КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАКАЗ
смт Нова Водолага

29.08.2019

№ 165

Про організацію роботи щодо
запобігання всім видам дитячого
травматизму в 2019/2020
навчальному році
На виконання

Положення про організацію роботи з охорони праці та

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах
освіти,

затвердженого

наказом

Міністерства

освіти

і

науки

України

від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
23.01.2018 за

№ 100/31552,

Порядку розслідування та обліку нещасних

випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22.03.2001 № 270 (зі змінами), Положення про порядок
розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час
освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 16.05.2019 № 659, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
13.06.2019 за № 612/33583, листів Міністерства освіти і науки України від
14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної
освіти», від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020
навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та
учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», з метою запобігання всім
видам дитячого травматизму в 2019/2020 навчальному році
НАКАЗУЮ:
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1. Затвердити заходи

щодо організації роботи з безпеки життєдіяльності та

попередження травматизму учасників освітнього процесу на 2019/2020
навчальний рік (додаток1).
2. Затвердити циклограму проведення комплексу занять та тематику бесід з
попередження всіх видів дитячого травматизму (додаток 2).
3.Затвердити циклограму проведення та тематику бесід з циклу «Я обираю
здоровий спосіб життя» (додаток 3).
4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б.,
заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.:
4.1. Організувати проведення інструктажів

учасників освітнього процесу з

питань безпеки життєдіяльності.
02.09.2019
4.2. Довести до педагогічних працівників алгоритм дій у разі виникнення
нещасних випадків з дітьми (додаток 4).
До 01.09.2019
4.3. Практично відпрацювати з учнями (вихованцями) та працівниками дії на
випадок виникнення надзвичайної ситуації .
Жовтень 2019 року, травень 2020 року.
3.5. Підготувати звіт про стан роботи по застереженню дитячого травматизму
До 27.12.2019
5. Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.:
5.1. Вжити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення
загальношкільних заходів, екскурсій тощо.
Упродовж 2019/2020 навчального року
5.2. Організувати проведення у закладі тематичних тижнів з безпеки
життєдіяльності учнів (вихованців).
Упродовж 2019/2020 навчального року
6. Педагогічним працівникам, вихователям, класним керівникам:
6.1. Здійснювати освітній процес відповідно до листів Міністерства освіти і
науки України від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та
дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у
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закладах дошкільної освіти», від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо
створення у 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища,
формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».
Упродовж 2019/2020 навчального року
6.2. Організувати проведення з учнями 1-11-х класів, бесід по запобіганню
дитячого травматизму.
Щоп’ятниці, упродовж 2019/2020 навчального року
6.3. Забезпечити належний рівень вивчення учнями (вихованцями) правил

пожежної та електробезпеки, безпеки дорожнього руху, правил поводження на
воді, з газом, з піротехнічними виробами тощо та проведення широкої
роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності додержання правил
безпеки в навчальному закладі та в побуті.
Упродовж 2019/2020 навчального року
6.4. Провести для учнів 1-11-х класів вступний та первинний інструктаж з
безпеки життєдіяльності учнів.
02.09.2019
6.5. Довести до батьків учнів (вихованців) алгоритм дій у випадку травматизму
дитини в позаурочний час (додаток 4).
До 05.09.2019
6.6. При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися 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.
Упродовж 2019/2020 навчального року
6.7. Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної
поведінки, вимог протипожежної безпеки, зокрема, заборонити використання
відкритого вогню, петард та інших пожеже- і вибухонебезпечних предметів,
правил

порядку

проведення

екскурсій,

походів,

перевезення

дітей

автомобільним та іншими видами транспорту.
Упродовж 2019/2020 навчального року
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6.8. Не допускати випадків залучення дітей до будь-яких робіт без інструктажу
з безпеки життєдіяльності.
Упродовж 2019/2020 навчального року
6.9. Контролювати поведінку учнів (вихованців) в класі, в групі; не допускати
знаходження дітей в травмонебезпечних приміщеннях закладу (електрощитові,
котельня, харчоблок, господарче подвір’я тощо)
Упродовж 2019/2020 навчального року
10. Тримати на контролі стан фізичного здоров’я учнів (вихованців).
Упродовж 2019/2020 навчального року.
6.11. Не допускати випадків самовільного залишення території закладу учнями
(вихованцями).
Упродовж 2019/2020 навчального року
6.12. Забезпечити для учнів (вихованців) комфортні і безпечні умови навчання
та праці; працювати над створенням освітнього середовища, вільного від будьяких форм насильства та дискримінації
Постійно. Упродовж 2019/2020 навчального року
6.13. Продовжити роботу щодо

