ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів
для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання»
Харківської обласної ради

НАКАЗ
26.12.2011

№ 236

Про систему роботи педагогічного
колективу школи з попередження
дитячого травматизму

Робота з попередження дитячого травматизму під час навчальновиховного процесу та в побуті у І семестрі 2011/ 2012 навчального року
проводилась згідно з річним планом роботи школи та відповідно до
розпоряджень Головного управління освіти і науки Харківської обласної
державної адміністрації.
Систему роботи педагогічного колективу школи з попередження
дитячого травматизму складають:
- планування та проведення профілактичних бесід з усіх видів
дитячого травматизму класними керівниками з відповідною їх
фіксацією в класних журналах та учнівських щоденниках;
- проведення вступного інструктажу учнів на початку навчального
року;
- проведення первинних (вересень, грудень, травень) та цільових і
позапланових інструктажів учнів у разі необхідності;
- організація позакласних виховних заходів з попередження дитячого
травматизму;
- залучення спеціалістів до проведення профілактичної роботи;
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- організація роботи клубів «Юний інспектор дорожнього руху»,
«Юний пожежний»;
- профілактична робота з батьками щодо попередження дитячого
травматизму у побуті;
- призначення відповідальних за безпеку дітей під час навчальновиховного процесу та проведення позакласних заходів;
- розгляд та аналіз питань попередження дитячого травматизму на
засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові, засіданнях
методичних об’єднань вихователів та класних керівників, нарад при
заступнику директора по виховній роботі;
- контрольно-аналітична

діяльність

адміністрації

щодо

роботи

педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму.
З метою ефективної організації роботи з попередження дитячого
травматизму в 2011/2012 навчальному році були видані накази:
- від 01.09.2011 № 137 «Про організацію роботи щодо попередження
дитячого травматизму»;
- від 03.10.2011 № 169 «Про організацію роботи клубу «Юний
інспектор дорожнього руху»;
- від 03.10.2011 № 170 «Про організацію роботи клубу «Юний
пожежний»;
- від 20.10.2011 № 185 «Про запобігання дитячому травматизму під
час осінніх канікул»;
- від 09.12.2011 № 226 «Про підготовку та проведення новорічних та
різдвяних

свят,

зимових

канікул,

запобігання

дитячому

травматизму».
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, в рамках тижня «Школа – наша родина» (01.09.2011-09.09.2011)
проведені вступний та первинний інструктажі з учнями, виховні години щодо
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ознайомлення учнів з правилами перебування у школі-інтернаті та правилами
безпечного руху до школи й додому.
На виконання листів Головного управління освіти і науки Харківської
обласної державної адміністрації організовано та проведено:
- протягом жовтня місячник безпеки під час використання газу в побуті
(лист від 12.09.2011 № 01-09/4859);
-

з 31.10.2011 по 05.11.2011 тиждень електробезпеки ( лист від
11.10.2011 №01-09/5482;

- до 15.11.2011 обладнано куточки «Безпека на льоду», «Правила
надання першої медичної допомоги потерпілим при переохолодженні
та обмороженні» ( лист від 19.10.2011 № 01-09/5641).
У жовтні відбулося відкриття клубу «Юний інспектор руху», члени
якого підготували виступ щодо безпечного дорожнього руху (керівник
Болотна О.О., вихователь 9 класу).
В рамках тижня основ здоров’я

(14.11.2011-18.11.2011) проведені

виховні заходи та відкриті уроки на формування основ здорового та
безпечного способу життя.
Відповідно до сучасних вимог обладнано куточки “Острівець безпеки”,
«Цивільна оборона».
Розроблені пам’ятки з попередження дитячого травматизму для учнів 111 класів перед виходом на канікули.
Перед осінніми та зимовими канікулами 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.
Вчителями-предметниками

проводився

інструктаж

учнів

перед

виконанням завдань з лабораторних або практичних робіт, зміною видів
діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в
класних журналах.
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Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за
межі школи-інтернату ( екскурсії, спортивні змагання, олімпіади ), які
фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки.
До проведення профілактичних бесід з дітьми були залучені
спеціалісти. Так, 14.10.2011 старшим державтоінспектором Чугуївського РВ
капітаном міліції Шинкаренко О.В. проведена бесіда з учнями 2-10 класів
«Попередження дитячого травматизму на автошляхах».
Практичний психолог Пугачева О.Л. веде роботу по виявленню дітей,
схильних до суїциду, та проводить з ними відповідну роботу.
Питання попередження дитячого травматизму були розглянуті на
- нарадах при директорові (протоколи № 1 від 28.08.2011, № 5 від
21.12.2011),
- засіданні методичного об’єднання вихователів та класних керівників 510 класів (протокол № 1 від 26.08.2011);
-

