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Про підсумки роботи по 

попередженню дитячого 

травматизму   

          На виконання наказу  Комунального закладу «Нововодолазький 

санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради (далі – 

заклад)  від 30.08.2016 № 188 «Про організацію роботи щодо запобігання  всім 

видам дитячого травматизму у 2016/2017 навчальному році»,  в закладі  

проводилась цілеспрямована, систематична робота щодо безпеки 

життєдіяльності вихованців,  профілактики дитячого травматизму.   

Педагогічні працівники ознайомилися з нормативно-правовою базою, що 

регламентує роботу щодо охорони життя та здоров’я учнів (вихованців).     На 

засіданні методичного об’єднання вихователів та класних керівників 

опрацьовано матеріали   листа КВНЗ  «Харківська академія неперервної освіти» 

від  10.09.2015  №  764  «Методичні рекомендації щодо профілактики 

травматизму на уроках основ здоров’я та у виховній роботі загальноосвітніх 

навчальних закладів Харківської області». 

        З метою засвоєння  знань, вмінь, переконань, які необхідні кожній людині 

для збереження життя  і здоров’я, з учнями (вихованцями) проводиться 

комплекс виховних заходів (бесід) з безпеки життєдіяльності.  Записи про 

проведення бесід   фіксуються в класних журналах.   Первинні, цільові та 

позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності проводять класні керівники 

та вихователі 1-9-х, 11-го класів.  

          В грудні 2016 року  проведено перевірку ведення журналів інструктажів з 

безпеки життєдіяльності учнів.  Перевіркою встановлено що  журнали    
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прошиті, сторінки в них пронумеровані, записи   ведуться  відповідно до  

нормативних документів.    

       При організації екскурсій, туристичних подорожей  педагогічні працівники 

дотримуються вимог Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і 

подорожей з учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 27.10.2014 за № 1341/26118. 

        П моїздки та екскурсії здійснюються після проведення з учнями 

(вихованцями)   цільових інструктажів з питань безпеки життєдіяльності. 

         Установлені єдині виховні години з єдиною тематикою з питань   безпеки 

життєдіяльності учнів   1-9-х, 11-го  класів.  В приміщенні  школи  та 

гуртожитку  оновлено стенди «На сторожі життя і здоров’я кожного»,   

«Правила пожежної безпеки в гуртожитку», «Куточок цивільного захисту», 

«Дітям про правила пожежної безпеки», «Дітям про правила дорожнього руху», 

«Безпека на дорозі», «Знаки пожежної безпеки».  Оновлено куточки по 

застереженню дитячого травматизму в кабінетах хімії, фізики, трудового 

навчання, майстерні, спортзалі. В коридорах школи та гуртожитку в наявності 

«План евакуації учнів і працівників навчального закладу на випадок пожежі». 

Обладнано тематичні куточки з інформацією про заходи безпеки на воді у 

зимовий період  та правила надання першої допомоги потерпілим  при 

охолодженні та обмороженні; для учнів 1-9-х, 11-го  класів вихователями та 

класними керівниками були  проведені бесіди по застереженню дитячого 

травматизму на тему «Допомога потопаючому. Рятувальні прийоми та засоби 

надання першої долікарської допомоги потерпілому при обмороженні та 

переохолодженні»    

        З 03.10.2016 до 28.10.2016 в закладі проведено місячник електробезпеки  

«Життя без еклектротравматизму». Заходи, що проводилися в рамках 

тематичного місячника, були направлені на  формування  в учнів  (вихованців) 

навичок безпечної поведінки, підвищення інтересу дітей та молоді до вивчення 

та дотримання основних правил електробезпеки.           
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  Вихователі Білашко В.М. та Федоренко Г.Г. організували для учнів 1-5-х 

класів зустріч з працівником  Нововодолазького відділення Акціонерної 

компанії  «Харківобленерго» Донченко С.С.   Вихователі Петрашкевич Т.Р., 

Семенюра Л.П., класний керівник Водолажченко Т.В. організували для учнів 6-

7-х класів екскурсію до   Харківської ТЕЦ -5 ПАТ. 

  Учні закладу взяли участь в І відкритому дитячому  літературному 

конкурсі «Оберігаємо життя!» та обласному фотоконкурсі «Енергетика у 

фокусі об’єктива - 2016».  За результатами фотоконкурсу «Енергетика у фокусі 

об’єктива – 2016»   8 учнів 2-го, 5-го, 6-го класів   отримали грамоти учасників, 

а учениця 9-го класу Басай Валерія виборола І місце.   

   Відповідно до плану роботи  закладу  на 2016/2017 навчальний рік,  з 

метою  формування  у вихованців навичок безпечної поведінки  попередження 

дорожньо-транспортного травматизму,  з 21.11 по 25.11.2016 року проведено  

тиждень   безпеки дорожнього руху «Будь уважним на дорозі!».     

  В Ι семестрі 2016/2017 навчального року   випадків травматизму під час 

навчально-виховного процесу та в побуті не зареєстровано.   

У зв'язку  з вищезазначеним 

         

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Роботу закладу   щодо запобігання всім видам дитячого травматизму в  

I семестрі  2016/2017 навчального року вважати задовільною. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В. провести у   закладі  

тиждень безпеки життєдіяльності «Життя людини – найвища цінність!» 

                                                                                                                 До 30.03.2017 

3. Вихователям та класним керівникам 1-9-х, 11-го класів, вихователям 

дошкільних груп: 

3.1. Забезпечити систематичний контроль за створенням безпечних і 

нешкідливих умов для виховання дітей, навчання учнів, їх фізичного розвитку 

та зміцнення здоров’я. 

Постійно 



4 

 

3.2. Продовжити просвітницьку роботу з учнями (вихованцями) закладу по 

запобіганню дитячого травматизму.  

Постійно.  Упродовж  II семестру 2016/2017 навчального року. 

3.3. Проводити просвітницьку роботу з батьками учнів (вихованців)  закладу 

щодо попередження всіх видів дитячого травматизму.   

Постійно. Упродовж ІІ семестру 2016/2017 навчального року 

3.4.Забезпечити участь учнів 1-9-х, 11-го класів у регіональному турі 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» 

  До 14.02.2017  

3.5. Обговорити питання  щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму на      

батьківських зборах. 

  до 28.02.2017  

4. Керівникам методичного об’єднання вихователів та класних керівників, 

вихователів дошкільного підрозділу  Білашко В.М., Щербак І.Б., Черевань Н.О.  

розглянути на чергових засіданнях питання: «Організація навчання учнів з 

питань  безпеки життєдіяльності», «Безпека життєдіяльності: вікові можливості 

дитини, освітні завдання за програмою «Українське дошкілля»   

                                                                                           Січень-березень 2017 року 

5. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

  

Директор                             С.Ю.Єрмаков 

Черниш 
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З наказом від 28.12.2016  № 281 ознайомлені: 

Черниш І.В.  

Клочко В.М.  

Панченко Л.Є.  

Кассич Л.А.  

Атанасова Т.Г.  

Федоренко Г.Г.  

Орда І.Г.  

Біленська О.О.  

Лютко О.М.  

Білашко В.М.  

Жукова І.К.  

Петрашкевич Т.Р.  

Скляр І.І.  

Семенюра Л.П.  

Водолажченко Т.В.  

Мерчанська Л.В.  

Антоненко О.І.  

Руденко О.Я.  

Губа Т.А.  

Щербак І.Б.  

Лиманська Ю.С.  

Черевань Н.О.  

Шеховцова Я.С.  

Белебеха А.М.  

 


