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  Робота Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної ради (далі – заклад)  щодо безпеки 

життєдіяльності вихованців,  профілактики дитячого травматизму проводилася 

відповідно до чинного законодавства,    наказу закладу  від 29.08.2018 № 151 

«Про організацію роботи щодо запобігання  всім видам дитячого травматизму в 

2018/2019 навчальному році»,  упродовж навчального року  проводилася 

цілеспрямована, систематична робота щодо безпеки життєдіяльності вихованців,  

профілактики дитячого травматизму.  

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.  Всі поїздки та 

екскурсії здійснюються лише після проведення з вихованцями цільових 

інструктажів з питань безпеки життєдіяльності.  Первинні, цільові та позапланові 

інструктажі з безпеки життєдіяльності проводять класні керівники та вихователі 

1-11-х класів.      

З метою засвоєння  компетенцій, які необхідні кожній людині для збереження 

життя  і здоров’я, з учнями (вихованцями) проводиться комплекс в тематичних 
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заходів з безпеки життєдіяльності, первинні, цільові та позапланові інструктажі з 

безпеки життєдіяльності.   

Упродовж 2018/2019 навчального року для учнів (вихованців) проведено     

цикл тематичних  годин  спілкування  з питань   безпеки життєдіяльності.   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».   

З метою ознайомлення батьків та дітей з правилами безпечної поведінки в 

побуті і довкіллі, на сайті навчального закладу створено сторінку «Безпека 

життєдіяльності дітей».  

Відповідно до плану роботи  закладу  на 2018/2019 навчальний рік,      

проведено тиждень безпеки життєдіяльності  «Збережемо життя і здоров’я 

кожного»,  тиждень   безпеки дорожнього руху  «Будь уважним на дорозі!», 

тематична декада «Будь обережним з вогнем!», тиждень протидії булінгу та 

тематичний тиждень «За здоровий спосіб життя.  Молодь проти наркоманії та 

СНІДу»,  тиждень  безпеки життєдіяльності  «Життя людини – найвища цінність», 

тематичний тиждень «Безпечне літо».  

На виконання листа лист Міністерства освіти і науки України від 14.03.2019 № 

1/9-154 «Щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху»,  в травні 2019 року    

проведено тематичний тиждень «Руху правила єдині – поважати їх повинні». 

Однією із ефективних форм роботи є екскурсійна діяльність. З метою набуття 

навичок дій в  різних небезпечних ситуаціях,  учні 5-7-х класів відвідали 

Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби  цивільного захисту ДСНС 

України (сел. Ватутіне Харківської обл.)  Під час екскурсії учні  на практиці  

закріпили свої знання із  правил безпечної поведінки  та навчилися як діяти у 

кризових ситуаціях.   
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 16 травня проведено  День цивільного захисту та об’єктивного тренування, 

головним завданням якого є перевірка здатності учнів та працівників закладу 

діяти за сигналами оповіщення в умовах екстремальних ситуацій та  

удосконалення практичних навичок під час виникнення таких ситуацій.  

Упродовж навчального року здобувачі освіти брали участь в конкурсі малюнків 

«Охорона праці очима дітей» та обласному конкурсі інформаційної листівки 

«handmade» «Енергетика у сучасному світі».  За результатами  конкурсу 

«Енергетика у сучасному світі»   учениця 7-го класу Гузенко Діана виборола І 

місце і була нагороджена грамотою та цінним подарунком.  

Упродовж 2018/2019 навчального року в дошкільному підрозділі закладу 

проводилася системна робота щодо формування навичок безпечної поведінки 

дітей дошкільного віку.  Вихователі Белебеха А.М., Шеховцова Я.С., Лиманська 

Ю.С., Черевань Н.О. приділяють значну увагу організації середовища, яке б 

забезпечувало дитині цілісну життєдіяльність, під час якої дитина може пізнавати 

навколишній світ. У груповому приміщенні кожної групи створено куточки з 

безпеки життєдіяльності, де діти мають змогу розігрувати ситуації.  Вихователі 

груп були активними слухачами консультацій, колективних переглядів, 

методичних об’єднань, знайомилися з різними програмами з безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку, вивчали методичну літературу. 

Вихователі проводили з дітьми бесіди, заняття, вивчали правила поведінки, 

спрямовані на охорону життя, безпеки та здоров’я дитини. До цієї роботи 

вихователі ставилися нестандартно.  

Упродовж  навчального року здійснювалось   оцінювання рівня досягнень дітей 

за освітніми лініями відповідно до змісту освіти.   За результатами контрольно-

діагностичних зрізів обсягу знань, умінь і навичок дітей відповідно до Базового 

компоненту дошкільної освіти, на кінець 2018/2019 навчального року встановлено 

наступні показники розвитку дітей за    напрямами: здоров’я та фізичний розвиток 

– 8,8 балів;   безпека життєдіяльності – 8,9; здоров’я та хвороба – 8,7; гігієна 

життєдіяльності – 8,8; рухова активність та саморегуляція – 8,5; 

здоров’язбережувальна компетенція – 8,8. В цілому по освітній лінії «Особистість 

дитини» середній бал – 8,7, що вказує на достатній рівень досягнень вихованців. 
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Упродовж 2018/2019 навчального року не зареєстровано випадків травматизму  

під час освітнього процесу.      

У зв'язку  з вищезазначеним 

         

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Роботу закладу  щодо запобігання всім видам дитячого травматизму  

в  2018/2019 навчальному році вважати задовільною. 

2.  Заступнику директора з   виховної роботи Черниш І.В.: 

2.1. Розробити  заходи   щодо  організації  роботи з безпеки життєдіяльності та 

попередження травматизму учасників освітнього процесу на 2019/2020 

навчальний рік 

                                                                                                                 До 29.08.2019 

2.2. Внести до плану роботи закладу  на 2019/2020 навчальний рік заходи,   

направлені на  формування і розвиток життєвих здоров’язбережувальних 

компетентностей учасників освітнього процесу. 

До 29.08.2019 

3. Керівникам методичних об’єднань вихователів дошкільного підрозділу,  

вихователів та класних керівників підготувати методичні рекомендації для 

педагогічних працівників щодо роботи з попередження дитячого травматизму  

До 29.08.2019 

4. Класним керівникам 1-11-х  класів,  вихователям  уникати формального 

проведення заходів щодо попередження дитячого травматизму.    

Упродовж 2019/2020 навчального року  

5. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

  

 

Директор                             С.Ю.Єрмаков 

Черниш 
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З наказом від 24.05.2019 № 101 ознайомлені: 

Черниш І.В.  

Антоненко О.І.  

Білашко В.М.  

Водолажченко  Т.В.  

Кассич Л.А.  

Губа Т.А.  

Жукова І.К.  

Буклей С.І.  

Свид О.І.  

Курило О.А.  

Лютко О.М.  

Мерчанська Л.В.  

Орда І.Г.  

Панченко Л.Є.  

Петрашкевич Т.Р.  

Руденко О.Я.  

Скляр І.І.  

Щербак І.Б.  

Федоренко Г.Г.  

Семенюра Л.П.  

Клочко В.М.  

Лиманська Ю.С.  

Черевань Н.О.  

Белебеха А.М.  

Шеховцова Я.С.  

 

 


