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НАКАЗ 

 

17.03.2016            № 54 

 

Про запобігання дитячому  

травматизму під час весняних канікул 

у 2015/2016 навчальному році 

 

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

освіту», «Про охорону дитинства», листа Міністерства освіти і науки України 

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

«Вимоги безпеки для учнів під час канікул», наказу 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», наказу 

управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської 

ради від 15.03.2016 №51 «Про запобігання дитячому травматизму під час 

весняних канікул у 2015/2016 навчальному році», з метою запобігання 

дитячого травматизму під час проведення весняних шкільних канікул 

2015/2016 навчального року, активізації роботи щодо профілактики всіх 

видів дитячого травматизму 

 

НАКАЗУЮ:  

 

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

1.1.Вжити всі необхідні заходи щодо організованого та безпечного 

проведення загальношкільних заходів, екскурсій тощо. 

Упродовж весняних канікул 2015/2016 навчального року 
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1.2.Забезпечити видання наказів щодо запобігання всіх видів дитячого 

травматизму напередодні шкільних канікул. 

До 25.03.2016 

1.3.Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про дорожній рух», 

«Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення», Кодексу Цивільного захисту 

України в частині проведення відповідної роботи з питань запобігання 

дитячому травматизму. 

Упродовж весняних канікул 2015/2016 навчального року 

1.4.Організувати проведення класними керівниками інструктажів з учнями з 

усіх питань безпеки життєдіяльності, з обов’язковою реєстрацією у 

спеціальних журналах у відповідності до листа Міністерства освіти і науки 

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

«Вимоги безпеки для учнів під час канікул» та щоденниках школярів. 

До початку весняних канікул 

1.5.Провести Єдині уроки безпеки дорожнього руху та Єдині уроки 

протипожежної безпеки. 

До початку весняних канікул 

1.6.Залучити до проведення профілактичної роботи зі школярами 

співробітників патрульної поліції. 

До початку й упродовж весняних канікул 

2015/2016 навчального року 

1.7.При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися 

нормативних вимог. 

Упродовж весняних канікул 2015/2016 навчального року 

1.8.Довести до педагогічних працівників, батьків алгоритм дій у разі 

виникнення нещасних випадків з дітьми.  

До початку весняних канікул 

1.9.Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями негайно 

повідомляти районне управління освіти за телефонами 68-54-90, 65-69-53 і 

письмово, не порушуючи встановлені терміни.  

Упродовж весняних канікул 2015/2016 навчального року 

1.10.Надати до управління освіти (Гринько Г.І.) інформацію про підсумки 

проведення весняних канікул. 

Після закінчення  весняних канікул 

2.Класним керівникам 5-11-х класів:  

2.1.Провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями з усіх питань 

безпеки життєдіяльності з обов’язковою реєстрацією у відповідних журналах 

та щоденниках школярів. 

До початку весняних канікул 
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3.Покласти на класних керівників 5-11-х класів персональну відповідальність 

за збереження життя, здоров’я та безпеку дітей під час проведення всіх 

заходів. 

Упродовж весняних канікул 2015/2016 навчального року 

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

сайті навчального закладу. 

До 25.03.2016 року 

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор КЗ «ХСШ №3»    В.І. Косміна 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Слізченко І.М.          _____________ 

Кальчева Ю.С.          _____________ 

Виноградова Т.М.    _____________ 

Юр’єва О.В.             _____________ 

Горбова Л.С.            _____________ 

Єрмакова О.М.         _____________ 

Гриценко С.І.            _____________ 

Крівіч І.А.                 _____________ 

Коломійцева В.О.     _____________ 

Звєрєва О.Ф.             _____________ 

Лазарева І.Ю.            _____________ 

Лихвар Л.А.              _____________ 

Ніжегольцева Л.І.     _____________ 

Орленко І.С.              _____________ 

Мірошниченко О.О.____________ 

Сєрикова І.В.            _____________           

Сургай Л.І.                _____________ 

Сухецька І.Б.             _____________ 

Титаренко Н.А.         _____________ 

Юрікова Т.В.            _____________ 

Слізченко С.В.          _____________ 

Хоша Т.В.                 _____________

 

 

 

Слізченко І.М., 732-55-85 


