
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

16.08.2021                           №197-од 
                                    

Про попередження дитячого 

травматизму серед учнів  

у 2021-2022 навчальному році 
 

На виконання ст.ст. 3,17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», ст. ст.5, 

22, 38 Законів України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про 

охорону дитинства», Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 

№ 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за               

№ 100/31552, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 16.05.2019 № 659 та 

зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 13.06.2019 за № 612/33583, 

листів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1-9/319 «Про 

використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки 

знань, проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності», 

від 25.07.2014 № 1-9/372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму», 

від 30.07.2014 № 1-9/385 Методичні рекомендації для проведення бесід із 

учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань ураження 

вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній ситуації, з метою 

попередження дитячого травматизму під час освітнього процесу, організації 

роботи щодо профілактики всіх видів травматизму, збереження життя та 

здоров’я учасників освітнього процесу, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Класним керівникам ти вчителям школи :  

1.1 Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про дорожній рух», 

«Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення», у частині проведення роботи з питань попередження 

дитячого травматизму та ужити заходів щодо недопущення травмування учнів 

під час освітнього процесу. 

             Впродовж 2021-2022 навчального року. 

1.2. Вжити необхідні заходи щодо безпечної організації екскурсій, походів, 

масових заходів з учнями. 

Впродовж 2021-2022 навчального року. 



1.3. Взяти під особистий контроль відповідальність за своєчасне розслідування 

та інформування заступника з методичної роботи  про усі випадки дитячого 

травматизму( у визначені терміни). 

          Впродовж 2021-2022 навчального року. 
1.4. Відповідно до вимог проводити вступні, первинні, позапланові інструктажі, 

планові бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності. 

          Впродовж 2021-2022 навчального року. 
1.5. Довести до педагогічних працівників, батьків алгоритм дій у разі 

травмування учнів, виникнення надзвичайних ситуацій під час освітнього 

процесу. 

                         01.09.2021 року. 

1.6. Забезпечити проведення Двотижневика «Увага! Діти на дорозі!», «Тижнів 

безпеки дорожнього руху», «Тижня безпеки дитини». 

Впродовж 2021-2022 навчального року. 

2. Заступниці директорки з навчальної роботи Татарин Л.М.: 

2.1. Повідомляти відділ освіти культури медицини та спорту про всі випадки 

дитячого травматизму з учнями  письмово, не порушуючи встановлені терміни. 

                   Постійно 
2.2.Забезпечити розгляд питання про стан дитячого травматизму на педрадах, 

колегіях, нарадах керівників закладів загальної, середньої освіти. 

      Впродовж 2021-2022 навчального року. 

3. Затвердити план заходів щодо попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму(додається). 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

методичної роботи  Татарин Л.М.  

 

               Директорка закладу                                Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено: 

 

