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«Про посилення профілактичної роботи 
щодо запобігання нещасним випадкам 
з учнями Забродівської ЗОШ 1-І І ступенів 
у 2019/2020 навчальному році»

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», 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 .Призначити відповідальним за роботу із запобігання усім випадкам дитячого 
травматизму заступника директора Білаш Г.П.
2.Заступнику директора Білаш Г. П.:
1 )Посилити контроль за профілактичною роботою щодо запобігання нещасним 
випадкам.
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2) Відповідно до нормативних документів своєчасно розглядати випадки 
травмування дітей та повідомляти про них відділ освіти.

Постійно
3) Надавати консультативну допомогу класним керівникам з питань організації 
роботи щодо запобігання нещасним випадкам.



4) Провести в закладі місячник безпеки життєдіяльності та тиждень 
«Увага!Діти на дорозі!»

Вересень 2019
5) Провести День цивільного захисту

24.04.2020
6) Проаналізувати стан роботи із запобігання всіх видів дитячого травматизму 
за підсумками І-ІІ семестрів та за навчальний рік

До 11.01.2020 та 12.06.2020
4. Класним керівникам 1-9 класів:
1) Провести протягом навчального року заняття з ПДР за 10-годинною 
програмою, бесіди з попередження нещасних випадків від легкозаймистих та 
вибухонебезпечних предметів, нещасних випадків на воді, нещасних випадків 
від ураження електричним струмом, з правил безпечного користування 
газовими приладами, з профілактики інфекційних захворювань та бесіди 
відповідно до рекомендацій.
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2) Оформити в класних журналах окрему сторінку класного керівника з 
попередження дитячого травматизму для обліку поточних бесід і повідомлень 
про випадки дитячого травматизму та ДТП.

До 02.09.2019
3) Оновити класні куточки з безпеки життєдіяльності та запобігання різним
видам травматизму. До 09.09.2019
4) Провести бесіди з учнями та щодо запобігання дитячого травматизму.

02.09.2019
5) На батьківських зборах розглядати питання запобігання усім видам дитячого 
травматизму, попередити батьків про пильність та необхідність посилення 
контролю з їхнього боку за дітьми у вільний час.

Не менше І разу на семестр
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 
Білаш Г. П.

Директор Забродівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів О.ЯРОШЕНКО


