
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                        

 

НАКАЗ 

 

26.12.2022                                                                                                      № 142 

 

Про підсумки роботи щодо запобігання  

дитячого травматизму в I семестрі 

2022/2023 навчального року 

 

Робота з питань запобігання дитячого травматизму під час освітнього 

процесу в умовах воєнного стану та в побуті у I семестрі проводилась згідно 

з річним планом роботи закладу на 2022/2023 навчальний рік та                                    

у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку»,                           

«Про охорону дитинства», Указу Президента України від 25.06.2008 року                

№ 1121 «Про невідкладні заходи із забезпечення дорожнього руху», наказу 

Державного комітету України з нагляду за охороною праці                                   

від 26.06.2005 року № 15 «Про затвердження Типового положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та 

Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти                     

і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці                   

та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки 

України», від 6.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення                            

про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження 
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Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого 

характеру», від 26.12.2017 № 1669 «Положення про організацію роботи          

з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу        

в установах і закладах освіти», від 16.05.2019 № 659 «Положення про 

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти 

під час освітнього процесу». 

Систему роботи педагогічного колективу школи з попередження 

дитячого травматизму складають: 

 планування та проведення профілактичних бесід з усіх видів  

дитячого травматизму класними керівниками та вихователями з 

відповідною їх фіксацією в класних журналах; 

 проведення вступного інструктажу на початку нового 

навчального року; 

 проведення первинних (вересень, грудень, травень) та цільових, 

позапланових інструктажів учнів у разі необхідності; 

 організація позакласних виховних заходів з попередження 

дитячого травматизму; 

 залучення спеціалістів  до проведення профілактичної роботи; 

 призначення відповідальних  за безпеку дітей під час освітнього 

процесу та проведення позакласних заходів; 

 розгляд та аналіз питань попередження дитячого травматизму на 

засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, засіданнях 

методичних об’єднань класних керівників та вихователів. 

 

         Адміністрацією закладу вживаються організаційні заходи в цьому 

напрямку. Так, питання профілактики дитячого травматизму розглядалися на  

нарадах при директорові  (протоколи від 30.09.2022 №9, від 30.11.2022 №11),  

інструктивно - методичних нарадах.  

        З метою запобігання дитячому травматизму під час освітнього                  

процесу, у   позаурочний час та  під час канікул     були   видані       відповідні  
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накази від 02.09.2022  №108 «Про проведення комплексу заходів з 

профілактики та попередження всіх видів дитячого травматизму»,  від  

10.10.2022  №115 «Про підготовку та проведення  осінніх  канікул, 

запобігання всіх видів дитячого травматизму в закладі», від 16.12.2022 № 137 

«Про підготовку і проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних свят, 

запобігання всіх видів  дитячого травматизму».   

Одним з напрямків роботи педагогічного колективу була робота 

профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Згідно плану 

роботи школи з 07 листопада по 11 листопада 2022 року у закладі тривав 

тиждень безпеки дорожнього руху в рамках якого, були проведені бесіди, 

вікторини, години спілкування, гри-квести в онлайн режимі: «Автомобіль, 

дорога, пішохід» (8-9 класи), «Транспорт і правила поведінки пасажирів» (5-6 

класи), «Будь обережним на дорозі!» (9-А клас), «Жити безпечно та цікаво» 

(9-Б клас), «Безпека дорожнього руху» (8 клас), «Дорожні знаки. Безпека на 

дорозі» (6-ті класи), «Безпека на дорозі» (5 клас), «Безпечна дорога до 

школи» (3-4 класи), «Правила дорожнього руху знай - життя і здоров'я 

зберігай» (1-2 клас). Проведені заходи показали, що учні в достатній мірі 

знають правила дорожнього руху, володіють навичками поведінки на вулиці, 

дорозі, вміють знайти вихід з ситуації пов’язаної з дорожнім рухом. 

              Згідно плану роботи закладу, щоп’ятниці вихователями та класними 

керівниками проводяться бесіди з безпеки життєдіяльності для добувачів 

освіти, а саме: 

 правила пожежної безпеки; 

 безпека дорожнього руху; 

 правила поводження під час повітряної тривоги та обстрілів; 

 правила поводження з вибуховими речовинами та предметами; 

 поводження з електроприладами та побутовими предметами; 

 правила поведінки в лісі; 

 правила поводження на льоду та водоймищах взимку; 
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 правила поводження з ріжучим та колючи ми предметами; 

 безпека під час грози, повені, ожеледиці, інших стихійних лих; 

 надання першої домедичної допомоги. 

          Відповідно до  плану виховної роботи закладу на 2022/2023 навчальний 

рік  та з метою пропаганди, формування вмінь та навичок здорового способу 

життя, розширення функціональних можливостей організму дітей та 

формування практичних вмінь та навичок для самостійних занять спортом,   

для учнів проводились спортивні заходи та розминки в онлайн режимі.   

