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КОМ УНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРГВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»  

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ  

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 13.12.2021

Н А К А З

Есхар № 198

Про запобігання дитячому  
травматизму серед учнів  
під час проведення зимових шкільних 
канікул 2021/2022 навчального року

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про охорону дитинства», наказу відділу освіти, культури, спорту та 
молоді Новопокровської селищної ради від 13.12.2021 №  91 «Про запобігання 
дитячому травматизму під час проведення новорічних та різдвяних свят, 
зимових канікул 2021/2022 навчального року», 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 «Про затвердження Положення про порядок 
розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час 
освітнього процесу», 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, з метою запобігання дитячому травматизму під час 
проведення зимових шкільних канікул 2020/2021 навчального року, 
н а к а з у ю :

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

1.1. Організувати проведення інструктажів з учасниками освітнього процесу з 

усіх питань безпеки життєдіяльності під час зимових шкільних канікул 

2021/2022 навчального року.

До 24.12.2021



1.2. Перевірити наявність усіх пам ’яток з правил безпечної поведінки під час 

канікул, підписів у них учнів, батьків та класних керівників.

До 24.01.2021

2.Класним керівникам:

2.1 Провести бесіди із запобігання дитячому травматизму під час зимових 

шкільних канікул.

До 24.12.2021

2.2. Зібрати пам ’ятки з правил безпечної поведінки під час зимових шкільних 

канікул.

До 24.12.2021

2.3. Провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями та вихованцями 

щодо дотримання правил безпечної поведінки на водних об’єктах, на льоду, з 

легкозаймистими та токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами 

і речовинами, дотримання правил пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху 

тощо.

До 24.12.2021

2.4. Довести до батьків алгоритм дій у разі виникнення нещасних випадків з 

дітьми.

До 24.12.2021

2.5. При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися вимог 

наказу М іністерства освіти і науки України від 02.10.2014 №  11247 «Про 

затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок 

організації туристсько-краєзнавчої роботи», зареєстрованого в М іністерстві 

юстиції України 27.10.2014 за № 1340/26117, та листа М іністерства освіти і



науки України від 27.04.2010 № 1/9-286 «Щ одо організації екскурсійних 

поїздок».

2.6. Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної 

поведінки, правил порядку проведення екскурсій, походів, перевезення дітей 

автомобільним чи іншими видами транспорту, вимог протипожежної безпеки, 

зокрема заборонити використання відкритого огню, вибухонебезпечних 

предметів.

2.7. Неухильно виконувати закони України «Про дорожній рух», «Про 

пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» у частині проведення відповідної роботи з питань 

запобігання дитячому травматизму.

3. Педагогічним працівникам ліцею:

3.1. Неухильно виконувати закони України «Про дорожній рух», «Про 

пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» у частині проведення відповідної роботи з питань 

запобігання дитячому травматизму.

Упродовж зимових канікул

Упродовж зимових канікул

Упродовж зимових канікул

Упродовж зимових канікул

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею Тетяна ГРИШ АНОВА

З наказом ознайомлені: 13.12.2021


