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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
„ЛІЦЕЙ МІЛІЦІЇ” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Вул.Тимурівців, 37, м.Харків, 61121, тел. 69-90-67
e-mail: liceymilicii@gmail.com р/р 35417001003027


НАКАЗ

Харків

29.04.2013											№ 77

Про підсумки проведення Дня Цивільної оборони 

Відповідно до наказу від 19.03.2012 № 49 «Про підготовку й проведення Дня цивільної оборони» та згідно з планом підготовки закладу та учнів з Цивільної оборони  25 квітня проведено День Цивільної оборони . Відкриття Дня цивільної оборони розпочалося о 8.15 год. на плацу із шикування класів та працівників. Начальник Цивільної оборони закладу ознайомила вихованців та особовий склад гімназії з основними цілями та головним завданнями Дня Цивільної оборони та планом проведення Дня Цивільної оборони .
День Цивільної оборони в закладі проходив згідно з планом .
На уроках предмета «Захист Вітчизни» учні 10-11-х класів вивчили будову фільтрувального протигаза для захисту органів дихання, очей, шкіри обличчя від впливу ОР, РР, БЗ і деяких СДОР, а також від різних шкідливих домішок, що є в повітрі . Особлива увага приділялася підбору лицьової частини протигаза та правилам одягання протигаза на себе і потерпілого . Всі дії вихованці виконували самостійно, навчилися перевіряти, чи правильно складено і підібрано протигаз .
Проведено цікаві та пізнавальні бесіди й виховні години класними керівниками на теми:
	«Радіація та її види . Природний радіаційний фон» — 9 клас;

«Захист від радіації . Радіозахисні речовини — радіоблокіратори, радіопроектори» — 10 клас;
«Вплив радіації на здоров'я людини . Шляхи надходження до організму радіоактивних речовин та їх виведення» — 11 клас .
За сигналом цивільної оборони всередині дня проведено евакуацію особового складу закладу із приміщення . Найкраще працював пост охорони громадського порядку, який організував патрулювання і спрямовував напрям руху ліцеїстів з І та ІІ поверхів . Евакуація пройшла чітко і організовано .
Центри учнівського самоврядування класів випустили бойові листи до Дня Цивільної оборони .
Конкурс бойових листів проводився за такими критеріями:
	відповідність теми — 5 балів;

змістовність і повнота висвітлення питання — 5 балів;
грамотність матеріалів, що висвітлюють дану тему,— 5 балів;
дизайн оформлення газети — 3 бали.
Наприкінці дня проведено підсумкову лінійку,на якій формування цивільної оборони доповіли про виконання плану роботи . Оголошено переможців конкурсу бойових листів Переможцями стали:
I	місце: 11-Б клас;
II	місце: 10-А клас, 
III	місце: 9-Б клас,
Враховуючи вищевикладене,

НАКАЗУЮ:

	Роботу штабу ЦО ХСШІ «Ліцей міліції» щодо проведення Дня Цивільної оборони вважати такою, що відповідає головним завданням ЦО на 2013рік .
	Оголосити подяку центрам учнівського самоврядування за змістовні та цікаві бойові листи .
	Спаській Т.І ., начальнику штаба ЦО:
	У термін до 20 грудня 2013 року закінчити уточнення та відпрацювання розділів плану ЦО та календарного плану основних заходів на 2013 рік .
	 Проводити підготовку педагогічних працівників закладу, що входять до невоєнізованих формувань, за програмою в обсязі 15 годин .

4. До 15 листопада 2013 року організувати прийом заліків постійного складу працівників з метою оцінювання знань документів ЦО, уміння діяти при отриманні сигналів оповіщення та вжиття заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації .
5	Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою .


Директор									А.Г.Дербеньова

Давидкіна, 364-56-45


З наказом ознайомлена:
Спаська Т.І.

