
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  

ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ №3 

ХАРКІВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
вул. Лесі Українки, 4, м. Харків, 61068 

тел. 732-55-85, 

e-mail: sch3@kharkivosvita.net.ua 

Код ЄДРПОУ 24484600 

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ХАРЬКОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  

ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНЕЙ №3  

ХАРЬКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ул. Леси Украинки, 4,  г. Харьков, 61068 

тел. 732-55-85, 

e-mail: sch3@kharkivosvita.net.ua 

Код ЕГРПОУ 24484600 
 

 

   

 

НАКАЗ 
 

18.01.2016           №19 

 

Про підсумки профілактичної роботи з 

питань запобігання всім видам 

дитячого травматизму  

в КЗ «ХСШ  №3»  в 2015 році  

та про завдання на 2016 рік 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», з метою 

забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства 

проведено аналіз стану дитячого травматизму в навчальному закладі за 2015 

рік (довідка додається).  

На підставі вищезазначеного та на виконання наказів Департаменту 

освіти Харківської міської ради від 14.01.2016 № 6 «Про підсумки 

профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого 

травматизму в навчальних закладах м. Харкова у 2015 році та про завдання 

на 2016 рік», управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради від 15.01.2016 №18 «Про підсумки профілактичної 

роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в начальних 

закладах Московського району міста Харкова в 2015 році та про завдання на 

2016 рік» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

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

1.1.Забезпечувати безпечні умови для учасників навчально-виховного 

процесу у навчальному закладі. 

Протягом 2016 року 
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1.2.Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час 

навчально-виховного процесу. 

Протягом 2016 року 

1.3.Повторно ознайомити з алгоритмами дій усіх посадових осіб у разі 

випадків травматизму під час навчально-виховного процесу та обов’язками 

чергових учителів під час перерв. 

До 02.02.2016 

1.4.Аналізувати причини кожного випадку травмування учнів та визначати 

міру відповідальності посадових осіб із конкретними висновками. 

Після кожного нещасного випадку  

1.5.Розробити окремий розділ до плану роботи навчального закладу на 

2016/2017 навчальний рік щодо заходів із запобігання нещасним випадкам і 

створення безпечних умов функціонування навчального закладу. 

Травень – червень 2016 року 

1.6.Забезпечити своєчасне надання повідомлень про нещасні випадки, які 

сталися з учнями навчального закладу, правильне їх оформлення та 

проведення всіх необхідних заходів у разі нещасних випадків, які сталися під 

час навчально-виховного процесу. 

Протягом 2016 року 

1.7.Забезпечити своєчасне надання повідомлень про наслідки нещасних 

випадків разом із довідками медичних установ до Департаменту освіти 

Харківської міської ради та управління освіти адміністрації Московського 

району Харківської міської ради. 

Негайно після одужання травмованого учня 

1.8.Посилити контроль адміністрації закладу освіти та профспілкового 

комітету за здійсненням чергування вчителями. 

Протягом 2016 року 

1.9.Впроваджувати нові форми і методи профілактичної роботи з питань 

охорони життя і здоров`я учнів, попередження дитячого травматизму, в тому 

числі дорожньо-транспортного. 

Протягом 2016 року 

1.10.Активізувати співпрацю з медичними закладами, працівниками 

патрульної поліції, МНС, інших установ з питань пропаганди здорового 

способу життя, вивчення правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, 

поводження в екстремальних ситуаціях, залучати їх фахівців до 

профілактичної роботи з дітьми та батьківською громадськістю. 

Протягом 2016 року 

1.11.Оновити наочність, поповнити фонди шкільної бібліотеки матеріалами з 

питань охорони життя і здоров`я учнів, пропаганди здорового способу життя. 

До 01.02.2016 року 

1.12.Вжити додаткових заходів щодо запобігання травмуванню дітей на 

перервах у навчальному закладі під час суперечок з однокласниками 

внаслідок порушення правил поведінки. 

Протягом 2016 року 
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1.13.Систематично оновлювати на сайті навчального закладу сторінки 

профілактики дитячого травматизму. 

