
 
 

КУЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 

СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ 
20750, Смілянський район, с.Куцівка, вул. Шевченка, 18 тел.9-27-48,  e-mail:  kycivka@ukr.net 

 

      

НАКАЗ 

07.12.2017                                                                                                                          № 62 

 

Про запобігання всім видам  

дитячого травматизму серед учнів 

під час проведення новорічних, 

різдвяних свят та зимових шкільних канікул 

2017/2018  навчального року 
 

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

охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 

«Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 

№ 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, 

що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), 

в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 

1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних 

випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», 

від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони 

праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» 

(зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, 

організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» 

(зі змінами), від 02.10.2014  № 1124 «Про затвердження нормативно-правових актів, 

які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи», від 26.11.2015 

№ 1242 «Про заходи щодо поліпшення профілактики з попередження побутового 

травматизму серед дітей»; від 15.08.2016 № 974 "Про затвердження Правил пожежної 

безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"; листів 

Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання 

Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014  №1/9-319 

«Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки 

знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в 

загальноосвітніх навчальних закладах», забезпечуючи реалізацію державної політики 

в галузі охорони дитинства, та з метою запобігання випадкам дитячого травматизму 

під час проведення шкільних канікул, відпочинку дітей у зимовий період 2017/2018 

навчального року 

 

 

 



НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальним за роботу з профілактики дитячого травматизму під 

час зимових канікул 2017/2018 навчального року начальника штаба ЦО  

Колташова І.С. 

 

2. Начальнику штаба ЦО Колташову І.С.: 

 

2.1. Забезпечити неухильне виконання  Кодексу цивільного захисту населення, 

Законів України «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» в частині проведення відповідної роботи щодо запобігання 

всім видам дитячого травматизму. 

Постійно 

2.2. Розглянути питання запобігання всіх видів дитячого травматизму на нараді 

вчителів. 

                                                     02.01.2018 

2.3. Вжити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення 

шкільних канікул, екскурсій, відпочинку дітей у зимовий період 2017/2018 н.р. 

                                                                                    30.12.2017 – 14.01.2018 

2.4. Організувати проведення інструктажів з учасниками навчального процесу з 

усіх видів життєдіяльності. 

                                                                                                             До 29.12.2017 

3. Класним керівникам: 

3.1.Провести відповідну роз’яснювальну  роботу з учнями щодо дотримання 

правил безпечної поведінки на воді, з легкозаймистими  токсичними речовинами, 

вибухонебезпечними предметами і речовинами, отруйними рослинами й грибами, 

дотримання пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху і зробити відповідні записи 

в щоденниках та класних журналах. 

                                                 До 29.12.2017 

                  3.2.При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися вимог 

Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та 

студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

02.10.2014 № 1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.10.2014 

за № 1341/26118. 

Постійно 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор  школи    Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлені: 

Колісник В.І. -  __________     Усенко Т.Й. - __________ 

Бутрик Н.В. -    __________     Коломієць С.А. - _______ 

Швидка В.П. -  __________     Волошин Л.А. - ________ 

Кравець С.М.-  __________     Волинець О.В. - ________ 

Колташов І.С. - __________     Хоменко І.М. - _________ 


