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НАКАЗ
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Про стан роботи педагогічного колективу з питань 
запобігання дитячому травматизму та 
збереженню життєдіяльності учнів 
у II семестрі 2017/2018 навчального року

На виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну 
безпеку», «Про охорону праці», обласної Комплексної програми запобігання 
дорожньо-транспортному й побутовому травматизму, з метою збереження 
життя й здоров’я учнів, поліпшення роботи із запобігання дорожньо- 
транспортним пригодам, попередження побутового дитячого травматизму, 
нещасних випадків невиробничого характеру, узагальнення та поширення 
різноманітних форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх у 
II семестрі 2017/2018 навчального року була проведена відповідна робота.

Класні керівники щомісяця проводять з учнями спеціальні й додаткові 
бесіди та практичні заняття з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, 
поводження на воді, з газо- й електронагрівальними приладами і т. д. Про 
проведення цих бесід робляться відповідні записи у класних журналах та 
учнівських щоденниках. Контроль засвідчив, що записи всіма класними 
керівниками ведуться відповідно до методичних рекомендацій. З керівниками 
груп та з учнями, що виїжджають на екскурсії за межі школи чи району, 
проводяться інструктажі, про що свідчать записи в журналі інструктажів з 
питань безпеки життєдіяльності учнів. Відповідні інструктажі проводяться 
також і перед трудовими десантами, перед початком канікул, масових 
спортивних та інших заходів.

З метою попередження дитячого травматизму у II семестрі 2017/2018 
навчального року був проведений тиждень безпеки життєдіяльності перед 
літніми канікулами, День цивільного захисту, підсумкові заліки.

У школі й класах є постійно діючі куточки з безпеки життєдіяльності 
учнів, інформаційні матеріали яких змінюються й поновлюються залежно від 
сезону та ситуації. Школа має схему безпечного руху учнів до школи, 
майданчик безпечної посадки учнів, що підвозяться шкільним автобусом. 
Посадка й підвіз учнів постійно контролюється черговим учителем, час 
прибуття автобуса за місцем призначення фіксується у спеціальному журналі. З 
метою запобігання травматизму у школі здійснюється чергування учнів 7-9 
класів.
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Всі працівники школи мають посадові інструкції з техніки безпеки на 
робочому місці. Під час навчального процесу постійно проводяться вступні 
інструктажі з учнями та працівниками школи, зокрема інструктажі з техніки 
безпеки в усіх навчальних кабінетах.

Предмет «Основи здоров’я» безпосередньо направлений на розгляд тем, 
що стосуються небезпек, які оточують людину у сучасному світі. Програма 
курсу в протягом року неухильно виконувалася.

Нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру з учнями 
школи не зафіксовано. Всі учасники освітнього процесу пройшли поглиблений 
медичний огляд. Класні керівники ведуть і аналізують листки здоров’я учнів, 
проводять відповідні профілактичні й оздоровчі заходи. Контроль за якістю 
продуктів харчування та строками їх реалізації, технологією приготування їжі у 
шкільній їдальні контролює відповідальний за організацію харчування 
Заратуйко О.П.

Виходячи з вищесказаного,

НАКАЗУЮ:
1.Усім членам педагогічного колективу у 2018/2019 навчальному році 
продовжити роботу з попередження дитячого травматизму під час освітнього 
процесу.

Постійно
2. Усім класним керівникам 1-9 класів:
1) Постійно проводити спеціальні й додаткові бесіди з безпеки життєдіяльності 
учнів, вчасно робити записи про їх проведення

Постійно
2) Проводити комплексні інструктажі й бесіди перед канікулами, під час 
проведення екскурсій та масових заходів.

Згідно плану
3) Питання безпеки життєдіяльності учнів обговорювати на батьківських зборах

Згідно плану
4. Черговим учителям на поверхах та на подвір’ї школи посилити контроль за 
поведінкою учнів на перервах.

Постійно
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 
навчально-виховної роботи Білаш Г.П.

О.І.ЯрошенкоДиректор Забродівської ЗОШ І-ІІ ступенів
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