Протягом 2016 року 

1.14.Проводити роз’яснювальну роботу з учнями, працівниками та 

батьківською громадськістю щодо правил поведінки у випадку виявлення 

вибухонебезпечних та підозрілих предметів.  

Упродовж 2016 року 

1.15.Обмежити доступ на територію навчального закладу осіб, які не задіяні 

в проведенні навчально-виховного процесу. 

Постійно 

1.16.Посилити контроль за недопущенням внесення до приміщень 

вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу життю 

і здоров’ю дітей і працівників. 

Упродовж 2016 року 

1.17.Забезпечити якісне проведення інструктажів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу. 

Упродовж 2016 року  

1.18.Здійснювати систематичний контроль за станом навчального 

обладнання, приладів, навчально-наочних посібників. 

Упродовж 2016 року  

2.Покласти на Слізченко І.М., заступника директора з навчально-виховної 

роботи, персональну відповідальність за несвоєчасність інформування та 

необ’єктивність розслідування нещасних випадків. 

3.Вчителю інформатики Кальчевій Ю.С. розмістити даний наказ на сайті 

навчального закладу 

До 22.01.2016 

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор КЗ «ХСШ №3»     В.І. Косміна 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Слізченко І.М. _____________ 

Кальчева Ю.С. _____________ 

 

 

 

Слізченко І.М. 

 



4 

 

Додаток  

до наказу комунального закладу 

«Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ 

ступенів №3 Харківської міської  ради 

Харківської області» 

від 18.01.2016 №19 

 

 

Довідка  

про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам 

дитячого травматизму в навчальному закладі. 

 

Педагогічним колективом навчального закладу проводилася робота 

щодо запобігання травматизму та загибелі дітей.  

Упродовж 2015 року у КЗ «ХСШ №3» видавалися накази, які 

стосуються питань запобігання дитячого травматизму: від 10.06.2015 №128 

«Про підсумки роботи щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму у 

2014/2015 навчальному році», від 12.10.2015 № 131 «Про запобігання 

дитячому травматизму під час осінніх канікул у 2015/2016 навчальному 

році», від 15.12.2015 №273 «Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів під час проведення новорічних, різдвяних свят і 

зимових шкільних канікул 2015/2016 навчального року». Питання 

профілактичної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму 

систематично розглядалися на засіданні педагогічної ради школи, нарадах 

при директорові, методичних об’єднаннях класних керівників.  

З метою методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 

закладах освіти, ознайомлення батьків та дітей, формування в них навичок 

безпечного життя засобами ІКТ на сайті закладу створено окрему сторінку 

«Профілактика дитячого травматизму».  

Постійно оновлювався сайт закладу, в тому числі в 2015 році на ньому 

розміщено нові матеріали з протимінної безпеки та правил поводження з 

вибуховонебезпечними предметами. Педагогічних працівників школи 

ознайомлено з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 

№2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах» (від 19.01.2015 №175/01-

36/15), листом Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 «Щодо 

організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

дошкільних навчальних закладах» (від 19.01.2015 № 176/01-36/15), наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 №1242 «Про заходи щодо 

поліпшення профілактики з попередження побутового травматизму серед 

дітей». 

На сайті школи розміщено листи Міністерства освіти і науки України 

від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги 

безпеки для учнів під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про 

використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки 

знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки 
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життєдіяльності», від 19.08.2014 №1/9-419 «Щодо проведення уроків та 

виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у 

загальноосвітніх навчальних закладах» та від 30.07.2014 № 1/9-385 «Про 

Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і 

вибухонебезпечними предметами», лист КВНЗ «ХАНО» від 10.09.2014 № 

1037 «Про проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної 

безпеки населення та дітей у навчальних закладах Харківської області» з 

методичними рекомендаціями з питань проведення уроків з предметів 

«Основи здоров’я», «Захист Вітчизни» та виховних заходів з протимінної 

безпеки населення та дітей у навчальних закладах м. Харкова та Харківської 

області та інші нові нормативні документи. Крім того розміщено наказ 

адміністрації Московського району Харківської міської ради від 11.02.2014 

№11 «Про затвердження комплексних заходів профілактики травматизму 

невиробничого характеру в Московському районі м. Харкова на 2014 рік», 

листи Департаменту освіти Харківської міської ради від 13.06.2014 

№1469/02-20/14 та Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 06.06.2014 №04/09-2339 щодо звернення 

управління Державтоінспекції Головного управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Харківській області від 20.05.2014 №5145 

стосовно організації перевезень дітей. 

