
ЗА Б РОДІ ВС Ь К А ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА III  СТУПЕНІВ 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

РО' 0 /  Заброди №

Про підсумки профілактичної 
роботи з питань запобігання всіх 
видів дитячого травматизму 
в Забродівській ЗОНІ 1-І І ступенів 
у 2019 році та завдання на 2020 рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну 
безпеку», «Про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України від 
22 березня 2001 року №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку 
нещасних випадків невиробничого характеру», Положення про порядок 
розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час 
освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
16 травня 2019 року № 659, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 
червня 2019 року за № 612/33583, Положення про організацію роботи з охорони 
праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки 26 грудня 2017 року №1669, зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції У країни 23 січня 2018 року за № 100/31552, забезпечуючи 
реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, проведено аналіз 
стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя 
і здоров’я дітей у Забродівській ЗОНІ І-ІІ ступенів за 2019 рік.

Проаналізувавши роботу закладу освіти з питань запобігання дитячого 
травматизму можна зробити висновок, що у даному напрямку проводиться певна 
робота: викладається курс «Основи здоров'я» проводяться бесіди з
протипожежної безпеки, правил дорожнього руху; запобігання травматизму від 
ВНП ; поводження з електроприладами; правила поводження в громадських 
місцях. Питання стану роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму 
розглядаються та аналізуються на педрадах, методичному об’єднанні класних 
керівників, батьківських зборах. Травмувань серед здобувачів освіти у 2019 році 
не було.

У зв’язку з вищезазначеним

НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам:
1) Проаналізувати стан роботи в підпорядкованих їм класах щодо запобігання 
дитячому травматизму у 2019 році.
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2) Тримати під постійним контролем виконання нормативно-правових 
документів, що регламентують роботу з питань запобігання дитячому 
травматизму, викладання курсів «Основи здоров’я».
3) Забезпечити своєчасне заповнення сторінок класних журналів вчителями- 
предметниками з навчального предмету «Основи здоров’я», та внесення 
класними керівниками записів бесід щодо запобігання усіх видів дитячого 
травматизму.

4) Забезпечити своєчасне надання до адміністрації школи про нещасні випадки, 
що сталися з учнями закладу, відповідних актів, а також повідомлень про 
наслідки нещасних випадків.

5) Забезпечити своєчасний облік кожного нещасного випадку у журналі 
реєстрації нещасних випадків, що сталися з учнями.

6) Вжити заходів щодо недопущення травмування дітей під час освітнього 
процесу.
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2. Контроль за викон о наказу залишаю за собою.

Директор Забродівськс 
ЗОШ І-ІІ ступенів
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