
 

УКРАЇНА 

Комунальний заклад «Бесарабівська гімназія» 

Кегичівської селищної ради 

 

НАКАЗ 

 

19.03.2021                                                                                                            № 28 

 

Про запобігання дитячому  

травматизму під час  

весняних канікул 

 

На виконання Положення про порядок розслідування нещасних випадків, 

що сталися під час навчально-виховного процессу в навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 

№616, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за 

№1093/6284 (зі змінами), Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 

№563, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за №969/6160 

(зі змінами),  з метою запобігання дитячому травматизму під час проведення 

весняних канікул 2020/2021 навчального року, 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести весняні канікули з 20 по 28 березня 2021 року; 

2. Призначити відповідального по запобіганню дитячого травматизму 

заступника директора з виховної роботи Чуркіну Л. С. 

3. Відповідальному по  запобіганню дитячого травматизму       

Чуркіній Л.С.:  

3.1. Організувати проведення бесід для батьків, які спрямовані на 

попередження дитячого травматизму в побуті, на дорогах, на льоду та правила  

поводження з вибухонебезпечними предметами, використання газу та 

електроприладів. 

                                            До 19.03.2021 

3.2. Заборонити використання пожежо- і вибухонебезпечних предметів  

                      Упродовж весняних канікул 2020/2021 навчального року 

3.3. Довести до відома педагогічних працівників та батьків алгоритм дій у 

разі виникнення нещасних випадків з дітьми. 

                                                    До 19.03.2021 

3.4. Повідомляти негайно відділ освіти, молоді та спорту про всі випадки 

дитячого травматизму зі здобувачами освіти та вихованцями за телефоном 3-

22-11 і письмово, не порушуючи встановлені терміни. 

                                  Протягом весняних канікул 2020/2021 навчального року 

 

4. Класним керівникам 1, 3-9 класів:  



2 

 

4.1. Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про дорожній 

рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення» інших актів чинного законодавства 

України у частині проведення відповідної роботи з питань запобігання 

дитячому травматизму.  

                          Упродовж  весняних канікул 2020/2021 навчального року 

4.2. Провести інструктажі для здобувачів освіти з усіх питань безпеки 

життєдіяльності, провести додаткові бесіди про правила безпечної поведінки, 

вимог протипожежної безпеки, зокрема, заборону використання відкритого 

вогню, петард та інших пожежо- і вибухонебезпечних предметів, правил 

порядку проведення екскурсій та перевезення дітей автомобільними та іншими 

видами транспорту. 

                                   До 19.03.2021 

4.3. Ознайомити батьків з «Пам'ятками» по застереженню дитячого 

травматизму на час весняних канікул, через які попередити батьків про їх 

відповідальність за збереження життя та здоров'я їх дітей. 

                                                     До 19.03.2021 

4.4. Довести до батьків алгоритм дій у разі виникнення нещасних 

випадків із дітьми. Провести роз’яснювальні бесіди серед дітей та їх батьків 

про  можливості захворювання на грип та інші інфекційні хвороби. 

                                                     До 19.03.2021                            

5. Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального за 

запобігання дитячому травматизму Чуркіну Л. С. 

 

Директор КЗ «Бесарабівська гімназія»               Інна ВОЛКОВА   

  

З наказом по Бесарабівському НВК  

від 19.03.2021 №28 ознайомлені:               

                                                           С. О. Махова 

                                                           Л. С. Чуркіна 

                                                        О.В. Жорняк 

                                                        С.С. Кудінова  

                                                        В.М. Парамонова  

                                                        С. М. Войтенко 

                                                        В.В. Баткіна  

                                                   В.І.  Галущак-Кривошея   

                                                   М. С. Харковець  

      Ю.С. Зайченко                       