Іричук Ганна Георгіївна  

Татарин Людмила Матвіївна  

Козачук Анна Дмитрівна  

Юрійчук Руслана Валеріївна  

Кудрик Людмила Олексіївна  

Швейка Оксана Миколаївна  

Мицкан Анна Юріївна  

Петрищук Євдокія Власіївна  

Радченко Галина Петрівна  

Старух Світлана Григорівна  

Луканюк Олена Сидорівна  

Двойних Галина Василівна  

Попадюк Ольга Іванівна  

Чорней Катерина Лукашівна  

Горюк Оксана Дмитрівна  

Ткачук Світлана Степанівна  



Пріц Ірина Григорівна  

Федорощак Рімма Дмитрівна  

Клим Лілія Миколаївна  

Тарновецька Роксолана Василівна  

Артемчук Галина Іванівна  

Підопригора Олена Василівна  

Шпинтюк Руслана Георгіївна  

Кузьменюк Ольга Михайлівна  

Беженар Наталія Михайлівна  

Гаврилюк Оксана Савеліївна  

Сергій Яніна Іванівна  

Панасенко Марія Юріївна  

Гожда Таїсія Ярославівна  

Сахро Олена Сергіївна  

Федик Наталія Миколаївна  

Ямбор Наталія Василівна  

Ізбінський Олександр Дмитрович  

Огданський Сергій Васильович  

Клим Олександр Валерійович  

Козак Оксана Георгіївна  

Пилипюк Орися Юріївна  

Фочук Оксана Дмитрівна  

Тороус Наталія Василівна  

Гайдук Наталія Михайлівна  

Самборська Діана Михайлівна  

Колотило Микола Ілліч  

Беженар Сергій Іванович  

Фартушняк Світлана Святославівна  

Кіцул Людмила Георгіївна  

Громяк Світлана Михайлівна  

Пустовий Олександр Володимирович  

Іванюк Денис Миколайович  

Ковалюк Петро Михайлович  

Клим Ганна Георгіївна  

Майстрюк Ольга Василівна  

Марчук Любов Святославівна  

Колотило Ірина Іванівна  

Мельник Аліна Дмитрівна  

Чолан Олена Олегівна  

Тонієвич Ніна Іванівна  

Гаврилюк Оксана Дмитрівна  

Колотило Ірина Валеріївна  

Девда Ольга Михайлівна  

Хотимська Ірина Юріївна  

 



                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                наказом  по закладу 

                                                                                від 16.08.2021 року №197-од 

                                                                                Директорка закладу  

                                                                                 __________ О.Ю.Сичова 

                                                                

 

План  

заходів щодо попередження дитячого 

 дорожньо-транспортного травматизму   
 

№ 

п/п 

Заходи  Термін виконання Відповідальні  

1 Проводити аналіз стану й причин травматизму, 

його соціально-економічних наслідків, 

дослідження причин виникнення факторів 

середовища життєдіяльності, небезпечних для 

життя і здоров’я дітей та дорослих, їх 

властивостей, джерел походження, а також 

розробляти на підставі результатів того аналізу й 

досліджень профілактичні заходи щодо 

запобігання виникненню нещасних випадків, їх  

причин та наслідків. 

Постійно Класні керівники 

2 Забезпечувати неухильне виконання Законів 

України «Про охорону праці», «Про пожежну 

безпеку», «Про дорожній рух», додержання вимог 

нормативно – правових актів у сфері профілактики 

травматизму. 

Постійно Класні керівники 

3 Включити до тематики класних, загальношкільних 

батьківських зборів, засідань педагогічних рад  

питання безпеки життєдіяльності, профілактики 

травматизму. 

Згідно з графіком 

проведення 

батьківських 

зборів, 

педагогічних рад 

Заступник з ВР 

Класні керівники 

4 Вступний інструктаж з профілактики всіх видів 

травматизму. 

До 03.09.щорічно Класні керівники 

5 Поновити куточки, інструкції та правила з безпеки 

життєдіяльності 

До 10 вересня  

 2021 року  

Класні керівники 

6 Проведення тижнів безпечної поведінки на дорозі, 

протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, 

безпеки дитини. 

Жовтень, листопад, 

січень, квітень 

щорічно 

Класні керівники 

Заступник з ВР 

7 Проводити відповідні інструктажі учителям 

фізичної культури з учнями та вихованцями; не 

допускати учнів до занять з фізичної культури й 

спорту без спортивного взуття та слідкувати, щоб 

взуття учнів не ковзало по підлозі; перед початком 

ігор відпрацьовувати з учнями техніку: удари й 

прийом м’яча, правильну стійку й персональний 

захист. 

Постійно Учителі фізичної 

культури 

8 Залучати профільні громадські організації 

(працівників ДАІ, рятувально – пожежної служби, 

районної СЕС) у вирішенні питань безпеки 

життєдіяльності, профілактики травматизму.  

Постійно Заступник з ВР 



9 Продовжувати вивчення «Основи здоров’я» згідно 

з програмою Міністерства освіти і науки  України 

для учнів 1-11 класів. 

Постійно Учителі основ 

здоров’я  

10 Проводити позапланові інструктажі з техніки 

безпеки з учнями та працівниками щодо правил 

поведінки під час перерв на території та в 

приміщенні школи, у спортивних залах, з правил 

дорожнього руху, з правил поводження на 

водоймах, з правил безпечного поводження вдома, 

надворі, у натовпі.  

