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               НАКАЗ 

28.08.2019                                              №178 

 
Про організацію профілактичної 

роботи з питань попередження всіх 

видів дитячого травматизму 

 

 На виконання  Законів України „Про освіту”, „Про охорону праці”,  „Про 

дорожній рух”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 

під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365, Положення 

про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і  

закладах освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки  України від 

26.12.2017 №1669,  наказів департаменту освіти і  науки Запорізької міської ради 

від  16.08.2019 №345р. «Про недопущення нещасних випадків та травмування 

учнів під час занять фізичної культури і спорту в закладах освіти», від 20.08.2019 

№349р «Щодо профілактичної роботи з безпеки на залізничному транспорті», 

листів ТВО Дніпровського району від 23.08.2019 №07.01-19/10.78 «Про 

недопущення нещасних випадків та травмування учнів під час занять фізичної 

культури і спорту в закладах освіти»,  від  23.08.2019 №07.01.-19/1080  «Щодо 

профілактичної роботи з безпеки на залізничному транспорті», наказу по закладу 

від 28.12.2018 № 319 «Про підсумки роботи з охорони праці,безпеки 

життєдіяльності за 2018 рік», для забезпечення державної політики в галузі 

охорони дитинства 

 

НАКАЗУЮ: 

  1.Призначити  відповідальною особою за роботу щодо запобігання всім 

видам дитячого травматизму Ковальову Н.П. заступника  директора з навчально-

виховної роботи. 

  2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ковальовій Н.П.: 

2.1.Під час складання плану роботи на новий навчальний рік передбачити заходи з 

вивчення та дотримання Правил безпеки і  поведінки громадян на  на залізничному 

транспорті України. 

              До 30.08.2019 

2.2. Організовувати інформаційно-роз’яснювальну роботу з учнями, працівниками 

закладу освіти та батьківською громадськістю з можливим залученням спеціалістів  

регіональних філій публічного акційного товариства «Українська залізниця» про 

можливі ризики знаходження на залізничних шляхах, залізничному транспорті та 

збереження життя та здоров’я. 

                 Вересень 2019 



2.3.Забезпечувати реєстрацію кожного нещасного випадку, що стався під час 

навчально-виховного процесу та невиробничого характеру, в Єдиному журналі 

реєстрації нещасних випадків, що сталися з учнями школи. 

                    Негайно 

2.4. Забезпечити своєчасне оформлення та подання до ТВО відповідних документів 

щодо травмувань з учнями та повідомлень за наслідками нещасних випадків. 

              Після кожного випадку 

                     Постійно 

2.5. Здійснювати аналіз причин кожного випадку травмування учнів. 

                     Постійно  

2.6. Аналізувати стан роботи із запобігання всім випадкам дитячого травматизму за 

підсумками півріччя та навчального року на нарадах при директорові, засіданнях 

педагогічних рад, ради  закладу, батьківських зборах. 

          Грудень, червень 

        3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Журавльовій В.М.: 

3.1. Провести перевірку щодо дотриманням нормативних вимог при розподілі 

учнів по групам для занять фізичною культурою: 

- наявністю  медичних довідок учнів про результати обов’язкового 

профілактичного  медичного огляду (встановленої форми);  

- наявністю списків учнів, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої та  

спеціальної групи з фізичної культури;  

- наявністю  «Листка здоров’я» із записом у журналі обліку навчальних занять на 

окремій сторінці, де зазначаються групи та особливості щодо фізичного 

навантаження для підготовчої та спеціальної груп. 

                                                                                                                       До 25.09.2019 

3.2.Забезпечити проведення вчителями фізичної культури інструктажів з безпеки 

життєдіяльності зі здобувачами освіти (перед початком нових тем) з записом у 

журналах. 

                                                                                                Протягом навчального року  

3.3.Забезпечити вивчення класними керівниками Правил безпеки під час 

проведення занять з фізичної культури і спорту в  загальноосвітніх  навчальних 

закладах», в частині: «до початку занять з фізичної культури  і спорту учні за  

потреби мають повідомити вчителя або фахівця з фізичної культури і спорту: про 

наявність документа про тимчасове звільнення від  занять після хвороби; про 

погане самопочуття». 

