
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

29.05.2020 смт Нова Водолага № 74 

 

Про безпеку життєдіяльності  

учасників освітнього процесу   

під час літніх канікул  

 
 

Відповідно до  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 

27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 навчальному 

році безпечного освітнього середовища», від 26.05.2014 №1/9-266 «Про 

використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», з 

метою запобігання дитячому травматизму під час проведення літніх канікул 

2019/2020 навчального року 

 

НАКАЗУЮ:  

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

1.1. Забезпечити неухильне виконання нормативних документів з питань 

запобігання всім видам дитячого травматизму. 

Постійно  
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1.2.  Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями негайно 

інформувати Департамент науки і освіти за телефоном: 705-03-14 та письмово, 

не порушуючи встановлених термінів відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

  Термін: упродовж літніх канікул 

 2019/2020 навчального року 

2.  Вихователям та класним керівникам:  

2.1. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19),                  

утриматися від проведення масових заходів, краєзнавчих екскурсій, 

туристичних походів  тощо із залученням учасників освітнього процесу  

Термін: упродовж літніх канікул 

 2019/2020 навчального року 

2.2. Провести первинні інструктажі для учнів 1-11-х класів  з   питань безпеки 

життєдіяльності учнів (вихованців) під час літніх  канікул  

До 31.05.2020 

2.3. Провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями 1-11-х класів та 

вихованцями дошкільного підрозділу щодо безпечної поведінки з 

легкозаймистими та токсичними речовинами, вибухонебезпечними 

предметами, безпеки під час терористичних актів,  дотримання правил 

пожежної  та електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики 

шлунково-кишкових захворювань, дотримання правил гігієни у період 

поширення епідемічних  захворювань; запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19; попередження   отруєнь алкоголем, токсичними та хімічними 

речовинами,  отруйними рослинами, грибами; поводження з незнайомими 

людьми та підозрілими предметами, безпечного перебування біля річок та 

водоймищ,   недопустимість використання піротехніки тощо 

Термін: до  31.05.2020  

2.4. Довести до батьків вимоги щодо контролю за дотриманням неповнолітніми 

правил поведінки під час літніх канікул. 

До 31.05.2020 
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3. Контроль за виконанням даного наказу   залишаю за собою. 

 

Директор                 С.Ю.Єрмаков 

 

Черниш  

 

З наказом   ознайомлені: 

 
 

 

 

 

Черниш І.В.  

Звенигородська І.В.  

Руденко О.Я. 
 

 

Атанасова Т.Г.  

Мерчанська Л.В.  

Орда І.Г.  

Щербак І.Б.  

Лютко О.М.  

Клочко В.М.  

Панченко Л.Є.  

Кассич Л.А.  

Семенюра Л.П.  

Федоренко Г.Г.  

Курило О.А.  

Свид О.І. 
 

 

Буклей С.І.  

Білашко В.М.  

Жукова І.К.  

Петрашкевич Т.Р.  

Скляр І.І.  

Осауленко О.Є.  

Водолажченко  Т.В.  

Антоненко О.І.  

Скляр В.В.  

Лиманська Ю.С.  

Черевань Н.О.  

Шеховцова Я.С.  

Белебеха А.М.  


