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План  

роботи Бесарабівського НВК 

по застереженню дитячого травматизму  

 на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ Зміст заходів Термін 

виконання 

 

Відповідальний Прим. 

1 Забезпечувати неухильне виконання 

Законів України «Про охорону праці», 

«Про пожежну безпеку», «Про дорожній 

рух», дотримання вимог нормативно-

правових актів у сфері профілактики 

травматизму. 

Постійно  Класні керівники  

2 Провести первинний інструктаж з 

профілактики всіх видів травматизму, 

безпеки життєдіяльності та збереження 

здоров'я під час освітнього процесу.  

До  

05.09. 

 

Класні керівники  

3 Провести бесіди для учнів 1-9 класів з 

попередження дитячого травматизму: 

- Правила дорожнього руху – 10 

бесід 

- Правила протипожежної безпеки – 

10 

- Запобігання отруєнь – 2 

- Правила безбечного користування 

газовими приладами – 4 

- Правила безпеки з 

вибуховонебезпечними 

предметами – 6 

- Правила безпеки на воді – 5 

- Правила безпечного користування 

електроприладами, при поводженні 

з джерелами електроструму – 4 

 

Вівторок, 

четвер 

Класні керівники  

4 Продовжувати вивчення курсу «Основи 

здоров'я» згідно з програмою МОНУ 

Протягом 

навчального 

року  

Учитель основ 

здоров'я 

 



5 Проводити планові та позапланові 

інструктажі з безпеки життєдіяльності під 

час проведення уроків, лабораторних та 

практичних робіт, навчальних екскурсій, 

трудових десантів 

 

Упродовж 

навчального 

року 

Класні керівники  

6 Поповнювати куточок, інструкції та 

правила безпеки життєдіяльності 

 

Постійно  Махова С.О.  

7 Поповнювати підбірки матеріалів за 

тематикою профілактики дитячого 

травматизму, розробляти тематичні 

буклети. 

Постійно  Класні керівники  

8 Провести місячник безпеки дорожнього 

руху «Увага! Діти на дорозі!» (за окремим 

планом) 

Вересень 

2020 

Класні керівники 

 

 

9 Організувати «круглий стіл» «Організація 

роботи по попередженню ДТП» 

 

Жовтень 

2020 

Заступник 

директора з ВР 

 

10 Проводити бесіди з учнями про 

дотримання правил поведінки під час 

перевезення на транспорті, зокрема з 

тими, що підвозяться до Бесарабівського 

НВК з с.Коханівка та смт.Кегичівка 

Протягом 

року 

Класні керівники  

11 Провести тиждень пожежної безпеки 

(за окремим планом) 

 

Листопад 

2020 

Махова С.О. 

Войтенко С.М. 

 

12 Написати диктанти по профілактиці 

отруєння грибами 

Жовтень-

листопад 

Учителі укр. 

Мови 

 

 

13 Проводити роз'яснювальну роботу серед 

батьків та дітей про небезпеку отруєння 

дикоростучими рослинами, ягодами, 

грибами, хімічними речовинами та 

неякісними продутами харчування: 

- «Отруйні гриби, речовини, рослини» 

- «Безпечне вживання якісних продуктів» 

- «Привабливість ягід не завжди 

безпечно» 

Двічі на рік Класні керівники  

14 Провести конкурс агітбригад «Молодь 

обирає здоров'я» 

 

Березень 

2021 

 

Махова С.О. 

 

 

15 Проводити комплексні бесіди з усіх видів 

травматизму та надавати пам'ятки на 

канікули 

Перед 

кожними 

канікулами 

Класні керівники  



16 Організувати серед працівників 

Бесарабівського НВК та здобувіачів 

освіти навчання з техніки безпеки 

(відпрацювання сигналів безпеки) 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація   

17 Своєчасно вживати заходи застереження 

травматизму спричинені погодними 

умовами (снігопади, ожеледиця, крихкий 

лід, бурульки тощо) 

Постійно  Класні керівники  

18 Взяти на облік батьків, які мають 

вогнепальну зброю (за наявності). 

До 05.09. 

2020 

Класні керівники 

 

 

19 Проводити роз'яснювальну роботу та 

бесіди з учнями та батьками, які мають 

вогнепальну зброю «Вогнепальна зброя – 

не забава» 

Протягом 

року 

Класні керівники  

 20 Проводити роз'яснювальну роботу з 

дітьми, які проявляють підвищену 

зацікавленість до вибухово-небезпечних 

предметів та вогнепальної зброї: 

- «Обережність не завадить» 

- «Подбай про свою безпеку» 

- «Небезпека виготовлення та 

застосування вогнепальної зброї» 

Двічі на рік Класні керівники  

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організувати проведення бесід з учнями 

по попередженню пожеж: 

- «Не грай з вогнем», про безпеку під час 

високої пожежної небезпеки; 

- «Заборона використання відкритого 

вогню біля ялинки, використання пітард 

та бенгальських вогнів», під час 

Новорічних та Різдвяних свят; 

- «Вогонь - друг, вогонь – ворог», про 

дотримання правил протипожежної 

безпеки під час опалювального сезону;  

 

 

 

Вересень 

2020 

Грудень 

2020 

 

 

Лютий  

2021 

 

Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Вивчати з учнями правила поведінки 

поблизу ліній електропередач і правила 

користування електороприладами 

«Безпека при користуванні 

електроприладами». 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

 

 23 Провести конкурс дитячого малюнку 

«Безпека життя – очима дітей» 

Січень 2021 Махова С.О.  

 24 Проводити бесіди з учнями про правила 

користування залізничним транспортом, 

недопускання ігор поблизу залізничної 

колії, рухомого потяга: 

- «Поведінка на залізничному транспорті» 

Протягом 

року 

Класні керівники  



- «Безпека поблизу залізничної дороги» 

 25 Провести конкурс плакатів/колажів 

соціальної реклами «Зробимо життя 

безпечним» 

Лютий 2021 

 

Махова С.О. 

 

 

 26 Розглянути на батьківських зборах 

питання: 

- «Про відповідальність батьків за життя 

та здоров'я дітей та запобігання дитячому 

травматизму» 

- «Про застереження дитячого 

травматизму в побуті» 

 

Листопад  

2020 

 

 

Травень 

2021 

Адміністрація 

Бесарабівського 

НВК 

 

 

 27 Перевірка стану роботи з попередження 

дитячого травматизму, наявності та 

ведення відповідної документації: 

журналів реєстраці інструктажів з БЖД, 

сторінок бесід щодо попередження 

дитячого травмитизму в класних 

журналах 

Грудень  

2020 

Травень 

2021 

Адміністрація   

 28   

 

 

Розгянути питання дитячого травматизму 

та збереження здоровя дітей на засіданні 

ШМО класних керівників 

Січень 2021 

 

 

Голова ШМО 

класних 

керівників 

 

 

 

29 Розглянути питання щодо попередження 

дитячого травматизму в Бесарабівському 

НВК на нараді при директорові, 

педагогічній раді. 

 

Грудень 

2020 

Травень  

2021 

Директор   

 

 

 

 


