
 

Комунальний заклад 

« Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ 

 

 02.09.2019                                                                                       № 125  

 

Про проведення комплексу заходів  

з профілактики та попередження  

всіх видів дитячого травматизму  

на 2019 - 2020  навчальний рік  

 

          На виконання  вимог Законів України "Про освіту", "Про охорону праці",  

"Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально - 

виховного процесу в установах і закладах освіти" від 01.03.11 № 563 зі 

змінами, з метою посилення роботи з профілактики та попередження всіх 

видів дитячого травматизму, забезпечення перебування  вихованців під час 

проведення навчально-виховного процесу і у позаурочний час за межами 

безпеки 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г., 

педагогічному організатору Галицькій Н.В., завідувачу господарством                           

Сульженко М.П., керуючому навчальним господарством Ільїнському Ю.Ф., 

механіку Щербак О.О., інженеру з охорони праці Насєдкіну О.В.: 

1.1. Створити безпечні умови життєдіяльності при проведенні навчально-

виховного процесу та у позаурочний час, шляхом  забезпечення виконання 

учасниками навчально-виховного процесу вимог Законів України "Про 

охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про дорожній рух", "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". 
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                                                     Термін: протягом 2019-2020 навчального року 

1.2. Забезпечити своєчасне проведення вихованцям необхідних інструктажів з 

безпеки життєдіяльності згідно затверджених інструкцій, які діють у межах 

закладу та відповідають вимогам нормативно-правових актів. 

                                                      Термін: протягом 2019-2020 навчального року 

1.3. Забезпечити проведення навчання  учнів 1-10-х класів діям при виникненні 

надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального походження  

згідно програми навчання. 

Додаток на 2-ох стор., арк. 6-7.  

                                               Термін: до 22.11.2019 р. 

1.4. Провести серед  педагогічних працівників, вихованців та працівників 

обслуговуючого персоналу закладу перевірку знань алгоритму дій під час 

виникнення надзвичайної ситуації. 

                                             Термін: протягом 2019-2020 навчального року. 

1.5. Надати необхідну організаційно-методичну допомогу педагогічним 

працівникам у виконанні заходів з профілактики та попередження всіх видів 

дитячого травматизму під час проведення навчально-виховного процесу  

                                                     Термін: протягом 2019-2020 навчального року. 

2. Педагогічному організатору Галицькій Н.В.: 

2.1. Провести профілактичну роботу з питань попередження дитячого 

травматизму серед батьків дітей та прийомних батьків дітей, акцентувати їх 

увагу на особистій відповідальності за збереження життя та здоров`я  дітей.           

                                                  Термін: протягом 2019-2020 навчального року. 

2.2. Запросити на окремі заходи з профілактики та попередження всіх видів 

дитячого травматизму,  працівників медичних установ (нарколога, психіатра), 

працівників патрульної служби поліції, Державної служби надзвичайних 

ситуацій, санітарно-епідемічної служби. 

                                                     Термін: протягом 2019-2020 навчального року.      

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. провести 

ретельний аналіз стану роботи з профілактики та попередження дитячого 
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травматизму в закладі за 1-ше півріччя 2019-2020 навчального року та за 2019-

2020 навчальний рік в цілому і внести до порядку денного педагогічної наради 

при директору.  

                                                        Термін: січень та травень 2020 року. 

4. Класним керівникам, вихователям: 

4.1. Забезпечити знання, вміння, переконання, необхідні  для збереження  життя 

і здоров`я вихованців під час навчально-виховного процесу та у позаурочний 

час, шляхом проведення  комплексу бесід з попередження дитячого 

травматизму згідно рекомендованого їх переліку і обов’язковій реєстрації на 

відповідній сторінці в  журналі обліку  проведення уроків. 

                                                 Термін: протягом 2019-2020 навчального року      

4.2. Провести виховну  роботу серед вихованців з профілактики травматизму, 

направлену на забезпечення особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних 

ситуаціях, участь у масових заходах, перебування у громадських місцях, 

об`єктах мережі торгівлі, тощо). 

                                                      Термін: протягом 2019-2020 навчального року     

4.3. Провести конкурси, вікторини з попередження дитячого травматизму серед 

вихованців 1-х – 10-х класів (пожежна безпека, безпека дорожнього руху, 

електробезпека, вибухонебезпека, безпека поводження на воді, поводження в 

надзвичайних ситуаціях, безпека у побуті, охорона навколишнього середовища, 

надання першої допомоги при нещасних випадках). 

                                                      Термін: протягом 2019-2020 навчального року   

5. Механіку Щербак О.О. під час пасажирських перевезень з використанням 

автотранспорту закладу, забезпечити безпечне перевезення вихованців згідно 

вимог Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту при 

перевезенні організованих груп дітей. 

                                                      Термін: протягом 2019-2020 навчального року      

6. Відповідальному за електрогосподарство закладу Семененко С.С. 

забезпечити надійну і безпечну роботу електромережі, електрообладнання, 
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електроспоживачів  під час проведення навчально-виховного процесу та у 

позаурочний час згідно вимог ПУЕ, ПТЕЕС, ППБ. 

                                                      Термін: протягом 2019-2020 навчального року   

7. Відповідальному за пожежну безпеку закладу – завідувачу господарством 

Сульженко М.П., забезпечити пожежну безпеку учасникам  навчально-

виховного процесу та у позаурочний час згідно вимог Правил пожежної 

безпеки в Україні та діючого в закладі протипожежного режиму.                                                          

                                                 Термін: протягом 2019-2020 навчального року 

8. Відповідальному за надійну й безпечну експлуатацію будівель, споруд 

та інженерних мереж закладу - завідувачу господарством                              

Сульженко М.П.  забезпечити їх належний технічний стан та запобігання 

аваріям на них під час проведення навчально-виховного процесу та у 

позаурочний час. 

