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НАКАЗ 
 

17.11.2014            №239 

 
Про додаткові заходи  

щодо запобігання дитячому 
дорожньо-транспортному 
травматизму у КЗ «ХСШ №3» 

        

 

Упродовж 10 місяців 2014 року сталося 34 дорожньо-транспортних 

пригоди з учнями і вихованцями навчальних закладів міста, під час яких 

31 дитину травмовано, 3 – загинуло. Крім того, протягом останніх п’яти днів 

під час ДТП загинули 3 учні шкіл міста, з них 2 - під час переходу проїжджої 

частини дороги. Враховуючи зазначене вище, відповідно  до наказів 

Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження 

Положення  про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 

№ 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», наказу 

Департаменту освіти Харківської міської ради від 14.11.2014 № 203 «Про 

додаткові заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному 

травматизму», листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 №1/9-

319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і 
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перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах», наказу управління 

освіти адміністрації Московського району від 17.11.2014 № 139 «Про 

додаткові заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному 

травматизму в навчальних заходах Московського району», також з метою 

посилення роботи із запобігання дитячому дорожньо-транспортному 

травматизму 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Слізченко І.М.: 

1.1.Забезпечити проведення додаткових заходів щодо запобігання випадкам 

травмування учасників навчально-виховного процесу, у тому числі і 

дорожньо-транспортному травматизму. 

Упродовж 2014/2015 навчального року 

1.2.Забезпечити проведення позапланового інструктажу з  учнями 

з питань дотримання правил дорожнього руху. 

До 20.11.2014  

1.3.Тримати під контролем питання щодо проведення з учнями вступних, 

первинних, позапланових, цільових інструктажів та реєстрації їх у відповідних 

журналах. 

       Упродовж 2014/2015 навчального року 

1.4.Інформувати управління освіти про виконання цього наказу. 

До 26.11.2014  

2.Учителю інформатики Кальчевій Ю.С. розмістити цей наказ на офіційному 

сайті навчального закладу. 

                             До 01.11.2014  

3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
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Директор КЗ «ХСШ №3»   В.І.Косміна 
 
 

 
 

З наказом ознайомлені: 

Слізченко І.М.           _____________ 

Кальчева Ю.С.           _____________ 

Виноградова Т.М.     _____________ 

Григорян Л.Г.            _____________ 

Єрмакова О.М.          _____________ 

Кідік Л.Б.                    _____________ 

Коломійцева В.О.     _____________ 

Крівіч І.А.                  _____________ 

Кудрявцев В.С.         _____________ 

Лазарева І.Ю.             _____________ 

Лихвар Л.А. .             _____________ 

Ніжегольцева Л.І.     _____________ 

Орленко І.С.              _____________ 

Самофалова І.Л.        _____________ 

Сєрикова І.В.             _____________ 

Слізченко С.В.         _____________ 

Сургай Л.І.                 _____________ 

Сухецька І.Б.              _____________ 

Титаренко Н.А.          _____________ 

Юрікова Т.В.              _____________ 

Юр’єва О.В.                 ____________ 

Хоша Т.В.                    _____________ 

 

Слізченко І.М. 


