
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

05.02.2020                                                                                  № 27 

 
                                    

Про підсумки роботи з 

попередження дитячого 

травматизму у 2019 році 

 
       На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про дорожний рух», 

рекомендацій МОН в «Змінах до Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

навчальних закладах»,  затверджених наказом МОН України від  20.11.2006 

р. № 782,  планів роботи відділу освіти, молоді та спорту на 2019 рік було 

проведено відповідну роботу щодо попередження  дитячого травматизму. На 

основі звітної документації закладів загальної середньої освіти було 

здійснено аналіз, за результатами якого видано довідку (додаток 1).  

      Протягом 2019 року була проведена робота щодо створення нешкідливих 

та безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу: велася 

обов’язкова документація, проводився комплекс обов’язкових та додаткових 

бесід, були  оформлені  куточки здоров’я та інформаційні куточки, учні 

закладів залучалися до участі у конкурсах, районних фестивалях 

здоров’ятворчого напрямку. 

       Було здійснено аналіз травмування учнів. У 2019 році сталося  7 

нещасних випадків з учнями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ЗЗСО  в позакласний час та в побуті. З них: 4 - Зіньківщинська ЗОШ І-ІІІ ст.,  

2 - Чернещинський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ», 1 – КЗ «Орчицька 

початкова школа". Кількість травм у порівнянні з  2018 роком  знизилась на 2 

випадки. У дитячих навчальних закладах травматизм серед дітей у 2019 році  

не зафіксований. 

        Найбільша кількість травмувань серед учнів Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (директор Загребельна Ю.М.).             

        Виходячи з викладеного , наказую: 
 

1. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти району: 

1.1.Аналіз роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці в 

загальноосвітніх навчальних закладах району взяти до відома (додаток). 

 



1.2. Тримати під постійним контролем дотримання нормативної бази з 

питань безпеки життєдіяльності та охорони праці учасників освітнього 

процессу.                                                                                                        

                                   

   Постійно   

1.3. Створити належні безпечні та нешкідливі умови навчання та праці 

учасникам освітнього процессу.                                              

                                                                                                               Постійно                                          

1.4. Вести систематичну роз’яснювально - профілактичну роботу серед 

учнівської молоді  та батьків щодо збереження життя та здоров’я учнів у 

позаурочний час та у  побуті.                      

                                                                                                       Постійно  

1.5.Залучати учнів до участі у конкурсах і районних фестивалях 

здоров’ятворчого напрямку. 

                                                                                                 Постійно 

2. Районному методичному центру відділу освіти, молоді та спорту 

(завідувач Бєляєва А.І.): 

2.1.  Контролювати роботу закладів загальної, середньої освіти щодо 

організації роботи закладів з питань безпеки життєдіяльності.               

                             

      Постійно 

2.2. Надавати керівникам закладів загальної, середньої  та дошкільної освіти 

методичну допомогу щодо організації роботи в закладах освіти з питань 

попередження дитячого травматизму.   

                              За потребою 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

       Начальник відділу освіти, 

       молоді та спорту                                                                     Олена ПЕТРЕНКО 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


