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Про підсумки роботи навчального
закладу щодо запобігання випадків
дитячого травматизму у ІІ семестрі
2012/2013 навчального року
Згідно з планом роботи школи на 2012/2013 навчальний рік
заступником директора по виховній роботі був проаналізований стан роботи
педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму у ІІ семестрі
2012/2013 навчального року. За результатами аналізу з’ясовано, що робота з
попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та
в побуті у ІІ семестрі 2012/2013 навчального року проводилась відповідно до
плану

роботи

школи

на

2012/2013

навчальний

рік,

розпоряджень

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та
наказу по школі від 27.12.2012 № 301 “Про стан роботи педагогічного
колективу з попередження дитячого травматизму у І семестрі 2012/2013
навчального року”.
Протягом ІІ семестру 2012/2013 навчального року з метою ефективної
організації роботи з попередження дитячого травматизму видані накази:
- від 28.01.2013 № 46 “Про введення в дію інструкцій з безпеки
життєдіяльності”;

- від 21.03.2013 № 69 “Про проведення весняних канікул та запобігання
дитячому травматизму”;
- від 19.04.2013 № 85 “Про проведення заходів до Всесвітнього Дня
охорони праці”;
- від 21.05.2013 № “Про запобігання дитячому травматизму серед учнів та
вихованців під час проведення літніх канікул та оздоровчої кампанії”.
Питання з попередження дитячого травматизму розглядалися на класних
батьківських зборах, про що є відповідні записи у протоколах батьківських
зборів.
Навички з безпеки життєдіяльності учнів формувалися через вивчення
курсу «Основи здоров’я», проведення тематичних тижнів, класних годин,
профілактичних бесід щодо запобігання дитячого травматизму, інструктажів.
Так, під час проведення тижня пожежної безпеки “Вогонь — друг, вогонь
— ворог” у січні організовано виступ агітбригади клубу “Юний пожежний” під
керівництвом вихователя Фартушко Л.В.
Відповідно до сучасних вимог обладнано куточки “Острівець безпеки”,
«Цивільна оборона».
Розроблені пам’ятки з попередження дитячого травматизму для учнів 1-11
класів перед виходом на канікули.
Перед канікулами та травневими святами проведено бесіди з безпеки
життєдіяльності учнів під час канікул, про що є відповідні записи у класних
журналах

на

сторінках

«Додаткові

бесіди

з

попередження

дитячого

травматизму» та учнівських щоденниках. З пам'ятками з попередження
дитячого травматизму на канікулах ознайомлені батьки учнів під особистий
підпис. Перед весняними та літніми канікулами проведені первинні інструктажі
з відповідними записами у журналах інструктажів.
Вчителями-предметниками
виконанням завдань з

проводився

інструктаж

учнів

перед

лабораторних або практичних робіт, зміною видів

діяльності на уроках, про що зроблені відповідні записи в класних журналах та
журналах інструктажів.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010
№ 1/9-286 “Щодо організації екскурсійних поїздок” перед проведенням
екскурсій видані накази, якими призначені керівники та відповідальні за
збереження життя і здоров’я дітей. Згідно з наказами своєчасно проведені
цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи-інтернату,

які

зафіксовані в журналі реєстрації інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності.
Психолог Пугачева О.Л. веде роботу по виявленню дітей, схильних до
суїциду, та проводить з ними відповідну роботу.
У квітні 2013 року

заступником директора по виховній роботі

Степановою О.М. було перевірено класні журнали та журнали реєстрації
інструктажів учнів з метою вивчення стану ведення документації класними
керівниками 1-11 класів щодо безпеки життєдіяльності учнів, попередження
дитячого травматизму та формування здорового способу життя.
Перевіркою з’ясовано, що в основному всіма класними керівниками
ведеться

реєстрація

інструктажів

у

журналі

реєстрації

первинного,

позапланового, цільового інструктажів вихованців з безпеки життєдіяльності
згідно з Положенням про організацію роботи охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в закладах освіти, затвердженим наказом МОН
України від 01.08.2001 № 563, із змінами згідно з наказом МОН України від
20.11.2006 № 782.
За

результатами

перевірки

було

виявлено

недоліки

та

надано

рекомендації щодо їх усунення.
Під час перевірки стану ведення учнівських щоденників, згідно з планом
роботи на 2012/2013 навчальний рік, проаналізовано наявність записів про
проведення бесід з попередження дитячого травматизму. За результатами
аналізу складено довідки.

Щоквартально проводиться аналіз нещасних випадків під час
навчально-виховного процесу та в побуті. Протягом 2012/2013 навчального
року випадків травмування під час навчально-виховного процесу не було.
Заяви від батьків про розслідування нещасних випадків у побуті не були
зареєстровані.
На підставі вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1.Класним керівникам:
1.1. Продовжити роботу щодо залучення учнів до масових заходів,
спрямованих на попередження дитячого травматизму.
Протягом 2013/2014 навчального року
1.2. Негайно інформувати адміністрацію школи про травмування учнів у
побуті, при необхідності надавати відповідні документи для розслідування
нещасних випадків.
Постійно
1.3. Робити відповідні записи у класному журналі та у журналах інструктажів
встановленого зразка під час проведення бесід та інструктажів з учнями.
На момент проведення
1.4. Організувати відвідування учнями пожежно-технічного центру ГУ МНС
України в Харківській області (м. Харків, вул. Спортивна, 1).
Протягом 2013/2014 навчального року
2. Заступнику директора по виховній роботі Степановій О.М.:
2.1. Вести контроль за проведенням бесід з попередження дитячого
травматизму.
2.2.

Забезпечити проведення лекцій та заходів з дітьми з попередження

дитячого травматизму із залученням спеціалістів.
Протягом 2013/2014 навчального року

2.3. Аналізувати питання попередження дитячого травматизму на нарадах
при директорові.
Вересень, грудень 2013
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи
Степанова О.М., 05746-262-17

З наказом від 04.06.2013 № 112 ознайомлені:

Н.І. Пенкіна

Степанова О.М.

Заступник директора по ВР

_______________

Бабута Т.І.

Класний керівник 1 класу

_______________

Рой Н.В.

Класний керівник2 класу

_______________

Соколова Н.І.

Класний керівник 3класу

_______________

Друзенко О.В.

Класний керівник 4 класу

_______________

Кузьменко Н.Є.

Класний керівник 5 класу

_______________

Мелет Т.С.

Класний керівник 6 класу

_______________

Калтухчан О.Б.

Класний керівник 7 класу

_______________

Усевич Т.В.

Класний керівник 8 класу

_______________

Недавня В.В.

Класний керівник 9 класу

_______________

Лубенцова Р.І.

Класний керівник 10 класу

_______________

Коломієць І.В.

Класний керівник 11 класу

_______________

