
Комунальний заклад 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ 
 

10.08.2020                                       Люботин                                             № 89 

 

Про підсумки роботи щодо  

запобігання усім випадкам  

травматизму серед учасників освітнього  

процесу у 2019/2020 навчальному році  

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про охорону праці»,  

«Про дорожній рух»,  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 від 

26.12.2017  № 1669,  на виконання річного плану роботи школи, комплексних 

заходів з профілактики дитячого травматизму адміністрацією закладу був 

проаналізований стан роботи з профілактики дитячого травматизму у   

закладі  у 2019/2020 навчальному році. 

Протягом цього періоду робота з профілактики дитячого травматизму 

проводилась відповідно до нормативно – правових актів з питань безпеки 

життєдіяльності. 

У 2019/2020 навчальному році в школі продовжувалась цілеспрямована 

робота з попередження усіх видів дитячого травматизму згідно з чинним 

законодавством. Навчаючи дітей правилам безпеки у надзвичайних 

ситуаціях, з метою удосконалення учнями та колективом працівників школи 

теоретичних знань і практичних навичок дій в екстремальних ситуаціях 10 

жовтня проведено День безпеки життєдіяльності. Класні керівники разом з 

учнями підготували та провели «Уроки безпеки», на яких обговорили 

причини, наслідки природних та техногенних катастроф, способи реагування 

на них, способи дій в екстремальних ситуаціях. З метою відпрацювання 

практичних навичок під час дій в умовах екстремальних ситуацій, практичної 

перевірки здатності учнів та колективу працівників школи діяти за сигналами 

оповіщення ЦЗ проведено тренувальні евакуації евакуацію учасників 

освітнього процесу. Також, протягом грудня-січня з метою відпрацювання 
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способу дій під час пожежі проведено цикл тренувальних евакуацій з 

приміщення школи та гуртожитку. 

 Також у 2019/2020 навчальному році в школі продовжувалась 

цілеспрямована робота з попередження усіх видів дитячого травматизму 

згідно з чинним законодавством. Протягом року згідно з циклограмою 

проведення комплексу бесід із попередження дитячого травматизму 

класними керівниками проведені відповідні бесіди. Учні проходили 

інструктажі з безпеки життєдіяльності у випадку виходу за територію, 

групових екскурсій, під час проведення масових заходів, канікул та інші. 

Класними керівниками, вихователями, вчителями предметів «Основи 

здоров’я» та «Захист Вітчизни» протягом року були організовані тематичні 

уроки, практичні заняття, перегляд відео з безпеки руху та життєдіяльності.  

У листопаді 2019 року та січні 2020 року була здійснена перевірка 

наявності та правильності оформлення журналів всіх видів інструктажів з 

учнями. Журнали ведуться відповідно до нормативних вимог. 

Вчителі фізики, інформатики, біології, хімії, фізкультури, трудового 

навчання перед виконанням практичних лабораторних робіт, навчальних 

занять у спортзалі або на спортмайданчику проводять відповідні інструктажі 

з охорони праці, безпеки життєдіяльності  до кожного виду робіт, тільки 

після цього учні допускаються до їх виконання. 

Обслуговуючий персонал школи постійно працює над забезпеченням 

відповідного санітарно-гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях, на 

шкільному подвір’ї.  

У кожному навчальних приміщеннях та кімнатах гуртожитку наявні 

плани евакуації на випадок пожежі та іншої надзвичайної ситуації та правила 

протипожежної безпеки; утримання шляхів евакуації здійснюється на 

належному рівні у відповідності до правил пожежної безпеки. 

Протягом навчального року не зафіксовано жодного випадку 

травматизму серед учнів (вихованців) школи-інтернату, що говорить про 

позитивну динаміку у роботі з профілактики травматизму. 
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Ураховуючи зазначене вище, з метою поліпшення у навчальному закладі 

стану роботи щодо запобігання дитячого травматизму, 

НАКАЗУЮ: 

1.Адміністрації закладу  

1.1. Забезпечити безпечні умови перебування учасників освітнього 

процесу у школі. 

2020/2021 навчальний рік 

1.2. Забезпечити виконання заходів з безпеки життєдіяльності та 

попередження дитячого травматизму відповідно до плану роботи закладу. 

2020/2021 навчальний рік 

1.3. Тримати на контролі виконання учасниками освітнього процесу 

дотримання правил, норм та інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльност та Правил внутрішнього розпорядку закладу.    

1.4. Здійснювати адміністративно-громадський контроль за 

виконанням умов забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності під 

час навчально-виховного процесу в школі. 

                                                                                         2020/2021 навчальний рік 

2. Заступнику директора з виховної роботи Лампанченко К. В., 

заступнику директора  з навчальної роботи  Луньову С. М.: 
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2.1. Контролювати проведення інструктажів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності із учнями-вихованцями, працівниками структурних 

підрозділів, безпеки  життєдіяльності, роз’яснювальної роботи, бесід, заходів 

з учнями та їх батьками з профілактики захворювань та дитячого 

травматизму під час проведення навчальних занять, позаурочних, 

позашкільних заходів. 

2020/2021 навчальний рік 

2.2. Постійно контролювати виконання учнями правил безпеки,   

інструктажів з охорони праці, безпеки  життєдіяльності, Правил поведінки 

учнів (вихованців) Комунального закладу «Люботинська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат "Дивосвіт"»  Харківської обласної ради.                                                                            

 2020/2021 навчальний рік 

3. Заступнику директора з адміністративно-господарчої роботи 

Тимошенку М. В.: 

3.1. Забезпечити постійний контроль за санітарно-гігієнічним 

режимом у школі-інтернаті.  

3.2. Перед початком навчального року, а також періодично протягом 

навчального року оцінювати технічний стан обладнання та устаткування  

приміщень школи-інтернату. 

2020/2021 навчальний рік 

3.3. Уживати заходи щодо приведення інженерно-технічних 

комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, 

правил, норм з охорони праці. 

2020/2021 навчальний рік 

3.2. Щоденно перевіряти стан усіх систем життєзабезпечення будівлі 

школи, гуртожитку, їдальні. 

2020/2021 навчальний рік 

3.4. Тримати на постійному контролі  роботу системи пожежної 

сигналізації, наявність, стан вогнегасників у приміщеннях школи-інтернату. 

4. Лікарю-педіатру Решетняк Т. М.: 

4.1. Забезпечити постійний контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічного режиму у школі-інтернаті. 
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2020/2021 навчальний рік 

4.2. Організувати проведення роз'яснювальної роботи з учнями-

вихованцями школи-інтернату та їх батьками з питань дотримання здорового 

способу життя, надання першої домедичної допомоги постраждалому. 

5. Інженеру з охорони праці Петте Л. Г.: 

5.1. Забезпечити проведення на початку навчального року вступного 

інструктажу з безпеки життєдіяльності з працівниками та учнями-

вихованцями школи-інтернату, протягом навчального року – контроль за 

веденням педагогічними працівниками журналів реєстрації первинного, 

позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності. 

5.2. Забезпечити організацію навчання і перевірку знань з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності педагогічних працівників. 

                                                                               2020/2021 навчальний рік 

  

Директор                                                     Світлана ВОЛЧКОВА 

 

 

 

  