формування в учнів (вихованців) навичок

безконфліктного спілкування та навичок виходу конфліктних ситуацій;
виховувати

гідну особистість зі стійкими навичками ненасильницької

поведінки та прагненням створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві..
Постійно. Упродовж 2019/2020 навчального року
6.14. Проводити освітню роботу із батьками та законними представниками
дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької
моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.
Постійно. Упродовж 2019/2020 навчального року
7. Вихователям дошкільного підрозділу :
7.1. Дбати про створення сприятливих умов перебування дітей в закладі,
пам’ятати, що саме вихователь особисто несе відповідальність за життя та
здоров'я кожної дитини протягом усього робочого часу.
Постійно
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7.2. Дотримуватись правил безпеки з дітьми в приміщеннях та на майданчиках.
Постійно
7.3. Оглядати територію ігрового майданчика, територію де буде проводитися
прогулянка; вчасно прибирати небезпечні предмети: колючі, ріжучі, каміння,
палки, сміття;
Щодня до виходу
на прогулянку
7.4. Систематично оглядати стан закріплення меблів, карнизів, навісних шаф,
полиць тощо в кімнатах дошкільного підрозділу
Постійно
7.5. Оновити куточки з основ безпеки життєдіяльності.
До 02.09.2019
7.6. Проводити з дітьми бесіди, заняття, дидактичні ігри, сюжетно - рольові ігри
з питань попередження дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності,
профілактики простудних захворювань, відпрацювання дій при виникненні
надзвичайних ситуацій; проводити роз’яснювальну роботу з вихованцями щодо
дотримання правил безпечної поведінки на вулиці та вдома, при зустрічі з
незнайомцями.
1 раз на місяць
7.7. Під час проведення фізкультурних занять, фізичних комплексів, піших
переходів, рухливих ігор, не залишати дітей. Вихователю, в обов’язковому
порядку, знаходитись на занятті, при необхідності страхувати дітей під час
виконання фізичних вправ.
Постійно
7.8 Здійснювати екскурсії за межі закладу тільки з дозволу адміністрації,
дотримуючись інструкції їх проведення, забезпечувати супроводження дітей
двома дорослими.
Постійно
7.9. Під час організації екскурсій, піших переходів, цільових прогулянок
завчасно оглядати місця і шлях пересування дітей до визначеного об’єкта;
Постійно
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7.10. Не допускати розваг з камінням, палицями, сміттям, сірниками та іншими
травмонебезпечними предметами.
Постійно
7.11. Запобігати виникненню конфліктних ситуацій, своєчасно реагувати на
них.
Постійно
7.12. Не дозволяти забирати дітей із закладу

незнайомим людям або

неповнолітнім дітям.
Постійно
8. Керівникам методичних об’єднань вихователів та класних керівників
Петрашкевич Т.Р., Щербак І.Б., Белебесі А.М. розглянути питання щодо
впровадження ефективних

форм

роботи по застереженню дитячого

травматизму на засіданні методичного об’єднання.
До 27.12.2019
9. Заступнику директора з господарчої роботи Коротецькому В.П. тримати
евакуаційні виходи, шляхи у відповідності до Правил пожежної безпеки (не
захаращувати шляхи до евакуації, двері еваковиходів утримувати вільними,
замки дверей мають легко відчинятися зсередини тощо).
Постійно.
10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор
Черниш

С.Ю.Єрмаков
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Додаток 1 до наказу
КЗ «Нововодолазький СНВК»
29.08.2019 № 165
Заходи Комунального закладу «Нововодолазька санаторна школа»
Харківської обласної ради щодо організації роботи з безпеки
життєдіяльності та попередження травматизму учасників освітнього
процесу на 2019/2020 навчальний рік
Термін
виконання
Упродовж
року

Зміст роботи
Забезпечення якісного вивчення курсу «Основи здоров’я»
Організувати проведення в 1-11-х класах бесід по запобіганню
дитячого травматизму відповідно до тематики, визначеної
педагогічною радою
Контроль
проведення бесід по запобіганню дитячого
травматизму
Контролювати
роботу
педагогічних
працівників
по
застереженню дитячого травматизму
Забезпечити урегулювання питання про наявність дозволів від
батьків про порядок перебування учнів (вихованців) у закладі
Забезпечити проведення інструктажів учнів 1-11-х, класів
перед походами, екскурсіями, поїздками, канікулами,
проведенням трудових десантів
Організація та проведення
протипожежну тематику

тематичних

заходів

на

Оновити куточки по застереженню дитячого травматизму в
кабінетах хімії, фізики, трудового навчання, спортзалі
Провести
тиждень безпеки дорожнього руху, тиждень
безпеки життєдіяльності, тиждень цивільного захисту,
місячник електробезпеки

Відповідальний
Калашник Л.Б.

Щоп’ятниці

Калашник Л.Б.
Класні
керівники

Щоп’ятниці

Калашник Л.Б.

