
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

14.12.2018           № 193 

 

Про проведення новорічних  

і різдвяних свят для дітей  

та учнівської молоді й організацію  

роботи закладів освіти району 

у зимовий період 2018/2019 н.р. 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської ОДА від 

10.12.2018  № 370 «Про проведення обласних новорічних і різдвяних свят для 

дітей та учнівської молоді й організацію роботи закладів освіти області у 

зимовий період 2018/2019 н.р.», з метою забезпечення безперебійного 

функціонування закладів освіти у зимовий період 2018/2019 н.р., організації 

змістовного дозвілля дітей і учнівської молоді під час зимових канікул  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План районних оздоровчо-масових і новорічно-різдвяних 

заходів щодо організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді 

Богуславщини у період зимових канікул 2018/2019 навчального року (далі – 

План заходів), що додається. 

 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1. розробити та оприлюднити на web-сторінках закладів освіти плани 

роботи оздоровчо-масових і новорічно-різдвяних заходів щодо організації 

змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді у період зимових канікул 

2018/2019 навчального року та подати їх у відділ освіти (паперовий варіант з 

підписом та печаткою)  

до 19.12.2018 р. 

2.2. забезпечити: 

2.2.1. виконання планів роботи оздоровчо-масових і новорічно-різдвяних 

заходів щодо організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді у 

період зимових канікул 2018/2019 навчального року; 

2.2.2. проведення у закладах освіти новорічних і різдвяних свят, народних 

обрядових та фольклорних дійств, вертепів, карнавалів, інших розваг та 

спортивно-масових заходів. Новорічні ранки провести 27–28.12.2018 р.; 



2.2.3. роботу гуртків, спортивних секцій, клубів за інтересами та інших 

творчих об’єднань; 

 

2.2.4. висвітлення інформації про проведені масові заходи під час 

зимових канікул у ЗМІ та на сайті закладу освіти; 

 

2.2.5. своєчасне надання відділу освіти інформації про проведені заходи 

для розміщення її на сайті; 

 

2.2.6. проведення для учнів інструктажів з техніки безпеки (з 

обов’язковою реєстрацією у відповідних журналах інструктажу), зокрема щодо 

заборони використання відкритого вогню, петард, піротехніки, 

вибухонебезпечних предметів під час новорічних і різдвяних свят; дотримання 

правил електробезпеки, правил дорожнього руху; правил гігієни у період 

поширення епідемічних захворювань та шляхів їх попередження, правил 

користування громадським транспортом, правил поводження з незнайомими 

людьми та підозрілими предметами, правил поводження біля річок та 

водоймищ, вкритих кригою, правил поведінки в умовах низьких температур з 

метою попередження випадків переохолодження та обморожень, а також 

надання першої допомоги потерпілим  

до 21.12.2018 р. 

2.2.7. постійний телефонний зв’язок з відділом освіти в дні канікул та під 

час проведення масових заходів; 

 

2.2.8. дотримання правил техніки безпеки під час проведення свят біля 

новорічних ялинок у закладах освіти; 

 

2.3. категорично заборонити використання феєрверків, петард, свічок та 

інших піротехнічних виробів; 

 

2.4. заборонити використання легкозаймистих прикрас, несправних 

освітлювальних приладів та гірлянд, що можуть загорітися, а також ялинок, не 

оброблених спеціальним протипожежним розчином; 

 

2.5. забезпечити вільний доступ до шляхів евакуації та первинних засобів 

пожежогасіння у приміщеннях, де проводяться святкові заходи; 

 

2.6. ужити заходів для запобігання поширенню грипу та гострих 

респіраторних захворювань під час проведення новорічних і різдвяних свят; 

 

2.7. ужити заходів для створення безпечних умов для проведення 

новорічних свят у закладах освіти району; призначити відповідальних осіб за їх 

організацію і дотримання правопорядку під час їх проведення; 

 

2.8. посилити контроль за створенням у закладах освіти безпечних умов 

для перебування дітей 

постійно. 

2.9. подати до відділу освіти копію наказу про призначення відповідальних 

за протипожежний стан (з їх підписом), графік проведення новорічних ранків і 



список проінструктованих осіб та обслуговуючого персоналу, які будуть задіяні 

при проведенні святкових заходів (з їх підписами) у 2-х екземплярах. 

