Підготовка до проведення показового «Дня ЦЗ» в закладах
освіти у березні 2018 року
У березні – травні 2018 року, відповідно до Плану основних заходів
цивільного захисту м. Львова, будуть проводитися Показові дні цивільного
захисту у середніх загальноосвітніх школах та професійних училищах,
Показові тижні знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки дитини
у дошкільних навчальних закладах, Дні цивільного захисту (у всіх середніх
загальноосвітніх школах та професійних училищах), Тижні безпеки дитини
(у всіх дошкільних навчальних закладах). За місяць розпочалася підготовка
до їх проведення.
Так 8 лютого 2018 року відбулася перша організаційно-методична
нарада з підготовки до проведення показового «Дня цивільного захисту» у
школі 1 ступеня - гімназії «Гроно». В нараді брали участь представники від
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
ЛМР, Залізничної районної адміністрації, відділу освіти Шевченківського та
Залізничного районів, Залізничного районного відділу ДСНС Україні у
Львівській області, медичної служби Залізничного району, керівництво
школи 1 ступеня - гімназії «Гроно».
На нараді керівництвом школи 1 ступеня - гімназії «Гроно» був
запропонований проект плану підготовки та проведення
6 березня
2018 року показового «Дня цивільного захисту» та відбулося його
обговорення. Спеціалістами з питань цивільного захисту були надані
методичні рекомендації та в подальшому буде надаватися всебічна
допомога для забезпечення заходу.
Основні питання обговорення щодо організації проведення:
- відкриття та шикування школи на лінійку;
- семінару керівного складу;
- тематичних відкритих уроків;
- виставки навчально-матеріальної бази;
- військово-спортивної естафети;
- евакуації школи під час «виникнення» надзвичайної ситуації;
- показові виступи спеціалістів Залізничного РВ ДСНС України у
Львівській області.
Аналогічні організаційно-методичні наради будуть проведені у всіх
закладах міста, де заплановані Показові заняття.
У відповідності до Плану основних заходів цивільного захисту міста
Львова на 2018 рік, будуть проводитися:
1.
-

Показові дні цивільного захисту у середніх
загальноосвітніх школах та професійних училищах:
Залізничний р-н, школа 1 ступеня-гімназія "Гроно", вул.
Вигоди, 27
Шевченківський р-н, СЗШ № 22, вул. Хімічна, 7

6 березня
27 березня

-

Личаківській р-н, ЛЗШ-1 №2, вул. Просвіти, 2
15 березня
Сихівський р-н, НВК "Школа-садок "Софія", вул. Героїв
22 березня
Крут, 27
Галицький р-н, СЗШ №52, вул. Гоголя,17
14 березня
Франківський р-н, СЗШ №50, вул. Комаринця, 2
15 березня
Показові
тижні
знань
з
основ
безпеки
життєдіяльності, Тижні безпеки дитини у дошкільних
навчальних закладах:
Залізничний р-н, ДНЗ №168, вул. Кульпарківська, 182
25 квітня
Шевченківський р-н, ДНЗ №96,
26 квітня
вул. Клепарівська, 31а
Личаківській р-н, ДНЗ №12, вул. Довбуша, 20
17 квітня
Сихівський р-н, ДНЗ №175,
22 квітня
вул. Антоненка-Давидовича, 11
Галицький р-н, ДНЗ №21, вул. Грабовського, 3
19 квітня
Франківський р-н, ДНЗ №163, вул. Симоненка, 16
17 квітня
Дні
цивільного
захисту
(у
всіх
середніх
загальноосвітніх школах та професійних училищах):
Галицький район
23-27 квітня
Залізничний район
19 квітня
Личаківський район
23-27 квітня
Сихівський район
23-27 квітня
Франківський район
23-27 квітня
Шевченківський район
26 квітня
Тижні безпеки дитини (у всіх дошкільних навчальних
закладах):
Галицький район
21-25 травня
Залізничний район
14-18 травня

-

Личаківський район

14-18 травня

-

Сихівський район

14-18 травня

-

Франківський район

21-25 травня

-

Шевченківський район

14-18 травня

2.

3.
4.

