
КОМ УНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИ Й  ЛІЦЕЙ»  

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ  

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 01.09.2021 Есхар № 135

Про організацію роботи із 
запобігання дитячому 
травматизму серед здобувачів  
освіти ліцею протягом  
2021/2022 навчального року

На виконання постанови Кабінету М іністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

СОУЮ -19» (зі змінами), Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», відповідно до Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час 

освітнього процесу, затвердженого наказом М іністерства освіти і науки 

України від 16.05.2019 №  659, Положення про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 

закладах освіти, затвердженого наказом М іністерства освіти і науки України від 

26.12.2017 №  1669, листів М іністерства освіти і науки України, від 30.07.2014 

№ 1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід із учнями

загальноосвітніх навчальних закладів з питань враження вибухонебезпечними 

предметами, поведінки у надзвичайній ситуації», з метою організації роботи 

щодо запобігання дитячому травматизму в 2021/2022 навчальному році, 

н а к а з у ю :

1. Організувати роботу із запобігання дитячому травматизму в ліцеї в 

2021/2022 навчальному році.



2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Л.Малигіній:

2.1 Провести інструктивно-методичну нараду з класними керівниками 1-11-х 

класів щодо організації роботи із запобігання дитячому травматизму;

До 01.09.2021

2.2 Тримати на постійному контролі своєчасність проведення бесід 

класними керівниками із запобігання дитячому травматизму та наявність 

записів про їх проведення у щоденниках учнів.

2.3 Контролювати своєчасність та правильність оформлення пам ’яток із 

запобігання всім видам дитячого травматизму.

Постійно

2.4 Контролювати дотримання правил безпеки життєдіяльності учнів під час 

проведення виховних заходів.

Постійно

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи В.Кравцовій:

3.1 Провести інструктивно-методичну нараду з вчителями-предметниками з 

питань організації роботи із запобігання дитячому травматизму у ході 

освітнього процесу;

До 01.09.2021

3.2 Тримати на постійному контролі своєчасність проведення інструктажів з 

безпеки життєдіяльності вчителями-предметниками.

3.3 Контролювати дотримання вчителями вимог інструктивно-методичних 

матеріалів з безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу.

Постійно

4. Класним керівникам 1-11-х класів:

4.1 Суворо дотримуватися тематики та термінів проведення вступного 

інструктажу, обов’язкових бесід із запобігання всім видам дитячого 

травматизму, які розроблені та схвалені методичною радою ХОНМ ІБО від 

23.04.2004 року (протокол №7), та додаткових бесіди -  згідно з наказами 

відділу освіти, культури, спорту та молоді Новопокровської селищної ради або 

у разі потреби;



4.2 Проводити індивідуальні бесіди з відсутніми учнями у перший день 

приходу учнів до закладу після періоду відсутності;

4.3 Своєчасно оформлювати пам’ятки із запобігання всім видам дитячого 

травматизму на канікулах;

4.4 Терміново повідомляти директора ліцею або його заступників про всі 

випадки дитячого травматизму, що трапилися з учнями під час освітнього 

процесу або в позаурочний час;

4.5 Розглядати питання запобігання всім видам дитячого травматизму на 

кожних класних батьківських зборах.

5. Учителям-предметникам:

5.1 Суворо дотримуватися вимог інструктивно-методичних матеріалів з 

безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу;

5.2 Терміново повідомляти директора ліцею або його заступників про всі 

випадки дитячого травматизму, що трапилися з учнями під час освітнього 

процесу;

5.3 Неухильно виконувати обов’язки чергового вчителя.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ЛІЦі Тетяна ГРИШ АНОВА

З наказом ознайомлені: 01,09.2021
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