
 

УКРАЇНА 

Донецька область 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС „ЛІЦЕЙ-ШКОЛА №14” 

(НВК „Ліцей-школа №14”) 

вул.Пашковського, 62а, м.Маріуполь, Донецька область, 87545 

тел. +380977126102;  e-mail: nvk14mariupol@ukr.net;  

код ЄДРПОУ 23031121 
 

 НАКАЗ 

 
 _____________________ №_______________ 

 На № ________________від_______________ 

                                                                             
Про внесення змін до наказу №74 від 18.03.2021 

«Про підготовку та проведення весняних  

канікул, посилення контролю за  

збереженням життя й здоров'я учасників  

освітнього процесу,  

попередження надзвичайних ситуацій  

під час канікул» 

 

На підставі листа Департаменту освіти Маріупольської міської ради від 25.03.2021 

р.,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести весняні канікули з  29.03.2021 по 09.04.2021 року. 
 

1.1. Організувати роботу колективу на весняних канікулах 29.03.2021 – 09.04.2021 

року. 
 

2. Заступнику директора з НВР Шевченко О.В.: 

2.1. Внести зміни у план роботи на час весняних канікул з урахуванням періоду з 

05.04 по 09.04.2021 р. 

2.2. План проведення заходів з педпрацівниками та учнями, інформацію про міські 

заходи на час канікул розмістити на дошці оголошень та довести їх до відома учасників 

освітнього процесу до 26 березня 2021 року. 

3. Педагогічному колективу забезпечити виконання плану роботи на канікули. 
 

4. Заступникам директора з НВР Костенко Т.О., Литко О.Б., Шевченко О.В.: 

4.1. Оновити графік роботи педагогічних працівників на час весняних канікул з 

урахуванням зміни термінів, узгодити з профспілковим комітетом. 

4.2. Вести щоденний облік робочого часу педагогічних працівників в період 

проведення канікул. 

4.3. Організувати проведення освітніх заходів відповідно до затвердженого плану. 

4.4. Посилити роботу з класними керівниками, батьками щодо організованого та 

безпечного проведення канікул, забезпечити дотримання вимог посиленого карантину та  

громадського порядку під час підготовки і проведення виховних заходів. 

4.5. Підготувати відповідні накази про організацію екскурсій. 

4.6. Підготувати проект наказу про підсумки проведення весняних канікул у 2020-

2021 навчальному році. 
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5. Класним керівникам 1-11 класів: 

5.1. Забезпечити організацію змістовного відпочинку дітей та учнівської молоді в 

канікулярний період: проведення заходів на свіжому повітрі або в режимі онлайн. 

6. Керівникам гуртків та секцій проводити заняття відповідно до плану роботи на 

канікулах. 
 

7. Соціальному педагогу Ломакіній Т.М.:  

7.1. Проконтролювати місце знаходження та залучення до виховних заходів учнів, які 

потребують підвищеної уваги.  

7.2. Контролювати рівень та вид захворюваності в учнівських колективах. 
 

8. Заступнику директора з АГЧ Онищенко В.В.: 

8.1. Забезпечити безперебійну роботу енергосистем в економному режимі. 

8.2. Забезпечити охорону приміщення та майна НВК «Ліцей-школа №14». 

8.3. Забезпечити якісну роботу техперсоналу, у разі необхідності організувати 

цілодобове чергування відповідальних працівників. 

8.4. Проводити дезінфекцію всіх приміщень закладу за графіком. 
 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

НВР Шевченко О.В. 

 

 

 

 

Директор НВК «Ліцей-школа № 14»                                        Т.О.Никитович 

 

 

 

  

 


