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Про запобігання дитячому 
травматизму серед учнів 
Забродівської загальноосвітньої 
школи під час літніх канікул 
2018/2019 навчального року

Відповідно до Закону України «Про освіту», Положення про порядок 
розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в 
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 31.08.2001 № 616, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
28.12.2001 за № 1093/6284 (із змінами), Положення про організацію роботи з 
охорони праці учасників освітнього процесу в установах і навчальних закладах 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
26.12.2017 № 1669, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.01.2018 
року за № 100/31552, враховуючи рішення Богодухівської районної ради від
26.04.2018 року № 663-УІІ (XXX позачергова сесія УІІ скликання) «Про 
внесення змін до рішення районної ради від 18.12.2015 № 24-УІІ «Про 
делегування повноважень районної ради Богодухівської районної державної 
адміністрації», з метою запобігання дитячому травматизму під час проведення 
літніх канікул 2018/2019 навчального року

НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора з навчально- виховної роботи Білаш Г.П.:
1) Ужити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення 
загальношкільних заходів, екскурсій тощо

червень-серпень 2019 року
2) Забезпечити неухильне виконання Кодексу цивільного захисту України, 
законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» у частині 
проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячому травматизму

Упродовж літніх канікул 
2018/2019 навчального рок>

3) Організувати проведення інструктажів для учасників навчально-виховногс 
процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності

До 31 травня 2019 року



4)Довести до педагогічних працівників алгоритм дій у разі виникнення 
нещасних випадків із дітьми

До літніх канікул 2019 року
2. Класним керівникам 1-9 класів:
1) Провести відповідний комплексний інструктаж з учнями, що йдуть на 
канікули, вручити Пам’ятка про поведінку на канікулах, ознайомити з нею 
батьків, зробити відповідні записи у класному журналі

До 31.05.2019 року
2) При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися вимог 
Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською 
та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти й науки 
України від 02.10. 2014 № 1124, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
27.10.2014 № 1341/26118 та листів Міністерства освіти і науки України від 
27.04.2010 № 1/9-286 « Щодо організації екскурсійних поїздок» , Департаменту 
науки й освіти Харківської державної адміністрації від 26.01 2018 №01-32/399 
«Про організацію туристично-краєзнавчої роботи» при організації екскурсій, 
туристичних подорожей

Упродовж літніх канікул 
2018/2019 навчального року

3) Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної 
поведінки, вимог протипожежної безпеки, проведення екскурсій, походів, 
перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту

Постійно
4) Довести до батьків алгоритм дій у разі виникнення нещасних випадків із 
дітьми

До початку канікул
5) Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями негайно 
інформувати дирекцію школи, не порушуючи встановлених термінів

Упродовж літніх канікул 
2018/2019 навчального року 

3.Відповідальному за ведення шкільного сайту школи Радчук О.В. оновити 
розділ для учнів та їх батьків «Безпека життєдіяльності», включаючи Пам’ятку 
на літні канікули.

До 30.05.2019 року
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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