Постійно

Адміністрація

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Вихователі
Вихователі
Класні
керівники
Вихователі

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Вчителіпредметники
Черниш І.В.
Калашник
Ю.О.
Звенигородська
І.
Вихователі

Забезпечити
проведення
інструктажів
з
безпеки
життєдіяльності учнів 1-11-х
класів під час уроків, при
проведенні лабораторних, практичних робіт

На уроках

Вчителі

Поповнити виставку методичних матеріалів з організації
роботи з безпеки життєдіяльності учнів (вихованців)

Упродовж
навчального
року

Меренкова
Н.В.

Організувати проведення тематичних заходів
працівників державних служб

за участі

02.09.2019
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Розглянути питання щодо попередження дитячого травматизму Упродовж
на засіданнях методичних об’єднань вихователів та вчителів, навчального
нараді при директорові, педагогічній раді
року
Поповнити виставку методичних матеріалів з організації Упродовж
навчального
роботи з безпеки життєдіяльності учнів (вихованців)
року

Керівники
методоб’єднань
Черниш І.В.
Меренкова
Н.В.

Розглянути питання щодо попередження дитячого травматизму Упродовж
на засіданнях методичних об’єднань вихователів та вчителів – навчального
року
предметників, нараді при директорові, педагогічній раді

Керівники
методоб’єднань
Черниш І.В.

9

Додаток 2 до наказу
КЗ «Нововодолазький СНВК»
29.08.2019 № 165
Циклограма проведення бесід щодо запобігання дитячому
травматизму серед учнів Комунального закладу «Нововодолазька
санаторна школа» Харківської обласної ради
у 2019/2020 навчальному році
№

Зміст бесід (занять)

Кільк.

Місяць

годин

9

10

11 12

1

2

3

4

5

1.

Правила дорожнього руху

10

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Правила протипожежної безпеки

10

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3.

Запобігання отруєнням

2

1

4.

Правила безпеки при користуванні

4

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

газом
5.

Правила безпеки з

6

1

1

1

1

вибухонебезпечними предметами
6.

Правила безпеки на воді

5

7.

Правила безпеки користування

4

1
1

1

1
1

1

4

6

електроприладами, при поводженні
з джерелами електроструму
Разом годин

41

5

5

4

6

4

2

5

Тематика бесід (занять) з попередження дитячого травматизму
№
з/п
1

2
3
4
5
6
7

Зміст занять
Правила дорожнього руху.
Організація дорожнього руху. Правосторонній, односторонній,
двосторонній рух. Правила безпеки при переході вулиці. Наземний,
надземний, підземний переходи.
Типи перехресть ( регульовані, нерегульовані) Правила переходу
дороги на перехрестях.
Правила переходу вулиці після висадки з транспорту.
Дорожні знаки
Дорожня розмітка
Рух за сигналами регулювальника
Пасажир в автомобілі

Місяць

Вересень

Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий

10

8
9
10

1
2
3
4

5

6

7
8
9
10

1
2.

1
2
3
4

1
2

Основні види дорожньо-транспортних пригод. Поведінка при
дорожньо-транспортних пригодах.
Безпека руху велосипедиста.
Підсумкове заняття
Правила протипожежної безпеки.
Вогонь – друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожеж, їх наслідки
Дії під час виникнення пожеж у багатоповерховому будинку, власному
будинку. Способи захисту органів дихання від чадного газу.
Правила експлуатації побутових нагрівальних, електричних та газових
приладів
Пожежнонебезпечні речовини та матеріали. Пожежно безпека при
поводженні з синтетичними , горючими, легкозаймистими матеріалами
та речовинами.
Пожежнонебезпечні об”єкти. Новорічні свята: новорічна ялинка,
електричні гірлянди, небезпека використання відкритого вогню
(свічки, бенгальські вогні , піротехнічні засоби, петарди тощо)
Користування печами, камінами.
Правила пожежної безпеки у вашому домі , в гуртожитку. Гасіння
пожежі в квартирі на початковій стадії загоряння. Правила поводження
під час пожежі.
Запобігання виникненню пожеж від електричного струму та правила
гасіння таких пожеж. Дії учнів при пожежі.
Домедична допомога постраждалим від пожеж. Шкідливість і
небезпечність куріння.
Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку у лісі.
Підсумкове заняття. Протипожежна безпека.
Запобігання отруєнь.
Поширення отруєння грибами, рослинами та їх насінням. Профілактика
харчових отруєнь.
Запобігання отруєння хімічними речовинами
Правила безпеки при користуванні газом.
Загальні відомості про природний та зріджений газ
Правила безпечного користування побутовими газовими приладами:
котел, пічка, запальничка тощо
Дії населення під час виявлення запаху газу
Ознаки отруєння. Запобігання отруєння чадним газом. Домедична
допомога при отруєннях.
Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами.
Види боєприпасів, методи їх розпізнання. Небезпечні предмети (
знахідки) та дії при їх виявленні.
Правила поводження з вибухонебезпечними предметами,