                                                  Термін:  протягом 2019-2020 навчального року                                                                                                       

9. Інженеру з охорони праці Насєдкіну О.В. під час проведення  навчально-

виховного процесу забезпечити контроль по виконанню вихованцями та 

працівниками закладу вимог нормативно-правових актів з охорони праці,  

безпеки життєдіяльності, правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні та надати необхідну 

методичну допомогу педагогічним працівникам з виконання заходів 

направлених на профілактику дитячого травматизму.  

                                              Термін: протягом 2019-2020 навчального року      

10. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. 

 

Директор                                                                                     О.А. Хованова 

 

 

Насєдкін О.В.                         
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З наказом від  02.09.2019 № 125  ознайомлені: 

Гриненко В.Г. 

Сульженко М.П. 

Насєдкін О.В. 

Щербак О.О. 

Ільїнський Ю.Ф. 

Галицька Н.В. 

Семененко С.С. 
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                                                                                                                 Додаток до наказу 
                                                                                                                  Комунального закладу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Богодухівська спеціальна школа" 

Харківської обласної ради 

02.09.2019 № 125 

 
Програма                                                                                                                              

проведення навчання 

для учнів 1 – 10-х класів  діям при виникненні надзвичайних ситуацій 

природного, техногенного та соціального походження 

 

№ 

з/п 

Дата Тема Клас Відповідальний 

за проведення 

І. Правила безпеки в екстремальних ситуаціях природного походження. 

1. 26.09.2019 1.1.Уроки безпеки і небезпеки для 

учнів молодших класів. 

1,2,3,4 кл.  Класні керівники, 

вихователі 

2. 27.09.2019 1.2. Безпека на льоду. 1-10-х кл.         Класні керівники, 

вихователі 

3. 02.10.2019 1.3.Тонкий лід. 1-10-х кл.             Класні керівники, 

вихователі 

4. 03.10.2019 1.4. Відмороження. 1-10-х кл.         Класні керівники, 

вихователі 

5. 04.10.2019 1.5. Ожеледиця. 1-10-х кл.         Класні керівники, 

вихователі 

6. 07.10.2019 1.6. Переохолодження організму. 1-10-х кл.         Класні керівники, 

вихователі 

7. 15.10.2019 1.7. Відпочинок на природі. 1-10-х кл.         Класні керівники, 

вихователі 

8. 16.10.2019 1.8. Гроза. 1-10-х кл.         Класні керівники, 

вихователі 

9. 18.10.2019 1.9. Вітер, шквал. 1-10-х кл.         Класні керівники, 

вихователі 

10. 21.10.2019 1.10. Пожежі в лісах, степах. 1-10-х кл.         Класні керівники, 

вихователі 

11. 24.10.2019 1.11. Безпека на воді. 1-10-х кл.         

 

Класні керівники 

ІІ. Правила поведінки в екстремальних ситуаціях 

12. 25.10.2019 2.1. Надання першої (долікарської) 

медичної допомоги при опіках. 

8-10 кл.  

 

Лікар 

13. 28.10.2019 2.2. Надання першої (долікарської) 

медичної допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

8-10 кл.  

 

Лікар 

14. 01.11.2019 2.3. Надання першої (долікарської) 

медичної допомоги при 

відмороженнях. 

8-10 кл.  

 

Лікар 
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15. 04.11.2019 2.4. Надання першої (долікарської) 

медичної допомоги при переломах, 

вивихах 

8-10 кл.  

 

Лікар 

16. 06.11.2019 2.5. Правила поведінки при пожежі. 1-10-х кл.         Класні керівники 

17. 08.11.2019 2.6.Теоретичне  ознайомлення 

вихованців закладу з планом евакуації 

та порядком оповіщення при 

виникненні пожежі. 

1-10-х кл.         Інженер з охорони 

праці 

Класні керівники, 

вихователі 

18.   04.10.2019 2.7. Практичне тренування 

проведення евакуації при виникненні  

надзвичайної ситуації в навчальному 

корпусі.   

1-10-х кл.         Інженер з охорони 

праці 

Заступник 

директора з НВР 

19. 08.10.2019 2.8. Практичне тренування 

проведення евакуації при виникненні  

надзвичайної ситуації в спальному 

корпусі.   

1-10-х кл.         Інженер з охорони 

праці 

Заступник 

директора з НВР 

ІІІ. Правила поведінки в екстремальних ситуаціях техногенного походження 

20. 14.11.2019 3.1. Електричничний струм. 6-10-х кл.  

     

Класні керівники, 

вихователі 

21. 15.11.2019 3.2. Аварія на хімічно небезпечному 

об`єкті. 

6-10-х кл.  

 

Класні керівники, 

вихователі 

22. 18.11.2019 3.3. Радіаційна небезпека. 6-10-х кл.  

 

Класні керівники, 

вихователі 

23. 19.11.2019 3.4. Ртуть – отруйна  речовина. 6-10-х кл.  

 

Класні керівники, 

вихователі 

ІV. Надзвичайна ситуації соціального походження 

24. 20.11.2019 Загальна Декларація Прав Людини. 6-10-х кл.  

 

Класні керівники, 

вихователі 

25. 

 

22.11.2019 Людина і натовп. 6-10-х кл.  

 

Класні керівники, 

вихователі 

27. 25.11.2019 Наркоманія хвороба людей, що не 

змогли сказати: «Ні». 

6-10-х кл.  

 

Лікар 

28. 26.11.2019 Протидія сучасному тероризму. 8-10кл.  

      

Класні керівники, 

вихователі 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


