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I iptl troclt.qeHllя заходiв безпеки,
зit tlобi г,;r rI н я ви робн Iл.tOго
r-a tltrбy,t,o {1{j гсt Tpir вNlаl-и зi\,lу

lliil tlilc ttcBi l,Ht,Ot,o пр{}цесу
l,а R пOзllvi}{rчнltГt час

Керуючись ст.35 Закону УкраТни <Про ocBiTy>>, ст.6 Закону YKpaTHr,r KI-Ipo
загалъну середню ocBiTy>>, Закону УкраТни uПро охорону прашi> ,I-a з N4eтoK)

створення здорових i безпечних умов навчання та працi, органiзачiТ робо,гlr
Щодо запобiгання виробничому,га побутовоrчlу "грав]\4атизN,l\/ iti;: tlaC

освi"глlього процесу та в позаурочн ий LIac, запобil,ання Е]иIlа.illitlfr,l

гtевiltвiдува.Liня здобувачами освiти навчальних занять без гtова;Iiit14х гIрi4LIi.itl.

профiлактики дитячоТ бездоглядностi, забезпечення l]иконання ба,гькiiьrlt 'iч

обов'язttiв шiOдо виховання й нав.lання дiтей

НАКАЗУ}о:

1.Заступнику директора з навча.шьноТ роботи N4q_tш:ак Ге:,яirli
h4ихайлiвнi, забезпечрlти контроль за дотр}.1маI]ням в1.1N,{i)г Li}iI"itrliii,(l

законодавства щодо запобiгання виробничого травматизп,lу "га доl,р}.tj\,1аLiнrll{
правил внутрiшнього розпорядку коледжу"
2. Заступнику директора з виховноТ роботи, Чернецькiй Наталii' Йосиlliвнi.
забезпечити :

- роботу студентського самоврядуванI]я щодо контролю за вiдвi:l\ }ll,tнttя\l
здобувачами освiти навчаJIьних занять;
- заJlучення ради профiлактики до проведення корекцiГлноТ роботi.r
зi студентамLt, схильними до прогулiв, та Тх батькаьtи;
- контроль виховних заходiв з проведення рOз'яснювалr,ноi iэобо,гlt ccl]cjl
студентiв щодо профiлактиItи виробничого i побутового травма,гItзNl_v ,гii

пропускiв з неповажних причин.
З. Завiдувачам вiддiлення Арсенюк Тетянi Jlеонiдiвнi та Гаймер CBir;iaHi
АнатолiIвнi:
* Вести шоденниЙ облiк вiдвiдування здобувачами освiти навчальнрIх ,]аi]я,i,ьl

- кОнТроЛЬ За веденням облiку вiдвiдування :здобувачами сlсвiти HaвLia.ilt}iii,l};
Занять гlроводити у журналах академi.tних груп, eлeкl,i]oiiril;]i



-

н{урналах, листах оперативного контрол}о (мiся.tних звiтах акадс\4iчtttлх
груr-r);

- сlблiк здобувачiв освiти коледжу, схильних до пропусttiв навчальнL{х ,Jilняl-ь

без поважноТ приLIини, та проведення заходiв iлодо профiлактиltl.i ]-aк].l.\

пропускiв.
4. Завiдувачу навчапьно-виробничоТ практLIки }Оркову Сергiю IBaHoBt.t.ty"
забезпечити:
- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства здобува.riв освi,гlл
пiд час практичних занять, проходження виробничоТ та перелл}.lllrtоьлttil'i
практик;
* якiсне проведення iнструктажiв з технiки безпекtl серед студегt,гiв гlr,рсд
виходом на виробничу та переддипломну практику.
5.Кураторам академiчних груп забезпечити :

- шlоденний, персональний контроль за вiдвiдуванням студенl,ами заtllя,гь
та звiтування завiдувачу вiддiлення щоденно до i 0,00;
- свосчасний збiр документiв, якi пiдтвердiкують причини вiдсутнсlсr,l
студентiв на заняттях, зберiгання цих документiв в особових сгtр.liзit_\

студеt+тiв;
- iнформувати iHlKeHepa з технiки безпеки про випадкL{ студен гсьtiоl,о
травматизму в гругri;
- щоденний контороль за веденням Журналу облiку роботи акадеплiчноl'
групи ;

- оперативне з'ясування причин неявки студентiв на заняття;
* сисТематиLIне iнформування адмiнiстрацiТ закладу про Biдcr,Ttlic,Tt,
студентiв на заняттях без поваяiних причин;
- свосчасне iнформування батькiв (осiб, якi Тх замit;iсlють) про Iie,il]I(\"

студентiв на заняття без шоважноТ причини;
- постiЙну роботу зi студентами та Тх батьками щодо профi"л;rк,гi.iк[i
безпiдставних пропускiв навчальних занятъ;
- проведення виховних годин з питань зберех<ення з/lоров'я студент,iв ttiji .tii,_:

освiтнього процесу та в позаурочний час.
6.Вихсlвателю гурто}китку, Бурденюк OKcaHi Петр i BHi, забезtlеч ити :

- контроль за дотриманням правил проживання студен,гiв у гуртожi.Iтку;
- свосчасне iнформування адмiнiстрацiТ про наявнiсть порушень cepe,Il
студентiв;

7. lнженеру з охорони працi, Мазур Тетянi Iгорiвнi, забезпечитtl:
- ведення журналу реестрацiТ випадкiв студеlттського травматl4зму;
- ведення журналiв iнструктажiв з технiки безilеки вiдповiднс до чi.l]It]г)J,|}

законодавства;
- пiдготовку iнструктивних та звiтних матерiалiв
виробничого та невиробничого травматизму.

щоло гrрофiлакгrlli1,I

В. ЗавiдУВаЧУ Гуртожитку, Татарiнцеву Днатолiю }Орiйовичу та LiергOt]l]hl

гуртожиткуr
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- ПIДТРИМУВаТИ ПРОПУСКНУ C}tCTC\{Y В ПРРlI\4ltl]еННЯХ ГУР'ГО/ii},t'ГjiУ З \'1е l'lji()
iJелопчlдення потрапляння до H1.1X с,горонlIiх осiб (дt;зво.lti,гit tJ\l I )

прi.iмiщення такоТ категорiТ осiб виклюtIно з /]озволч адN,liнiстрацiТ колед)\\i ):

- регулярно звiтувати адмiнiстрацiТ про вияI]лення cPaKTiB порr-tllеi-llirl
дисllиплiни.
9. Llерговtlм викладачам посилити контроль tцодо перебуваIIl-]я на ,гериторiТ

коледжу (особливо в примiщеннях) осiб, не гIрi.Iчетt{1.1х до прOва.цil(glil,лr]

освiтнього процесу.
10. Конr,роль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Г,в,о. лl,iректора BiKTop КЛ[4IVI
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