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НАКАЗ
№ 113

30.05.2013
Про підсумки роботи щодо
запобігання всім видам
дитячого травматизму
у 2012/2013 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, на виконання наказу
Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. № 563 п.6
«Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час
позакласної та позашкільної діяльності», розділу ІІІ, пункту 1.2. «Безпека
життєдіяльності, охорона та зміцнення здоров`я учнів» плану роботи школиінтернату на 2012/2013 навчальний рік, наказу по школі-інтернату від
01 вересня 2012 р. № 172 «Про організацію роботи щодо запобігання всім
видам дитячого травматизму у 2012/2013 навчальному році» протягом
2012/2013 навчального року з учнями 1–11 класів проводилась постійна робота
з попередження і профілактики дитячого травматизму, яка включала вивчення
курсів «Основи здоров`я» (1–9 класи), «Школа проти СНІДу» (10 клас),
комплексну тематику бесід з правил дорожнього руху, протипожежної безпеки,
запобігання отруєнь, безпеки при користуванні газом, правила безпеки з
вибухонебезпечними

предметами,

безпеку

на

воді,

при

користуванні

електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму. Заняття
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сплановані у календарних планах виховної роботи з учнями, на відведених
сторінках класних журналів і проходили у відповідні дні. З дітьми, відсутніми
на заняттях, тематичний матеріал вивчався додатково. На сторінках класних
журналів проведена реєстрація вступного інструктажу з учнями, вівся облік
проведених інструктажів, бесід з безпеки життєдіяльності перед виходом за
межі закладу.
Протягом 2012/2013 навчального року учні ознайомились зі способами
упередження дій у надзвичайних ситуаціях.
З метою закріплення знань з профілактики дитячого травматизму проведені:
День безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» (вересень);
загальношкільні тематичні лінійки: «Правила безпечної поведінки під час
канікул» (вихователь Співак Т.Б., жовтень); «Знати, а не боятися. ВІЛ і права
людини» (вихователь Самойлова Т.Й., листопад); «Захисти своє здоров`я і
життя. Дитяча безпека взимку» (вихователь Долженко І.В., грудень); тиждень
протипожежної безпеки (01.02.2013–08.02.2013); тематична лінійка «Правила
пожежної безпеки у нашому домі», зустріч із головним спеціалістом Головного
управління МНС Харасиком В.І.; День цивільного захисту за участю
працівників пожежної частини Жовтневого району (травень).
У класах створені куточки з безпеки життєдіяльності. У жовтні проведений
тиждень з правил дорожнього руху, в рамках якого пройшли тематичні бесіди,
тестування: «Транспорт і ми. Обов`язки пасажира» (1–5 кл.), «Учасники
дорожнього руху та умови безпеки пішоходів» (6–8 кл.); анкетування «Щоб не
сталася дорожньо-транспортна пригода» (9–11 кл.); інструктивні заняття для
учнів 5–11 класів «Правила попередження дорожньо-транспортних пригод»,
«Безпечна

поведінка

при

організованому

користуванні

громадським

транспортом».
Питання профілактики травматизму, збереження і зміцнення здоров`я учнів
розглядались на нарадах при директорі: «Про організацію роботи щодо
запобігання

дитячого

організованого

травматизму»

проведення

осінніх

(вересень),
канікул,

«Про

запобігання

підготовку

до

травматизму»
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(жовтень), «Про запобігання всіх видів дитячого травматизму під час
проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних свят» (грудень); «Про
підсумки роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму у
І семестрі» (грудень); «Про запобігання всіх видів дитячого травматизму під
час проведення весняних канікул» (березень).
На виконання листів Департаменту науки і освіти від 24.12.2012 р.
№ 01-09/887, від 24.01.2013 № 01-09/340, від 31.01.2013 № 01-09/469 «Про
проведення з працівниками і учнями навчальних закладів позапланових
інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності» з учнями 1–11 класів
проведені позапланові інструктажі у зв`язку із ускладненням погодних умов, а
також можливістю отримання травм унаслідок падіння з дахів будинків та
споруд бурульок, щодо правил поведінки у відповідних обставинах; про
дотримання правил дорожнього руху, правил безпеки під час складних
погодних умов та порядок надання медичної допомоги особам, які постраждали
внаслідок негоди.
Питання безпечної поведінки дітей під час вихідних днів і канікул
обговорювались на класних батьківських зборах. Перед канікулами в усіх
класах проведені підсумкові бесіди, інструктивні заняття з попередження
травматизму і безпечної поведінки учнів під час канікул.
У