Перед початком зимових канікул (22.12.2015 - 25.12.2015) проведено 

первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів. Класні керівники 

оформлюють відповідні записи у класних журналах, щоденниках учнів, 

журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. 

Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів та 

подолання їх наслідків, практичної реалізації завдань, визначених у 

державних документах, є впровадження в навчальний процес курсу «Основи 

здоров'я» (1-9 класи), програма якого визначається практичним 

спрямуванням, передбачає формування основних моделей безпеки під час 

виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій. 

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого 

травматизму серед учнів класними керівниками проводився комплекс бесід: 

- правила дорожнього руху; 

- правила протипожежної безпеки; 

- запобігання отруєнь; 

- правила безпеки при користуванні газом; 

- правила безпеки з вибухонебезпечними предметами; 

- правила безпеки на воді; 

- правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з 

джерелами електроструму. 

Розроблено спільно із Московським РВ ГУ ДСНС України в 

Харківській області план-графік щодо проведення масово-роз’яснювальної 

роботи з населенням Московського району з попередження травмування та 
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загибелі людей під час виникнення надзвичайних ситуацій різного виду на 

2016 рік. 

Відповідно до нормативних вимог, з метою удосконалення 

профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів 

класними керівниками 5-11 класів проведено бесіди: з правил дорожнього 

руху - 5, з правил протипожежної безпеки - 5, із запобігання отруєнь - 1, з 

правил безпеки при користуванні газом - 2, з правил безпеки з 

вибухонебезпечними предметами - 3, з правил безпеки на воді - 3, безпеки 

користування електроприладами - 1. 

Протягом 2015 року проведено День цивільного захисту, Тиждень 

безпеки, Єдині уроки та Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на 

дорозі!», конкурси малюнків «Стоп - насильству!», «Охорона праці очима 

дітей», «Зробимо життя безпечним», змагання загонів юних інспекторів 

дорожнього руху (в яких шкільна команда посіла ІІІ місце), та дружин юних 

пожежних-рятівників, оновлено майданчики для вивчення правил 

дорожнього руху, розроблено плани спільної роботи з ВДАІ Московського 

РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області на 2015/2016 навчальний рік, 

оновлено схему безпечного маршруту до школи.  

01.09.2015 проведено бесіди за школярами з попередження всіх видів 

дитячого травматизму, вступні інструктажі з безпеки життєдіяльності. 

У грудні 2015 року проведено інструктажі з учасниками навчально-

виховного процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності, відповідну 

роз’яснювальну роботу з учнями щодо дотримання правил безпечної 

поведінки на водних об’єктах у зимовий період, з легкозаймистими та 

токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, 

отруйними рослинами, дотримання правил пожежної безпеки і безпеки 

дорожнього руху тощо, доведено до педагогічних працівників, батьків 

алгоритм дій у разі виникнення нещасних випадків з дітьми. 

З метою запобігання випадків травматизму школярів у березні 2015 

року закладом освіти спільно з працівниками районної прокуратури, 

СКМСД, ССД, ЦСССДМ проведено «круглий стіл», лекції «О моралі», 

Місячник та Тиждень правової освіти. 

На батьківських зборах (від 10.09.2015 протокол №1, від 26.11.2015 

протокол №2, від 20.01.2016 протокол №3) розглядались питання 

профілактики дитячого травматизму, відповідальності батьків за 

дотриманням контролю за дітьми в позаурочний час.  

Але у 2015 році зафіксовано 1 нещасний випадок невиробничого 

характеру в позаурочний час з ученицею 11Б класу Дяченко Владою 

(дорожньо-транспортна пригода за провиною водія). Для порівняння: у 2014 

році зафіксовано також 1 нещасний випадок невиробничого характеру в 

позаурочний час з ученицею школи. 

 

 


