
Забродівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Богодухівської районної ради Харківської області

НАКАЗ

Заброди № / V

Про підсумки профілактичної '
роботи з питань запобігання всіх 

видів дитячого травматизму 
у закладі освіти у 2018році 
та про завдання на 2019 рік

На виконання Закону України «Про освіту», ст..ст.. 5, 22, 38 Закону 
України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про охорону 
дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону 
здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03. 2001 року № 270 
«Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 
невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці від 26 січня 2005 року №15 «Про затвердження Типового1 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань, 
охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів 
Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року №304 «Про 
затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01 серпня 2001 року 
№563 (із змінами) «Про затвердження Положення про організацію роботи з 
охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 
освіти», від 31 серпня 2001 року №616 «Про затвердження Положення про 
порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально- 
виховного процесу в навчальних закладах», 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. 
школі за 2018 рік.

Проаналізувавши роботу закладу освіти з питань запобігання дитячого’ 
травматизму можна зробити висновок, що у даному напрямку проводиться 
певна робота. Дане питання розглядалось на нараді при директору.
У 2018 році травмованих учнів не було.
Спостерігається ситуація несвоєчасного запису до класних журналів 

проведених бесід по застереженню дитячого травматизму серед учнів. У 
зв’язку з вищезазначеним

НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам та вчителям -  предметникам:



1) Проаналізувати стан роботи в підпорядкованих їм класах щодо запобігання 
дитячому травматизму у 2018 році.

До 15.01.2019
2) Тримати під постійним контролем виконання нормативно-правових
документів, що регламентують роботу з питань запобігання дитячому
травматизму, викладання курсів «Основи здоров’я».

Постійно
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.

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

Постійно
5) Забезпечити своєчасний облік кожного нещасного випадку у журналі 
реєстрації нещасних випадків.

Постійно
6) Вжити заходів щодо недопущення травмування дітей під час освітнього 
процесу.

Постійно
7) Довести до відома посадових осіб алгоритми дій у разі випадків 
травматизму під час освітнього процесу та уточнити обов’язки чергових, 
вчителів під час перерв щодо контролю за дотриманням правил поведінки 
учнями .

До 15.01.2019
8) Здійснювати аналіз причин кожного випадку травмування учнів та наказом 
по школі визначати міру відповідальності посадових осіб із конкретними 
висновками.

Після кожного випадку
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник директора 
Забродівської ЗОШ І-ІІ ступенів

2

*


