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

НАКАЗ
27. 12.2013

№ 261

Про підсумки роботи
педагогічного колективу школи-інтернату
щодо запобігання всім видам
дитячого травматизму
у І семестрі 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, 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» річного плану роботи
школи-інтернату на 2013/2014 навчальний рік, наказу по школі-інтернату від
05.09.2013 р. № 174 «Про організацію роботи щодо запобігання всім видам
дитячого травматизму у 2013/2014 навчальному році», з метою активізації
роботи щодо попередження дитячого травматизму, посилення особистої
відповідальності педагогів за життя і здоров`я дітей протягом І семестру
2013/2014 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), «Захисти себе від ВІЛ» (10 клас),
комплексну тематику бесід з правил дорожнього руху, протипожежної безпеки,

2

запобігання отруєнь, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки
з вибухонебезпечними предметами, правила безпеки на воді, правила безпеки
при користуванні електроприладами, правила безпеки при поводженні з
джерелами електроструму. Заняття проводились у визначені програмою
терміни, записи здійснювались на відведених сторінках класних журналів.
З відсутніми на заняттях учнями тематичний матеріал вивчався на додаткових
заняттях. На сторінках класних журналів проведена реєстрація вступного
інструктажу з учнями. Первинний, цільові, позачергові інструктажі з учнями
фіксувались у журналах інструктажів.
Перед виходом за межі школи-інтернату, перед організацією роботи з
дітьми на пришкільних ділянках вихователі проводили з учнями інструктивні
бесіди щодо безпечної поведінки.
Вчителі-предметники Бутко Ю.М., Самойлова Т.Й., Долженко І.В.,
Трапезнікова

Л.О.

проводили

роботу

з

учнями

щодо

попередження

травматизму під час проведення лабораторних та практичних робіт.
З метою закріплення знань з профілактики дитячого травматизму у
І семестрі проведені заходи: День безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на
дорозі!» (вересень); загальношкільна тематична лінійка: «Безпечна поведінка
під час канікул» (жовтень, вихователь Булатнікова Н.М.); тиждень з правил
дорожнього руху (21.10.2013–25.10.2013); тематична лінійка «Твоя безпека
взимку. Знай і виконуй правила дорожнього руху» (грудень, вихователь
Назаренко Л.М.).
Питання профілактики травматизму, збереження і зміцнення здоров`я учнів
розглядались на нарадах при директорі: «Про організацію роботи з охорони
праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, запобігання
дитячого травматизму» (вересень); «Про організацію проведення осінніх
канікул, запобігання травматизму учнів» (жовтень); «Про стан профілактики
застудних та інфекційних захворювань, формування здорового способу життя,
превентивної та валеологічної освіти» (листопад); «Про підсумки роботи
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педагогічного колективу школи-інтернату щодо запобігання всім видам
дитячого травматизму у І семестрі 2013/2014 навчального року» (грудень).
Питання безпечної поведінки дітей під час вихідних, святкових днів і канікул
обговорювались на класних батьківських зборах.
У кінці І чверті та І семестру в усіх класах проведені підсумкові бесіди,
інструктивні заняття з попередження травматизму і безпечної поведінки учнів
під час канікул. Вихователі використали різні форми проведення підсумкових
занять: вікторина, розгадування кросвордів і ребусів «Безпечні зимові
канікули» (8 клас, вихователь Співак Т.Б.); тестування з питань безпеки
життєдіяльності (6 клас, вихователь Жерліцина Ю.О., 9 клас, вихователь
Крупська Р.Я.); рольова гра, перегляд мультфільму «Уроки обережності» з
циклу «Уроки тітоньки Сови» (4 клас, вихователь Колесник Г.М.); анкетування
учнів, розв`язування ситуативних завдань (10–11 клас, вихователь Кучерява
І.В.), вікторина «Щоб добре відпочивати, про безпеку слід пам`ятати”, гра
«Домови словечко» (5Б клас, вихователь Булатнікова Н.М.); перегляд та
обговорення мультфільмів «Уроки обережності», вікторина «Твоя безпека
взимку» (1 клас, вихователь Детинич Н.В.).
В результаті проведеної з учнями роботи у І семестрі порівняно із
І семестром 2012/2013 навчального року випадків травмування дітей не було.
Виходячи з викладеного
НАКАЗУЮ:
1. Відмітити результативну роботу вихователів з попередження дитячого
травматизму, належний контроль з боку педагогів за збереженням життя і
здоров`я дітей.
2. Вихователям:
2.1.Здійснювати
бездоглядності.

постійний

контроль

за

учнями,

не

допускати

їх
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2.2.Організовувати дозвілля дітей під час зимових канікул, інструктувати
щодо безпеки життєдіяльності під час проведення масових заходів.
28.12.2013–12.01.2014
2.3. Взяти від батьків та опікунів учнів заяви про їх відповідальність за
життя і здоров`я учнів у період зимових канікул.
До 27.12.2013 р.
2.4. Внести до порядку денного класних батьківських зборів питання
особистого прикладу батьків у попередженні шкідливих звичок дітей,
відповідальності за здоров`я, життя і фізичний розвиток дітей.
Протягом 2014 року
2.5. Внести до календарних планів виховної роботи з учнями:
- проведення тижня з протипожежної безпеки
03.02.2014–07.02.2014
- проведення тижня безпеки життєдіяльності
17.05.2014–23.05.2014
2.6. Провести виступ агітбригади «Молодь обирає здоров`я» для учнів 5–8
класів.
20.01.2014, Співак Т.Б.
2.7. Провести загальношкільні тематичні лінійки:
- «Вогонь–друг, вогонь–ворог».
07.02.2014 р.
Цеменко І.Ф.
- «Мальовнича Україна та екологічні проблеми країни».
21.03.2014 р.
Самойлова Т.Й.
- «Запобігти, врятувати, допомогти. Надзвичайні ситуації та дії населення».
25.04.2014 р.
Долженко І.В.
2.8. Провести у 1–11 класах уроки здоров`я «Здоров`я і майбутнє дитини».
07.04.2014 р.
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2.9. Провести тематичні бесіди до Дня довкілля «Природа–людині, людина–
природі».
21.04.2014 р.
2.10. Провести екскурсії до пожежної частини Жовтневого району (для учнів
1–5 класів), на пожежно-технічну виставку (6–9 класи).
Квітень 2014 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Семенець А.П.

Директор школи-інтернату

З наказом ознайомлена:
№
з/п
1.

П.І.Б.
Семенець А.П.

Підпис

Куліш В.І.