                                                                                                                    До 25.09.2019 

3.4. Здійснювати контроль за проведенням занять відповідно до навчальної 

програми з фізичної культури, забезпеченням форм і методів навчальної роботи, 

які враховують вікові, психологічні і статеві особливості розвитку учнів, рівень 

їхніх фізичних якостей і рухових здібностей, стан здоров’я учнів.                                                                            

                                                                                                Протягом навчального року   

           4. Завгоспу Гаженко В.М.: 

4.1. Організувати випробування усіх спортивних снарядів, спортивного обладнання 

і та інвентарю. 

                   До 30.08.2019 

4.2. Організувати перевірку  жорсткості кріплення металевих конструкцій, які 

прикріплюють обладнання в спортивній залі та на спортивному майданчику. 

                   До 30.08.2019 

            5.Вчителю фізкультури Шопен О.А.: 

5.1. Забезпечити наявність плану евакуації, інструкції, що визначає дії персоналу у 

разі необхідності, для безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу 

з усіх приміщень і місць проведення занять з фізичної культури. 



                   До 30.08.2019 

5.2.Забезпечити спортивну залу аптечною з набором медикаментів, 

перев’язувальних засобів та приладів згідно з орієнтовним переліком (додаток І 

«Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в 

загальноосвітніх навчальних закладах) та інформацією про місцезнаходження і 

номер телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу, де можуть 

надати кваліфіковану медичну допомогу. 

                                                                                                                     До 30.08.2019 

 6. Вчителю з  «Основ здоров’я» Савенковій О.Г.: 

6.1. Спланувати на уроках з предметів «Основи здоров’я», виховні години, заходи 

серед  здобувачів освіти щодо попередження нещасних випадків на  залізниці, 

можливих ризиків для життя під час знаходження в залізничному транспорті та 

поблизу залізничних шляхів. 

                    До 30.09.2019 

6.2. Оновити куточок «З безпеки руху» у закладі  щодо попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму на залізниці 

                                                                                                                        До 30.09.2019 

7.Класним керівникам 1-11-х класів, керівникам гуртків, вихователям ГПД, 

вчителям-предметникам: 

7.1. Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про дорожній рух», 

Цивільний кодекс, «Про охорону праці», »Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення» й інших нормативно-законодавчих 

актів в частині проведення відповідної роботи щодо запобігання всім видам 

дитячого травматизму. 

                Протягом навчального року  

7.2.Здійснювати профілактичну роботу щодо запобігання нещасним випадкам та 

оформлювати належну документацію згідно з чинним законодавством. 

                Протягом навчального року 

 8.Класним керівникам 1-11-х класів: 

8.1.Оновити класні куточки з безпеки життєдіяльності та запобігання різним видам 

травматизму. 

                   До 05.09.2019 

8.2. Провести інструктаж з охорони праці, безпеки життєдіяльності серед учасників 

освітнього процесу щодо правил поведінки на залізниці (з записом у відповідних 

журналах); 

                    До 05.09.2019 

8.2.1.Проводити вступний інструктаж перед початком навчальних занять один раз 

на рік та під час зарахування або оформлення учня до школи (відповідно до 

програми вступного інструктажу). 

                Протягом навчального року 

8.2.2. Керуватися під час проведення та реєстрації інструктажів з безпеки 

життєдіяльності п.8.1-8.7 Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників освітнього процесу в  закладах освіти. 

               Протягом навчального року 

8.3. Забезпечити належний рівень проведення комплексу бесід (занять) із 

попередження дитячого травматизму класними керівниками 1-11-х класів щодо 

вивчення: 

-правил дорожнього руху; 

-правил протипожежної безпеки; 

-запобігання отруєнням; 

-правил безпеки під час користування газом; 

-правил безпеки з вибухонебезпечними предметами; 



-правил безпеки на воді; 

-правил безпеки користування електроприладами, поводження з джерелами 

електроструму тощо. 