рамках

проведення

тижня

безпеки

життєдіяльності

(17.05.2013–

23.05.2013) з учнями 1–11-х проведені тематичні уроки з правил поведінки у
випадку пожежі; першої допомоги при побутових отруєннях; небезпека у
натовпі; небезпечні дари лісу, правила збирання грибів; дії у разі аварій на
транспорті. На підсумкових заняттях з попередження травматизму і безпечної
поведінки під час літніх канікул педагоги використали різні форми перевірки
знань учнів за рік: запитання–відповіді (5 клас, Жерліцина Ю.О.), перегляд та
обговорення відеофільму «Безпека життя у твоїх руках» (8 клас, Крупська Р.Я.),
вікторина для знавців правил пожежної безпеки, тестування (6 клас, Долженко
І.В.), ігри «Водій, пішоходи, автомобілі», «Дозволено–заборонено!», тести
«Твоя безпека вдома» (4-А клас, Детинич Н.В.); створення малюнків, їх
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пояснення, гра «Кращий знавець» (1 клас, Сердюк К.В.); бліц-опитування
«Головні аварійно-хімічні небезпечні речовини та заходи захисту», «Надання
першої медичної допомоги потерпілим на воді, у разі отруєння газом» (10–11
класи, Кучерява І.В.). В усіх класах складені пам`ятки з безпечної поведінки
дітей під час літніх канікул за підписами кожної дитини та батьків про їх
відповідальність за життя і здоров`я дітей влітку 2013 року.
Але незважаючи на проведену роботу протягом 2012/2013 навчального року
через дитячі пустощі та недостатній контроль з боку педагогів і батьків у І
семестрі були травмовані 8 учнів; у ІІ семестрі – вдома травмований Болух К. (5
клас).
Порівняно із 2011/2012 навчальним роком кількість травмованих учнів
зменшилась, випадків серйозного травмування дітей не було.
Виходячи з викладеного,
НАКАЗУЮ:
1.

Відмітити результативну роботу вихователів з попередження дитячого

травматизму, збереження життя і здоров`я дітей.
2.

Вихователям:
2.1.Спланувати роботу з учнями з попередження дитячого травматизму на

2013/2014 навчальний рік згідно з тематикою бесід та термінами їх проведення.
Продумати форми проведення занять, які сприятимуть розвитку активності,
зацікавленості учнів у здоровому способі життя і безпечній поведінці.
До 02.09.2013 р.
2.2.Здійснювати

постійний

контроль

за

учнями,

не

допускати

їх

бездоглядності. Організовувати дозвілля дітей, спрямовувати їх на участь у
роботі гуртків, у виховних заходах, святах.
Постійно
2.3. Внести до календарних планів виховної роботи з учнями:
-

проведення тижнів:

з правил дорожнього руху
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Жовтень 2013 р.
з протипожежної безпеки
Лютий 2014 р.
з безпеки життєдіяльності
Квітень 2014 р.
2.4. Провести загальношкільні тематичні лінійки:
«Профілактика серцево-судинних, застудних та інфекційних хвороб»
11.10.2013 р.
Полухіна І.І.
«Безпечна поведінка під час канікул»
25.10.2013 р.
Булатнікова Н.М.
«Знай і виконуй правила дорожнього руху»
27.12.2013 р.
Назаренко Л.М.
«Вогонь–друг, вогонь–ворог»»
08.02.2014 р.
Сердюк К.В.
2.5. Внести до порядку денного класних батьківських зборів питання
відповідальності батьків за життя, здоров`я, фізичний розвиток дітей,
особистого прикладу батьків у попередженні шкідливих звичок дітей.
Протягом навчального року
3.

Контроль за виконанням наказу покласти на Семенець А.П.

Директор школи-інтернату

Куліш В.І.
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З наказом ознайомлені:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

П.І.Б.
Семенець А.П.
Самойлова Т.Й.
Кучерява І.В.
Співак Т.Б.
Долженко І.В.
Жерліцина Ю.О.
Крупська Р.Я.
Булатнікова Н.М.
Сердюк К.В.
Полухіна І.І.
Назаренко Л.М.
Детинич Н.В.

Підпис

