Київська гімназія № 287
НАКАЗ
Від 14.11.2018

№ 314

Про посилення охорони гімназії і
здобувачів освіти під час освітнього процесу
На виконання наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
01.11.2018 № 658 «Про посилення охорони навчальних закладів та
здобувачів освіти під час освітнього процесу», наказу РУО МС від 08.11.2018
р № 351 «Про посилення охорони освітніх закладів і здобувачів освіти
Святошинського району під час освітнього процесу» з метою забезпечення
охорони та безпечного перебування учасників освітнього процесу в гімназії
Н А К А З У Ю:
1. Заступнику директора з адміністративно-господарської частини
Юрченко Т.М.:
1.1. Посилити контроль за охороною освітнього закладу
2. Медичній сестрі Сусловій З.С.
2.1. Забезпечити
своєчасне
працівниками гімназії.

проходження

медичних

оглядів

3.Класним керівникам, класоводам:
3.1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з учасниками
освітнього процесу,
батьківською
громадськістю щодо доцільності
обмеження доступу до гімназії.
4. Фахівцям з питань охорони праці Декало Л.О., Без’язиковій Н.М.:
4.1. Переглянути, внести зміни та затвердити у директора:
4.1.1. Функціональні обов'язки сторожа з урахуванням вимог наказу
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року
№ 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними
для всіх видів економічної діяльності» .
4.1.2. Функціональні обов'язки вахтера (вартового),
працівника та чергового адміністратора закладу освіти.

технічного

4.1.3. Правила внутрішнього розпорядку закладів освіти, в яких
визначити режим роботи закладу, обов’язки працівників закладу,
порядок відвідування та умови перебування батьків здобувачів освіти
та сторонніх осіб під час освітнього процесу в приміщенні й на території
гімназії та інші вимоги щодо безпечного перебування учасників
освітнього процесу.
5. Покласти відповідальність за захист життя та здоров’я здобувачів
освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та
психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за
будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди
здоров’ю здобувачам освіти, на педагогічних працівників гімназії.
6. Інформацію довести до відома всіх учасників освітнього процесу та
розмістити її на дошці оголошень, веб-сайті гімназії.
7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор гімназії

І.Почечуєва

