інших приміщень 

школи до належної організації роботи у ІІ семестрі, до 08.01.2019 р.  

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.           

                

                 Директор школи                                       Л.В. Голуб 
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