УКРАЇНА
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4
Херсонської міської ради
вул. Кости Хетагурова, 59 м. Херсон, 73042, тел. 8 (0552) 23-85-50, 23-85-85
e-mail: school-4-kherson@ukr.net кодЄДРПОУ 24115357

від 31.08.2021 року

№ 191-О
НАКАЗ

Про організацію роботи
педагогічного колективу освітнього закладу
щодо попередження дитячого травматизму
у 2021-2022 навчальному році
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну
загальну середню освіту», законів України «Про охорону дитинства», «Про
дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров'я», наказів МОН
України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію
роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього
процесу в установах і закладах освіти», зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 23.01.2018 № 100/31552, від 16.05.2019 року №659 «Про затвердження
положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із
здобувачами освітнього процесу», листа МОН України від 08.05.2018 року
№1/9-228 «Щодо проведення екскурсій та подорожей з учнівською та
студентською молоддю», наказу освітнього закладу від 10.06.2021 року №154О «Про стан безпеки життєдіяльності та травматизму за 2020/2021 навчальний
рік», забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, з
метою профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони
життя і здоров'я учнів, запобігання всім випадкам дитячого травматизму під час
освітнього процесу, екскурсій, канікул у побуті
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам 1-9 класів:
1.1. 01.09.2021 року провести вступний інструктаж із здобувачами освіти
щодо загальних відомостей про освітній заклад, місць підвищеної
небезпеки на території закладу та біля нього, внутрішнього розпорядку
школи, правила пропускного режиму, загальних правил поведінки
здобувачів освіти, правил безпеки під час освітнього процесу, безпеки на
дорогах і в транспорті, електробезпеки, пожежної безпеки, надання першої
допомоги потерпілим, щодо протиепідемічних заходів на період карантину
у зв’язку з поширенням гострої распіраторної хвороби COVID-19 (інст.
№95 ОП).

Проводити профілактичні бесіди з попередження усіх видів дитячого
травматизму з відповідною їх фіксацією в класних журналах (один раз
на тиждень 15 хвилин бесіди на годині спілкування ) та за потребою в
журналах інструктажу з ТБ (екскурсії, подорожі, трудові десанти,
надзвичайні випадки тощо).
1.3. Організувати
проведення
позакласних виховних заходів з
попередження дитячого травматизму.
1.4. Залучати до проведення профілактичної роботи спеціалістів Державної
служби з надзвичайних ситуацій, фахівців медичних установ тощо.
1.5. Залучати дітей до роботи у гуртках «Юні рятівники», «Юні інспектори
дорожнього руху».
1.6. Постійно проводити профілактичну роботу з батьками щодо
попередження травматизму дітей у побуті, порушувати дане питання на
батьківських зборах, в індивідуальних бесідах, на педагогічних
всеобучах батьків.
1.7. Формувати в учнів навички безпечної поведінки через вивчення курсу
«Основи здоров'я», «Я досліджую світ», під час проведення годин
спілкування, практичних занять.
1.8. Посилити контроль за поведінкою учнів під час освітнього процесу та
на перервах організовуючи рухливі ігри.
1.9. До 03.09.2021 року обладнати в класах стенди інформаційного
характеру «Острівець безпеки», «Знай, вивчай і поважай», «Сам собі
рятувальник» тощо.
1.10. Вчасно інформувати адміністрацію школи про нещасні випадки з
дітьми під час освітнього процесу та у побуті.
2. Педагогічним працівникам проводити інструктажі з учнями перед
виконанням лабораторних та практичних робіт, зміною видів діяльності на
уроках трудового навчання, ритміки, фізичної культури.
1.2.

3. Вчителям предмету «Основи здоров’я», відповідно до вікової категорії
дітей, на уроках проводити практичні заняття першої долікарської допомоги
при травмах та дій здобувачів освіти у надзвичайних ситуаціях.
4. Заступнику директора з виховної роботи Анастасії ДІВНІЧ :
4.2. У вересні 2021 року спланувати і провести місячник безпеки
дорожнього руху « Збережи здоров’я на все життя».
4.3. Тримати на контролі організацію виховної роботи щодо попередження
дитячого травматизму.
4.4. Проводити відповідні інструктажі з педагогами, які супроводжують
дітей під час екскурсій, подорожей, змагань тощо.
4.5. Порушувати питання попередження дитячого травматизму на
засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських
зборах.
4.6. При організації екскурсій чітко дотримуватись обмежувальних
протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів
України від 09.12.2020 р. № 1236 (із змінами) «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів
з метою запобігання поширенню на території України гострої

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2», постановою Головного державного санітарного лікаря України
від 26.08.2021 р. № 9, іншими діючими нормативними документами з
даного питання.
5. Практичному психологові школи Ірині ОВЧАРЕНКО проводити
психологічну профілактику та корекцію девіантної та суєцідальної поведінки
в учнів.
6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Галині ГРИЦАЄНКО:
6.1. Здійснювати контроль з проведення інструктажів з учнями закладу щодо
безпеки життєдіяльності.
6.2. Своєчасно розслідувати нещасні випадки, що сталися з учнями школи та
надавати відповідні документи до управління освіти Херсонської міської
ради.
6.3. Порушувати питання попередження дитячого травматизму на нарадах
вчителів, нарадах при директорові.
6.4. Кожного квартала проводити моніторинг травмувань дітей у закладі та
побуті.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи Галину ГРИЦАЄНКО.
Директор школи
Олександра ПОТУК
З наказом ознайомлені:
Араліна В.А.
Базалінчук А.В.
Бізюльова К.С.
Біла Н.А.
Бондаренко О.В.
Буряковський Д.О.
Бутова Л.В.
Волонтир О.О.
Голощапова О.С.
Голубченко Н.І.
Грицаєнко Г.А.
Гришаєва О.М.
Давидчук І.В.
Демченко Н.Г.
Десна І.В.
Дівніч А.П.
Дмитрова О.О.
Жайворінко В.В.
Жулєва Л.В.
Заднєпряний С.С.
Зайшлий Ю.О.
Заїкін П.П.
Золотаревська Л.М.
Качур Н.С.
Кириченко В.М.

Кирпа В.Д.
Коденець І.В.
Кононович С.М.
Країнська Т.М.
Красновид І.В.
Крючкова Т.М.
Кузовєнкова В.І.
Левченко О.В.
Левченко С.В.
Легка Ю.Т.
Литвиненко Н.М.
Медведська В.О.
Мокрицька Р.П.
Овчаренко І.В.
Осадкіна С.М.
Павловська І.Л.
Панасюк А.В.
Піддубна В.О.
Побива Г.І.
Поливач О.А.
Пустова Т.В.
Ременюк М.П.
Середа О.В.
Сидоренко О.О.
Сіренко Ю.О.

Скірська Л.Д.
Скрипник С.А.
Слатвінська О.В.
Солона І.В.
Сорока І.А.
Сотнікова В.Р.
Соценко О.О.
Спільна Ю.Ю.
Сухотіна О.В.
Сушко В.В.
Токар Д.О.
Троян А.Ю.
Форемна І.В.
Храмова С.С.
Чередниченко А.О.
Чумаченко Т.М.
Шамбір Н.В.
Шапран І.О
Шевченко С.Г.
Шестакова Г.О.
Шіннеман О.І.
Яблуновська О.В.
Яковенко В.М.
Яржемська І.В.

