
ПРОТОКОЛ №12 

засідання педагогічної ради  

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75  

Запорізької міської ради Запорізької області 

 

28 лютого 2022 р. 

Голова: Мацкуляк Ю.В. 

Секретар: Чердаклієва Н.В.  

Присутні: 54 

Відсутні: - 

Порядок денний 

1. Про зміни в організації освітнього процесу  в  Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №75 Запорізької міської ради 

Запорізької області  з 28.02.2022 року. 

                               

СЛУХАЛИ:  Мацкуляк Ю.В., директорку  школи, яка доповіла, що 

відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні» у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України, відповідно до листа МОН України від 25.02.2022 № 1/3276-22, 

відповідно до Протоколу чергового засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя від 

26.02.2022 № 10 оголосити канікули в Запорізькій загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів №75 Запорізької міської ради Запорізької області  на два тижні з 

28.02.2022 р. та організувати у разі потреби розміщення у будівлі закладу 

освіти підрозділів Збройних Сил України, Сил територіальної оборони 

Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії 

України, Служби Безпеки України, Територіальних центрів комплектування 

та соціальної підтримки, інших військових формувань України. 

УХАЛИЛИ: 1. Відповідно до Протоколу чергового засідання місцевої 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. 



Запоріжжя від 26.02.2022 № 10 оголосити канікули в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №75 Запорізької міської ради 

Запорізької області  на два тижні з 28.02.2022 р. 

2. Адміністрації закладу:  

2.1.Управління закладом здійснювати чітко дотримуючись «Алгоритму дій 

керівника навчального закладу у разі виникнення надзвичайних ситуацій» та 

«Пам’ятки першочергових дій персоналу і посадових осіб підприємств, 

установ та організацій у разі загрози виникнення терористичних або 

диверсійних актів» (Додаток). 

2.2. За необхідності вносити зміни до режиму роботи закладу та окремих 

працівників, графіків роботи та посадових обов’язків чергових 

адміністраторів. 

2.4.Створити безпечні умови роботи для працівників закладу, довести до їх 

відома рекомендації МОН України щодо дій у разі надзвичайної ситуації 

https://mon.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-rekomendacii-shodo-dii-u-razi-

nadzvichainoi-situacii  

2.5.Забезпечити ефективне використання трудових та фінансових ресурсів в 

умовах правового режиму воєнного стану. 

3. Фахівцю з охорони праці Медвєдєвій О.С.: 

3.1. Провести онлайн інструктажі з техніки безпеки та цивільного захисту з 

працівниками закладу. 

3.2. Забезпечити ефективне використання  енергоресурсів в умовах правового 

режиму воєнного стану. 

4. Класним керівникам 1- 9,11класів: 

4.1. 28.02.2022р провести. онлайн інструктажі з техніки безпеки та 

цивільного захисту зі здобувачами освіти та записати у класних журналах. 

5. Оперативне інформування та зворотний зв’язок здійснювати: 

5.1. вчителів - через групу у Viber, Календар на адміністративному ресурсі 

zpschool75.blogspot.com; 

https://mon.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-rekomendacii-shodo-dii-u-razi-nadzvichainoi-situacii
https://mon.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-rekomendacii-shodo-dii-u-razi-nadzvichainoi-situacii


5.2. здобувачів освіти та їх батьків – через повідомлення в електронному 

журналі та сайті школи.  

6. Організувати у разі потреби розміщення у будівлі закладу освіти 

підрозділів Збройних Сил України, Сил територіальної оборони Збройних 

Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, 

Служби Безпеки України, Територіальних центрів комплектування та 

соціальної підтримки, інших військових формувань України 

7. Шаманській М. В. розмістити на сайті школи матеріали щодо змін в 

організації освітнього процесу в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №75 Запорізької міської ради Запорізької області  з 28.02.2022 року. 

 

                                                                            Рішення прийнято одноголосно  

 

                               

Голова педради        Юлія МАЦКУЛЯК  

Секретар         Наталія ЧЕРДАКЛІЄВА  

 

 

 

 