інструктивно-методичних

нарадах

при

заступнику

директора

з

виховної роботи ( протоколи № 2 від 19.09.2011, № 3 від 26.09.2011, №
4 від 03.10.2011, № 6 від 17.10.2011, № 7 від 31.10.2011, № 11 від
19.12.2011);
- класних батьківських зборах, про що є відповідні записи у протоколах
батьківських зборів № 1 від 09.09.2011, № 2 від 18.11.2011.
На виконання річного плану роботи на 2011/2012 навчальний рік у
період з 19.09.2011 до 20.09.2011 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 1-10 класів щодо безпеки життєдіяльності учнів, попередження
дитячого травматизму та формування здорового способу життя.
Перевіркою з’ясовано, що всіма класними керівниками проведено
вступний інструктаж з вихованцями з відповідними записами у класному
журналі та первинний інструктаж з відповідними записами у журналі
реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців з
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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.
Щоквартально проводиться аналіз нещасних випадків під час
навчально-виховного процесу та в побуті.
Так, протягом І семестру 2011/2012 навчального року стався 1
нещасний випадок травмування під час навчально-виховного процесу (на
уроці фізичної культури), в результаті якого постраждала учениця 8 класу
Шевченко К. Проведено розслідування відповідно до Положення про
розслідування нещасних випадків.
На підставі вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам, вихователям :
1.2.

Підвищити

персональну

відповідальність

за

проведення

профілактичних бесід з дітьми.
1.3.

Залучати учнів до масових заходів, спрямованих на попередження

дитячого травматизму.
Протягом навчального року
1.4.

Інформувати адміністрацію школи про травмування учнів під час

навчально-виховного процесу та в побуті, надавати відповідні документи
для розслідування нещасних випадків.
Протягом дня
1.5.

Робити відповідні записи у класному журналі та у журналах

інструктажів

встановленого

зразка

під

час

проведення

бесід

та

інструктажів з учнями.
На момент проведення
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2. Вчителю основ здоров’я Даниленко Н.М., вчителям початкових класів:
2.1. Посилити практичну спрямованість уроків основ здоров’я.
2.2. Організувати відвідування учнями СДПЧ-50, пожежно-технічного
центру

ГУ МНС України в Харківській області (м. Харків, вул.

Спортивна, 1).
23.01-27.01.2012
3. Вчителю фізкультури Чоломбитько С.Л., вчителям початкових класів:
3.1.

Посилити відповідальність за проведення попереджувальної роботи з

травматизму під час уроків фізкультури.
Постійно
3.2.

Негайно повідомляти адміністрацію про випадки травмування учнів

на уроці.
4. Заступнику директора по виховній роботі Степановій О.М. посилити
контроль за проведенням бесід з попередження дитячого травматизму.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І.Пенкіна
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З наказом від 26.12.2011 № 236 ознайомлені:
Степанова О.М.

Заступник директора по ВР

______________

Рой Н.В.

Класний керівник 1класу

______________

Соколова Н.І.

Класний керівник 2класу

______________

Друзенко О.В.

Класний керівник 3 класу

______________

Бабута Т.І.

Класний керівник 4 класу

______________

Мелет Т.С.

Класний керівник 5 класу

______________

Василевська І.О.

Класний керівник 6 класу

______________

Усевич Т.В.

Класний керівник 7 класу

______________

Недавня В.В.

Класний керівник 8 класу

______________

Лубенцова Р.І.

Класний керівник 9 класу

______________

Коломієць І.В.

Класний керівник 10 класу

______________

Кузьменко Н.Є.

Вчитель математики

______________

Лісак Б.І.

Вчитель фізики

______________

Даниленко Н.М.

Вчитель біології

______________

Недавня В.В.

Вчитель географії

______________

Василевська І.О.

Вчитель української мови

______________

Коломієць І.В.

Вчитель англійської мови

______________

Редько Н.В.

Вчитель англійської мови

______________

Лубенцова Р.І.

Вчитель російської мови

______________

Мелет Т.С.

Вчитель української мови

______________

Усевич Т.В.

Вчитель історії

______________

Лозовик О.Д.

Вчитель музики

______________

Чудик Л.В.

Вихователь

______________

Татарінова Н.В.

Вихователь

______________

Караченцева Н.О.

Вихователь

______________

Горейко Т.І.

Вихователь

______________

Коломоєць О.М.

Вихователь

______________

Калтухчан О.Б.

Вихователь

______________

Сидорова Т.К.

Вихователь

______________

Болотна О.О.

Вихователь

______________
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Фартушко Л.В.

Вихователь

______________

Сідорова А.М.

Вихователь

______________

Кураксіна Н.Л.

Вихователь

______________

Ушакова Н.М.

Вихователь

______________

Степанова, 05746-262-17

