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НАКАЗ 

 

24.01.2018           №22 

 

Про підсумки профілактичної 

роботи з питань запобігання всім 

видам дитячого травматизму в  

КЗ «ХСШ  №3» в 2017 році та 

про завдання на 2018 рік 

 

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

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  для забезпечення 

реалізації державної політики в галузі охорони дитинства в КЗ «ХСШ  №3» у 

2017 році проводилася робота щодо профілактики дитячого травматизму, за 

підсумками якої проведено аналіз. 

Встановлено, що загальна кількість випадків дитячого травматизму 

порівняно з минулим роком не зросла: упродовж 2017 року зареєстровано 1 

випадок, як і в минулому році. 

Під час освітнього процесу травмовано 1 учень, причиною якого стало   

порушення правил поведінки. У 2015 та  2016 роках було травмовано по 1 

учню в позаурочний час. 

Необхідно зазначити, що нещасних випадків з дітей у позаурочний час 

та  нещасних випадків серед дітей з летальним наслідком у 2017 році немає. 

На підставі вищезазначеного та на виконання наказів Департаменту 

освіти Харківської міської ради від 22.01.2018 №13 «Про підсумки 

профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму 

в закладах освіти м. Харкова у 2017 році та про завдання на 2018 рік», 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської 

ради від 24.01.2018 №23 «Про підсумки профілактичної роботи з питань 

запобігання всім видам дитячого травматизму в начальних закладах 

Московського району міста Харкова в 2017 році та про завдання на 2018 рік» 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 



1.  Вважати стан роботи з попередження злочинності і правопорушень серед 

учнів школи у 2017/2018 навчальному році проведеним на достатньому  рівні. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Лазаревій І.Ю.: 

2.1.  Вести облік нещасних випадків, що сталися з учнями КЗ«ХСШ  №3» 

відповідно до нормативних вимог.  

Упродовж 2018 року 

2.2. З метою раціональної організації робочого часу здійснювати ведення 

«Журналу реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, 

студентами, курсантами, слухачами, аспірантами» та «Журналу реєстрації 

нещасних випадків невиробничого травматизму» в електронному та 

друкованому варіантах. 

Упродовж 2018 року 

2.3. Прошити і скріпити печаткою «Журнали» зареєстрованих нещасних 

випадків за 2018 рік. 

До 25.01.2019 року 

2.4. Надавати до Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради аналіз стану профілактичної роботи щодо 

запобігання дитячому травматизму,  узагальнені статистичні звіти про 

кількість нещасних випадків під час освітнього процесу та у позаурочний час.  

Щоквартально 28 числа  

                                                                                    останнього місяця кварталу 

2.5.  Забезпечувати безпечні умови для перебування учасників освітнього 

процесу у підпорядкованих закладах. 

Протягом 2018 року 

2.6. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час 

навчально-виховного процесу. 

Протягом  2018 року 

2.7. 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 01.02.2018 року  

2.8. Аналізувати причини кожного випадку травмування учнів (вихованців) 

та визначати міру відповідальності посадових осіб із конкретними 

висновками. 

Після кожного нещасного випадку  

2.9. Розробити окремий розділ до плану роботи навчального закладу на 

2018/2019 навчальний рік щодо заходів із запобігання нещасним випадкам і 

створення безпечних умов функціонування навчального закладу. 

Травень  2018 року 

2.10. 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  2018 року 



2.11. 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 

2.12. Інформувати районне Управління освіти про випадки загрози життю та 

здоров’ю дітей, випадки природних смертей дітей тощо. 

Протягом  2018 року 

2.13. Посилити контроль адміністрації закладу освіти та профспілкового 

комітету за здійсненням чергування вчителями. 

Протягом  2018 року 

2.14. Впроваджувати нові форми і методи профілактичної роботи з питань 

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

числі дорожньо-транспортного. 

Протягом  2018 року 

2.15. Налагодити чітку взаємодію з працівниками патрульної поліції, ДСНС, 

медичних закладів, 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  2018 року 

2.16. Оновити наочність, поповнити фонди шкільних бібліотек, методичні 

кабінети матеріалами з питань охорони життя і здоров`я учнів, пропаганди 

здорового способу життя. 

До 01.02.2018  

2.17. Вжити дієвих заходів щодо запобігання травмуванню дітей у 

навчальному закладі на уроках фізичної культури, а також на перервах 

внаслідок порушення правил поведінки. 

Протягом  2018 року 

2.18. Проводити профілактику насильства, булінгу, кібербулінгу серед 

школярів, заборонити принесення та використання електронних цигарок у 

навчальному закладі з метою попередження випадків дитячого травматизму. 

Протягом  2018 року 

2.19. Систематично оновлювати на сайті навчального закладу сторінки 

профілактики дитячого травматизму. 

Протягом  2018 року 

2.20. Продовжити проведення роз’яснювальної роботи з учнями, 

працівниками та батьківською громадськістю щодо правил поведінки у 

випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.  

Упродовж  2018 року 

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

в проведенні навчально-виховного процесу. 

Постійно 



2.22. Посилити контроль за недопущенням внесення до приміщення школи   

вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу життю і 

здоров’ю дітей і працівників. 

Упродовж  2018 року 

2.23. Забезпечити якісне проведення інструктажів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу. 

Упродовж 2018 року  

2.24. Здійснювати систематичний контроль за станом навчального 

обладнання, приладів, навчально-наочних посібників, наявністю та терміном 

використання ліків в аптечках. 

Упродовж  2018 року  

2.25. Покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи 

Лазареву І.Ю.  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 01.02.2018 року 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

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

 

З наказом ознайомлені: 

 

Лазарева І.Ю.   ________ 

Кальчева Ю.С.  ________                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