до 21.12.2018 р. 

2.10. спланувати роботу педагогічних працівників у канікулярний період 

для організації проведення гурткової роботи, масових заходів та відпочинку; 

 

2.11. взяти під контроль зайнятість учнів, які виховуються у неповних 

сім’ях та позбавлених належного сімейного впливу, організувати їх змістовне 

дозвілля. 

 

3. Начальнику господарської групи, забезпечити обстеження стану 

протипожежного захисту закладів освіти спільно з представниками місцевих 

підрозділів ДСНС (особливу увагу звернути на готовність до безпечної роботи 

котелень, електромережі та електрообладнання), перевірку евакуаційних 

виходів, коридорів, тамбурів, східців, стану автоматичної пожежної 

сигналізації, внутрішнього протипожежного водопроводу, пожежних 

водоймищ, первинних засобів пожежогасіння, обладнання водонапірних башт 

пристроями для забору води пожежними автомобілями 

до 21.12.2018 р. 

4. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.  

 

Начальник відділу освіти        О.В. Поліщук 

 
Головний спеціаліст          І.В. Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти 

Богуславської районної 

державної адміністрації 

від 14 грудня 2018 р. № 193 

 

План 

районних оздоровчо-масових і новорічно-різдвяних заходів 

щодо організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді 

Богуславщини у період зимових канікул 2018/2019 навчального року 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата проведе-

ння 

Місце 

проведення 

Відповідаль- 

ний 

1. 
Свято до Дня Святого 

Миколая 
18-19.12.2018  Заклади освіти  

Керівники 

закладів освіти 

2. Новорічні ранки  27-28.12.2018  Заклади освіти 
Керівники 

закладів освіти  

3. 

Придбання новорічних 

подарунків для 

вихованців ДНЗ та ДНЗ 

в складі НВК 

  

Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

4. 

Екскурсії учнів 

закладів освіти на 

фабрику ялинкових 

прикрас 

29.12.2018 -

13.01.2019  

смт Клавдієво, 

Бородянський 

район 

Керівники 

закладів освіти 

5. 

Екскурсії учнів до  

м. Київ та на Новорічні 

вистави 

24.12.2018-

11.01.2019 
м. Київ 

Керівники 

закладів освіти 

6. 

Чемпіонат за звання 

«Найгармонійніша 

дитина Богуславщини – 

2019» 

02.01.2019  ЦДЮТ Н.Л. Луценко 

7. 

Участь в обласній 

новорічній виставі 

«Академія 

бешкетників» для дітей 

соціально вразливих 

верств населення, дітей 

учасників АТО та 

ООС, вихованців 

закладів освіти району, 

обдарованих і 

талановитих дітей, 

учнів, які досягли 

високих результатів у 

навчанні 

04.01.2019  

м. Київ, 

Національний 

палац 

мистецтв 

«Україна» 

Л.П.Кисиленко 

8. 

Участь у дійстві 

«Різдво в Ірпені» для 

лідерів учнівського 

самоврядування, дітей 

та учнівської молоді 

09.01.2019  м. Ірпінь Н.Л. Луценко 



9. 

Робота гуртків на базі 

ЦДЮТ 

 

28.12.2018 –

13.01.2019  
ЦДЮТ 

Н.Л. Луценко, 

керівники 

гуртків 

10. 
Робота майстерень 

Діда Мороза 
28.12.2018 ЦДЮТ 

Н.Л. Луценко, 

керівники 

гуртків 

11. 
Караоке «Співаємо про 

зиму» 
08.01.2019  ЦДЮТ Н.Л. Луценко 

12. 

Новорічний бал-

маскарад для 

гуртківців «Сноу-

дискотека» 

09.01.2019  ЦДЮТ Н.Л. Луценко 

13. 
Хенд-мейд «Зимові 

викрутаси» 
10.01.2019  ЦДЮТ Н.Л. Луценко 

14. 

«Щедрий вечір, добрий 

вечір…» Підготовка до 

новорічних щедрувань. 

11.01.2019  ЦДЮТ Н.Л. Луценко 

15. 

Робота спортивних 

секцій на базі ДЮСШ, 

згідно розкладу 

навчально-

тренувальних занять 

29.12.2018 – 

12.01.2019 
ДЮСШ В.В.Восьмірко 

 