Постійно Класні керівники 

 

11 Посилити контроль за веденням журналів 

інструктажів з техніки безпеки та журналів 

випадків травматизму. 

Постійно Заступник з МР 

12 Категорично заборонити звільняти учнів з уроків 

без дозволу адміністрації. 

Постійно Класні керівники 

13 На педагогічних нарадах розглядати питання 

персональної відповідальності педагогів, учнів та 

їх батьків за виконання правил безпечної 

поведінки. 

Щоквартально Заступник з ВР,МР 

14 Продовжувати роботу щодо попередження 

дитячого травматизму під час проведення 

лабораторних та практичних робіт. 

Постійно Учителі хімії, 

фізики, біології, 

праці, Захисту 

Вітчизни 

15 Перед проведенням свят проводити цільові 

інструктажі з учнями щодо профілактики пожеж та 

правил пожежної безпеки. 

Постійно Класні керівники 

16 Проводити в останні два дні чверті дні безпеки: 

комплексні бесіди з усіх видів дитячого 

травматизму, пам’ятки на канікули. 

Постійно Класні керівники 

17 Організовувати індивідуальні бесіди щодо 

профілактики дитячого травматизму під час 

канікул з дітьми, схильними до девіантної 

поведінки та їх батьками. Оформляти листи – 

звернення до батьків. 

Постійно Класні керівники 

Соціальний педагог  

 

18 Організація чергування учнів та вчителів по школі. Постійно Класні керівники 

Заступник з ВР 

19 Інструктаж по попередженню дитячого 

травматизму під час канікул. 

Жовтень, грудень, 

березень, травень. 

Класні керівники 

20 Створювати та поновлювати дорожню карту 

безпечного руху учня із дому до школи, узгодити її 

з батьками . 

Постійно Класні керівники 

21 Проводити цільові інструктажі перед виходом за 

межі школи та навчальну практику. 

Постійно Класні керівники 

22 Організовувати проведення відкритих уроків з 

питань безпечної життєдіяльності та профілактики 

травматизму в позаурочний час із залученням 

фахівців підрозділів МНС України. 

Постійно Заступник з ВР  

Класні керівники 

23 Організовувати з учнями та працівниками школи 

відпрацювання практичних дій в умовах 

виникнення надзвичайних ситуацій та надання 

першої допомоги травмованим і потерпілим. 

Постійно Учителі основ 

здоров’я, медично 

– санітарної 

підготовки 

24 Проводити конкурси, вікторини на знання правил 

безпечної поведінки та з питань профілактики 

травматизму. 

Постійно Педагоги-

організатори 

Класні керівники 



25 Удосконалювати форми роботи з батьками щодо 

збереження життя й здоров’я дітей у позаурочний 

час та під час канікул. 

Постійно Заступник з НВР  

Класні керівники 

26 Питання попередження дитячого травматизму під 

час літніх канікул, літньої кампанії довести його до 

відома учнів та батьків під підпис. 

Травень, щорічно Класні керівники 

27 Організувати заходи щодо утримання в належному 

стані території школи, пішохідних доріжок та їх 

освітлення у темний період доби. Проведення 

заходів щодо виявлення та своєчасного зрізання 

сухостійних дерев та аварійних дерев для 

уникнення наслідків падіння дерев та недопущення 

травматизму. 

Постійно Завгосп школи  

28 Забезпечити приміщення школи,  кабінети 

необхідними матеріалами з протипожежної 

безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії та 

гігієни праці. 

Постійно Завгосп школи 

29 Регулярно проводити обстеження приміщень, 

обладнання школи з метою визначення технічного 

стану. 

Постійно Завгосп школи 

30 Своєчасно вживати заходи боротьби з ожеледицею 

та снігопадом в зимовий період, дотриманню в 

належному стані території школи. 

Постійно Завгосп школи 

31 Організувати серед працівників школи навчання з 

техніки безпеки. Сприяти розповсюдженню 

відповідних посібників, методичних матеріалів, 

пам'яток. 

Постійно Завгосп школи 

32 Розміщувати на сайті школи методично-практичні, 

рекомендаційні матеріали з профілактики 

травматизму. 

Постійно Керівник гуртка 

«Медіа культура» 

 

 

 


