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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЗАПОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №71  

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ   
пр. Маяковського, 8, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 233-87-11,  Е-mail: school-71@ukr.net 

  

06.07.2020                                          Н А К А З                         №  ___-аг 
 

Про підготовку до нового 

навчального року 

 

 

На виконання вимог статті 13 та 17 Закону України «Про охорону 

праці», пункту 1 розділу ІV Положення про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 

закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

23.01.2018 за № 100/31552, з метою організації роботи із підготовки закладу 

освіти до нового навчального року та опалювального сезону 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 

1.1. План заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального 

року та опалювального сезону, що додається;  

1.2. План організаційних та ремонтних робіт, що передбачає виконання 

основних робіт до початку експлуатації приміщень закладу освіти в новому 

навчальному році, що додається. 

2. Затвердити склад робочої комісії з перевірки виконання 

організаційних та ремонтних робіт, що додається. 

3. Голові робочої комісії організувати роботу комісії з перевірки 

виконання організаційних та ремонтних робіт у Запорізькій гімназії №71 та до  

доповісти про результати перевірки.  

  до 25.08.2020      

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

В.о. директора 

Запорізької гімназії №71      В.І.Кликова 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Запорізької гімназії №71 

від 06.07.2020 № _____ 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодо підготовки приміщень закладу освіти до нового навчального року та 

опалювального сезону 

  

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1.  Організувати та забезпечити проведення 

ремонтних робіт у приміщенні закладу освіти  

липень Заступник директора з 

адміністративно-

господарської роботи 

2.  Провести огляд освітлення та забезпечити 

заміну непрацюючих електроламп  

липень Заступник директора з 

адміністративно-

господарської роботи 

3.  Провести технічний огляд та перевірити 

контури заземлення  

серпень Заступник директора з 

адміністративно-

господарської роботи 

4.  Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-

зимовий період  

вересень Заступник директора з 

адміністративно-

господарської роботи 

5.  Провести технічну експертизу вогнегасників, 

за потреби зробити перезарядку  

вересень Заступник директора з 

адміністративно-

господарської роботи 

6.  Провести огляд будівель та приміщень закладу 

освіти на відповідність правилам пожежної 

безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у 

разі виникнення надзвичайної ситуації 

(пожежі) та Планів евакуації на кожному 

поверсі будівель, перевірити стан 

евакуаційних виходів, стан та можливість 

відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. 

і. 

липень – 

серпень 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарської роботи 

Фахівець з охорони праці 

7.  Провести огляд будівель, приміщень, 

комунікацій із складанням акт-дозволів на 

введення їх в експлуатацію 

до  

17 серпня 

Постійно діюча технічна 

комісія закладу освіти 

8.  Участь у роботі комісії з прийому в 

експлуатацію закладу освіти, яка створюється 

за наказом відповідного органу управління 

освітою (залежно від підпорядкування) 

 

до  

17 серпня 

Директор та представник 

профспілкової організації 

закладу освіти 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Запорізької гімназії №71 

від 06.07.2020 № _____ 
 

ПЛАН 

організаційних та ремонтних робіт з підготовки Запорізької гімназії 

№71 до 2020/2021 навчального року 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1.  Перевірка лічильників тепла і води липень Заступник директора з АГЧ 

2.  Заміна несправних ламп  липень Заступник директора з АГЧ 

3.  Проведення вимірювання опору розтікання і 

заземлення електромережі та устаткування (за 

необхідності). 

липень Заступник директора з АГЧ 

4.  Перевірка стану вікон  липень Заступник директора з АГЧ 

5.  Перевірка стану горища, даху, провести 

ремонтні роботи з метою унеможливлення 

протікання даху. 

липень Заступник директора з АГЧ 

6.  Поточний ремонт  приміщення актової зали 

(сцена)                                

липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 

7.  Поточний ремонт приміщення каб. №2, 25                                                                                                                                                                                        липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 

8.  Встаневлення віконних укосів на головних 

сходах  (5шт), в коридорі 2-3-го поверхів (9шт) 

липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 

9.  Встановлення металопластикових дверей в 

вхідному тамбурі вестибюля 

липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 

10.  Монтаж та заміна електропроводки та 

електрофурнітури в вестибюлі 1-го поверху 

липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 

11.  Монтаж додаткових електросвітильників на 

полі для мініфутболу (4шт) 

липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 

12.  Проведення поточних ремонтів в приміщеннях 

коридорів 1-4-го поверхів будівлі гімназії та 

початкової школи 

липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 

13.  Поточний ремонт цоколю будівлі гімназії                                                                                                                                                                                                                                                                липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 

14.  Поточний ремонт приміщення вестибюлю:                                                                                                                                                                                                                                                       

- вирівнювання стін листами гіпсокартону та 

шпаклівкою,                                                                                                                                                                                                                            

- монтаж підвісної стелі типу "амстронг",                                                                                                                                                                                                                                                               

- монтування ЛЕД світильників,                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- облицювання кахелем колон, стін в вхідном 

утамбурі та плінтусів,                                                                                                                                                                                                                                                        

- монтування дзеркальних панно                                                                                                                                                                                                                                                                           

липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 

15.  Встановлення дверей з монтажем дверних 

укосів в каб.2, 38, овочевий цех, вхід в 

роздягальню (4шт) 

липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 

16.  Поточний ремонт спортивного майданчика  

(встановлення смітників, фарбування інвентарю 

та  лав для сидіння, ремонт тренажерів, заміна 

сіток на гандбольних, волейбольних та 

футбольних воротах)  

липень-

серпень 

Заступник директора з АГЧ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Запорізької гімназії №71 

від 06.07.2020 № _____ 
 

СКЛАД 

робочої комісії закладу освіти з перевірки виконання організаційних та 

ремонтних робіт 
 

 

Голова комісії:  Кликова вікторія Іванівна, заступник директора з АГЧ; 

Члени комісії:  Маліцька Ніна вікторівна, фахівець з ОП; 

   Васильєва Олена Григорівна, голова профкому 


