ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ
05.09.2013

№ 174

Про організацію роботи щодо
запобігання всім видам
дитячого травматизму
у 2013/2014 навчальному році
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», вимог нормативних актів
України з питань безпеки життєдіяльності учнів,

плану роботи школи-

інтернату на 2013/2014 навчальний рік з метою активізації роботи щодо
попередження дитячого травматизму, посилення особистої відповідальності
педагогів за життя і здоров`я дітей
НАКАЗУЮ:
1. Вихователям та класним керівникам:

1.1. Спланувати у класних журналах комплекс бесід (занять) з попередження
дитячого травматизму (41 година) за тематикою: правила дорожнього руху (10
год/рік); правила протипожежної безпеки (10 год/рік); запобігання отруєнь (2
год/рік); правила безпеки при користуванні газом (4год/рік); правила безпеки з
вибухонебезпечними предметами (6 год/рік); правила безпеки на воді (5
год/рік); правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з
джерелами електроструму (4 год/рік).
До 06.09.2013 р.
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1.2. Заняття проводити протягом навчального року у визначені програмою
терміни. Залучати до роботи з учнями спеціалістів.
Постійно.
1.3. Провести класні батьківські збори, на яких проаналізувати факти
травмування дітей у 2012/2013 навчальному році та в літній період.
До 13.09.2013 р.
1.4. Провести вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів.
01.09.2013 р.
1.5. Перед виходом за межі школи-інтернату на екскурсію або в театр, перед
організацією роботи з дітьми на пришкільних ділянках обов`язково проводити
інструктивні бесіди з безпечної поведінки, записи бесід здійснювати у
журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.
Постійно.
1.6. Вести облік відвідування учнями навчального закладу, з`ясовувати
причини відсутності дітей.
Постійно.
1.7. Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів перед осінніми,
зимовими, весняними, літніми канікулами.
До 14.10.2013 р.,
до 27.12.2013 р.,
до 04.04.2014 р.,
до 30.05.2014 р.
1.8. Провести з учнями 1-11 класів День безпеки дорожнього руху «Увага! Діти
на дорозі!».
13.09.2013 р.
1.9. Провести тижні:
- з правил дорожнього руху: 21.10.2013–25.10.2013
- протипожежної безпеки: 03.02.2014 – 07.02.2014
- безпеки життєдіяльності: 17.05.2014– 23.05.2014
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2. Вчителям-предметникам :
2.1. Бутко Ю.М., Самойловій Т.Й., Трапезніковій Л.О., Долженко І.В.
продовжити роботу щодо попередження дитячого травматизму під час
проведення лабораторних та практичних робіт.
Протягом навчального року
2.2. Продовжити викладання курсу «Основи здоров`я” у 1–9 класах.
Використовувати активні форми і методи організації роботи з учнями.
3. Контроль за виконанням п.1 наказу покласти на Семенець А.П., п.2 – на
Чепелюк Г.І.

Директор школи-інтернату

З наказом ознайомлені:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

П.І.Б.
Семенець А.П.
Чепелюк Г.І.
Бутко Ю.М.
Самойлова Т.Й.
Трапезнікова Л.О.
Долженко І.В.

Підпис

Куліш В.І.