Березень
Квітень
Травень

Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

Грудень

Січень

Лютий
Березень
Квітень
Травень

Вересень
Травень

Жовтень
Грудень
Січень
Березень

Вересень
Жовтень
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3

4

5
6

1
2
3
4
5

1
2

3
4

невизначеними предметами та речовинами.
Запобігання дитячого травматизму від вибухонебезпечних предметів
побутового призначення : піротехнічні засоби, горючі та легкозаймисті
речовини.
Вогнепальна зброя – не забава. Небезпечність виготовлення та
випробовування вибухових пакетів, користування мисливськими
рушницями.
Заходи з безпеки під час збирання металевого брухту. Правила дії під
час виявлення вибухонебезпечних предметів
Підсумкова бесіда. Обережність дітей під час літніх канікул – запорука
життя та здоров”я
Правила безпеки на воді.
Вступ.Уміння триматися на воді – запорука безпеки. Особливості
купання в морі, річці, ставку.
Допомога потопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої
долікарняної допомоги потерпілому.
Правила поведінки на кризі.Надання допомоги потерпілому на воді
взимку.
Правила безпечної поведінки на воді та біля води.
Дія води на організм людини. Як правильно купатися.
Правила безпеки користування електроприладами, при
поводження з джерелами електроструму.
Поняття про джерела струму, їх небезпечність для життя та здоров’я
людини.
Правила поводження з побутовими електроприладами: праскою,
холодильником, пральною, (швацькою) машиною, електроплитою,
мікрохвильовою плитою тощо
Правила поведінки при виявленні обірваного електричного дроту.
Правила поведінки поблизу електрощитової , лінії електропередач.

Черниш

Грудень

Березень

Квітень
Травень

Вересень
Листопад
Грудень
Березень
Травень

Листопад
Січень

Квітень
Травень
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Додаток 3 до наказу
КЗ «Нововодолазький СНВК»
29.08.2019 № 165
Циклограма проведення та тематика бесід (занять) для учнів 1-11-х
класів з циклу «Я обираю здоровий спосіб життя» (з профілактики ВІЛінфекції) у 2018/2019 навчальному році
Класи
1-5

6-7

Кількість
годин
6

7

Тема
1.

Здоров’я перш за все. Шкідливі та корисні звички

2.
3.

«Дерево роздумів» щодо правильного рішення відносно свого
здоров’я.
Сам собі допоможу

4.

Я вмію вибирати

5.

Знай та будь оережний

6.

Зупинись та подумай

1.

ВІЛ/СНІД – що я про це знаю. Міфи і факти.

2.

Шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Здорова поведінка

3.

Як запобігти ВІЛ-інфікування. Знати, а не боятися.

4.

6.

Легальні та нелегальні наркотики. Куріння чи здоровий
спосіб життя?
Причини та наслідки вживання наркотиків. Що таке
залежність?
Наркотики та закон.

7.

Якщо в тебе проблема – куди звернутися?

1.
2.

Що таке ІПСШ? Найпоширеніші інфекції, які передаються
статевим шляхом. Наслідки цих хвороб.
Міфи і факти про ВІЛ. Ситуація ВІЛ/СНІДу в Україні.

3.

Шляхи передачі ВІЛ. Як запобігти ВІЛ-інфікування?

4.

7.

Основи безпечної поведінки. Безпечний спосіб статевого
життя. Контрацепція.
Легальні та нелегальні наркотики. Куріння як загроза
здоров’ю.
Причини та наслідки вживання наркотиків. Що таке
залежність?
Наркотики – це злочин. Закон України про наркотики.

8.

Куди звернутися зі своєю проблемою?

5.

8-11

8

5.
6.
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Додаток 4 до наказу
КЗ «Нововодолазький СНВК»
29.08.2019 № 165

Алгоритм дій педагогічних працівників у разі травмування учня
(вихованця) під час освітнього процесу
1. Терміново організувати першу долікарську допомогу потерпілому, у разі
необхідності – його доставку до лікувально-профілактичного закладу.
2. Зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент
події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих, і не призведе до
більш тяжких наслідків).
3. Негайно повідомити адміністрацію закладу про травмування учня.
4. Повідомити батьків потерпілого.
5. Написати пояснювальну записку про причини травмування учня
(вихованця).

Алгоритм дій батьків
у випадку травматизму дитини в позаурочний час
1. Надати дитині першу долікарську допомогу.
2. У разі необхідності викликати «Швидку допомогу» за тел. 103

або

звернутися до фахівців дитячої лікарні чи травмпункту.
3. Упродовж доби повідомити класного керівника,
випадок, що стався з дитиною.
Черниш

вихователя про нещасний
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