                Протягом навчального року 

8.4.Проводити роз’яснювальну роботу з батьками (або опікунами чи особами, що їх 

замінюють) щодо необхідності проведення ними роз’яснювальної роботи зі своїми 

дітьми із запобігання випадкам дитячого травматизму та необхідності належного 

контролю за їхнім вільним часом. Звертати особливу увагу на багатодітні сім’ї, 

неповні сім’ї та сім’ї, які потребують постійної педагогічної уваги, а також на дітей 

під опікою, про що робити записи в щоденниках педспостережень. 

                     Постійно 

8.5.Доводити до відома учнів інформацію про випадки дитячого травмування учнів 

шкіл району, в зв’язку з чим проводити з ними додаткові бесіди з профілактики 

дитячого травматизму з відповідними записами у класних журналах та учнівських 

щоденниках (зошитах) на сторінці «Додаткові бесіди з попередження дитячого 

травматизму». 

               Протягом навчального року  

8.6.Забезпечити проведення широкої роз’яснювальної роботи серед батьків щодо 

необхідності додержання правил щодо попередження всіх видів дитячого 

травматизму. 

               Протягом навчального року 

8.7. Проводити на початку навчального року, перед осінніми, зимовими, 

весняними, літніми канікулами дні безпеки життєдіяльності, перед святковими 

днями-додаткові бесіди, з обов’язковим записом у щоденники (зошити) учнів та 

класні журнали (сторінка «Додаткові бесіди з попередження дитячого 

травматизму»), перед виїзними позашкільними заходами – інструктажі, про що 

робити записи в журналах реєстрації первинного, позапланового, цільового 

інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності. 

                          Протягом навчального року 

8.8.Повідомляти про наслідки нещасних випадків першого дня приходу потерпілих 

до школи. 

                         Протягом навчального року 

8.9.Перед проведенням позашкільних виховних заходів знайомити з умовами їх 

проведення учнів та їхніх батьків, проводити інструктаж з учнями та оформлювати 

належну документацію згідно з чинним законодавством. 

               Протягом навчального року 

8.10. Проводити напередодні проведення свят у приміщеннях школи цільові 

інструктажі  з учнями щодо профілактики пожеж і правил безпечної поведінки; 

контролювати порядок на території проведення заходів. 

               Протягом навчального року 

8.11.Під час організації та проведення екскурсій, туристичних подорожей 

дотримувати вимог наказу Міністерства освіти України від 24.03.2006 р. №237 

«Про внесення змін до правил проведення туристичних подорожей з учнівською та 

студентською молоддю України» та листа Міністерства освіти і науки України від 

27.04.2010 р. №1/9-286 «Щодо організації екскурсійних поїздок». 

              Протягом навчального року 

8.12.Повідомляти негайно про всі факти травмування учнів адміністрацію школи. 

У разі нещасних випадків з учнями керуватися у своїх діях наказами ТВО й іншими 

нормативно-законодавчими актами. 

                                  Постійно 

8.13.Проводити інструктажі з учнями напередодні  чергування по закладу освіти. 



 9.Вчителям фізики, хімії, трудового навчання, обслуговуючої праці, 

фізичного виховання, інформатики та завідувачам кабінетів забезпечити наявність 

інструкцій і журналів реєстрації первинного, позапланового, цільового 

інструктажів  учнів із безпеки життєдіяльності згідно з чинним законодавством. 

                Протягом навчального року 

 10. Встановити персональну відповідальність класних керівників 1-11-х 

класів, вчителів-предметників і керівників груп учнів за організацію роботи з 

учнями та їхніми батьками з профілактики всіх видів  дитячого травматизму, 

профілактики ВІЛ/СНІДу, оформлення належної документації згідно з цим наказом 

і чинним законодавством 

                                  Постійно 

 11.Працівникам школи дотримувати алгоритму дій у разі випадків 

травматизму під час освітнього процесу. 

                Протягом навчального року 

 12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

  Директор    О.В.Чумаченко 

 
 


