
ЗАБРОДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

Заброди № У М

Про запобігання дитячому травматизму 
серед учнів Забродівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
під час проведення осінніх канікул 
2019/2020 навчального року

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», 
«Про дорожній рух», наказу Міністерства освіти й науки України від 
16.05.2019 року № 659 «Про затвердження Постанови про порядок 
розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час 
освітнього процесу», враховуючи рішення Богодухівської районної ради від 
26.04.2018 року №663-УІІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 
18.12.2015 №24-УІІ «Про делегування повноважень районної ради
Богодухівської районної державної адміністрації», наказу відділу освіти 
Богодухівської районної державної адміністрації від 18.09.2019 №170 «Про 
організацію профілактичної роботи з питань запобігання всіх видів дитячого 
травматизму у 2019/2020 навчальному році», листів Міністерства освіти і 
науки України від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних 
матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення 
інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», від
25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму», від
30.07.2014 № 1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід із 
учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань враження мінами і 
вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній ситуації», з 
метою організації роботи, спрямованої на запобігання нещасним випадкам, 
узагальнення та розповсюдження кращих форм профілактичної роботи серед 
неповнолітніх, прищеплення дітям навичок безпечної поведінки, 
привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки руху та 
запобігання випадкам травмування дітей

НАКАЗУЮ:
1 .Заступнику директора з НВР Білаш Г.П.:
1) Ужити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення 
загальношкільних заходів.

Упродовж осінніх канікул 2019/2020
2) 3абезпечити неухильне виконання законів України «Про дорожній рух», 
«Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного



2
благополуччя населення» у частині проведення відповідної роботи з питань 
дитячого травматизму

Упродовж осінніх канікул 2019/2020 
Зорганізувати проведення інструктажів для учасників освітнього процесу з 
усіх питань безпеки життєдіяльності

До 25.10.2019
4)Довести до педагогічних працівників алгоритм дії у разі виникнення 
нещасних випадків із дітьми

До 25.10.2019
2.Класним керівникам 1-9 класів:
1) При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися вимог 
наказу Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 № 237 «Про 
внесення змін до Правил проведення туристичних подорожей з учнівською 
молоддю України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2006 за № 660/12534, та листа Міністерства освіти і науки України від 
27.04.2010 № 1/9-286 «Щодо організації екскурсійних поїздок»

Упродовж осінніх канікул 2019/2020
2) 3абезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної 
поведінки, вимог протипожежної безпеки, зокрема заборонити використання 
пожежо- і вибухонебезпечних предметів під час проведення змагань, 
екскурсій, перевезення учнів всіма видами транспорту

Постійно
3) Довести до батьків алгоритм дії у разі виникнення нещасних випадків із 
дітьми

До 25.10.2019
4) Про всі випадки дитячого травматизму з учнями негайно інформувати 
дирекцію школи, не порушуючи встановлені терміни

Упродовж осінніх канікул 2019/2020 
3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 
Білаш Г.П.

Директор Забродівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів О.ЯРОШЕНКО