 Згідно  плану роботи школи  сестрою медичною, класними 

керівниками та вихователями проведені профілактичні бесіди з 

попередження розповсюдження та зловживання алкогольними, 

слабоалкогольними напоями.   01 грудня 2022 року відбулися тематичні 

виховні заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом в онлайн форматі,  а 

саме:  конкурси малюнків «Я обираю здоровий спосіб життя»; «Світ без 

насильства – очима дітей»; «Скажемо СНІДу НІ!», бесіди з елементами 

відеолекторію «Рівність і повага у спілкуванні» (6-ті класи); відеолекторій 

«Країна здоров’я» (8 клас); бесіди «Подорож до країни Здоров’я» (1-2 класи), 

«Згадаємо праила миття рук» (3-4 класи), «Не дай СНІДу шанс» (9-ті класи); 

бесіда-тренінг: «Гігієна перед вживання їжі» (5 клас). Упродовж  І семестру 

медичною сестрою закладу проведено цикл бесід «Вплив наркотиків та 

алкоголю на організм дитини та підлітків», «Профілактика алкоголізму»;  

«Профілактика інфекцій, що передається статевим шляхом»,  «Профілактика 

венеричних захворювань та СНІДу», «Попередження  захворювань гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

«Профілактика гострих респіраторних захворювань», «Попередження  

захворювань на гострі кишкові інфекції» через платформи Zoom, Google 

Meet .  

Під час проведення уроків та виховних занять в онлайн режимі, 

класними керівниками та вихователями створюються безпечні умови для 
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навчання та виховання учнів. Учасники освітнього процесу 

дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки під час 

проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог 

з учнями проводяться відповідні інструктажі, індивідуальні бесіди.  

У жовтні, грудні 2022 року було проведено перевірку ведення журналів 

інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти. Перевіркою 

встановлено що журнали прошиті, сторінки в них пронумеровані, записи 

ведуться відповідно до нормативних документів та згідно вказаних термінів. 

           Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого 

травматизму серед учнів, класними  керівниками та вихователями були  

проведені  в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» з 

вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил 

протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при 

користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки під 

час повітряної тривоги та обстрілів, безпеки на воді, безпеки користування 

електроприладами,  профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань.  

           Перед осінніми та зимовими канікулами класні керівники та 

вихователі проводили профілактичні бесіди та інструктажі з попередження 

дитячого травматизму з відповідним записом в журналах реєстрації 

первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки 

життєдіяльності.  

              Особлива увага приділялася роботі щодо безпеки під час повітряної 

тривоги та обстрілів, безпеки з вибухонебезпечними предметами, так як у 

країні ведуться бойові дії, а Харківська область є прикордонною областю і є 

великі ризики знаходження вибухонебезпечних предметів та можливості 

травмування через це. 

                У I семестрі 2022/2023 навчального року у закладі нещасних 

випадків із здобувачами освіти  не  зафіксовано. 

На підставі вищезазначеного  
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НАКАЗУЮ:  

1. Вважати рівень роботи з профілактики дитячого травматизму у I семестрі 

2022/2023 навчального року задовільним.  

2. Заступнику директора з виховної роботи Назаренко С.М.: 

2.1. Розглянути питання про підсумки роботи з профілактики дитячого 

травматизму та безпеки життєдіяльності  за I семестр 2022/2023 навчального 

року на нараді при директорові.  

                                                                                                              Грудень 2022  

2.2. Посилити профілактичну роботу з безпеки дорожнього руху серед учнів 

закладу. 

II семестр 2022/2023 навчального року  

2.3. Забезпечити контроль за роботою класних керівників та вихователів з 

профілактики дитячого травматизму.  

II семестр 2022/2023  навчального року  

2.4. Заслухати  питання про стан роботи з профілактики дитячого 

травматизму на засіданнях методичних об’єднань класних керівників та 

вихователів. 

                                                                                Березень 2023 

2.5. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час 

освітнього  процесу в дистанційному формі. 

II семестр 2022/2023 навчального року  

2.6. Забезпечити своєчасне надання повідомлень про нещасні випадки, які 

сталися з учнями, правильне їх оформлення та проведення всіх необхідних 

заходів у разі нещасних випадків, які сталися під час освітнього  процесу. 

II семестр 2022/2023 навчального року  

3. Класним керівникам  та вихователям: 

3.1. Спланувати роботу щодо попередження дитячого травматизму під час 

освітнього  процесу та у позаурочний час  на  II семестр                      

2022/2023 навчального року 

До 09.01.2023 
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3.2. Проводити роз’яснювальну роботу з учнями, батьками щодо 

правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих 

предметів. 

 

Упродовж  2023 року 

4.Педагогу-організатору Галицькій Н.В. поновлювати інформації для 

учасників освітнього процесу з питань запобігання всіх видів дитячого 

травматизму на ІІ семестр 2022/20223 навчального року 

З 09.01.2022 

5.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи Назаренко С.М. 

 

 

 

Заступник директора                                                    Віта ТЕРЕЩЕНКО 

з навчально-виховної роботи 
 

 

 

Назаренко С.М. 
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З наказом від 26.12.2022 № 142 ознайомлені:  

Назаренко С.М.       

Галицька Н.В.                    

Могилевська Н.П. 

Черкасова О.В.                                           

Бородавка Н.В.                                           

Тур Л.І.                                                        

Рєпка В.Л.  

Нечитайло С.В. 

Мелешко Н.О. 

Пономаренко О.В.                                 

Шуба І.В.                                                

Колісніченко І.М.                                      

Сороколат С.М. 

Гарбуз Т.О.                                                  

Івах В.В.                                                     

Полтавець Т.О. 

Васюрчик Т.С.                                           

Мочалова Л.Є.                                           

Ярошенко О.М. 



 


