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Комунальний заклад освіти  

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І – ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області» 

і.к. 35637999 
Міністерство освіти і науки України 

Відділ освіти 

Солонянської районної державної адміністрації 

Наказ №21 

01.02.2011 року 

Про застереження від травматизму, попередження нещасних випадків 

У зв`язку із різкими перепадами температури протягом доби, можливим швидким настанням 

теплих погожих днів в учнів школи змінюються форми зайнятості та відпочинку – діти більше 

часу будуть перебувати на свіжому повітрі, можуть відвідувати лісополоси, балки, водоймища, 

недоглянуті господарські будівлі колишніх сільськогосподарських підприємств, інших суб’єктів 

господарської діяльності, намагаються випробувати на міцність лід, який є на водоймах, 

переміщуватись поблизу будівель, із дахів яких звисають крижані бурульки, а тому зростає 

небезпека виникнення нещасних випадків. Під час відвідування культурно-масових заходів 

зростає ймовірність випадкових знайомств, неадекватного реагування у нестандартних ситуаціях. 

Частина учнів школи проживає у неблагополучних умовах, де не забезпечується достатній рівень 

контролю зі сторони батьків чи осіб, що їх замінюють. Враховуючи вищесказане 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з учнями позачергові бесіди по профілактиці дитячого травматизму, безпечному 

поводженні з вогнем, електро-, газопобутовими приладами, дії при виявленні 

вибухонебезпечних предметів, токсичних, отруйних речовин. Особливу увагу звернути на 

недопустимість перебування на тонкому льоду, процес збирання металобрухту, відвідування 

безлюдних місць і зустрічі з незнайомими особами, переміщенні поблизу будівель, із дахів 

яких звисають крижані бурульки. Проаналізувати стан дотримання учнями правил дорожнього 

руху, правил поводження біля водоймищ, на льоду та на воді. Інформувати учнів про можливі 

варіанти поведінки в екстремальних ситуаціях (інструкції №№40, 43, 76, 94, 95, 96, 97, 98, 140, 

141, 152, 258). Про проведення бесід зробити відповідні записи до класних журналів та 

журналу №1 обліку проведених інструктажів із безпеки життєдіяльності, а також до 

учнівських щоденників. Класні керівники 1-11 класів, до 02.02.2011 року. 

2. Проаналізувати дотримання учнями режиму дня, перебування на вулиці у вечірній час. При 

потребі провести повторні бесіди по режиму дня, правилам перебування на вулиці у вечірній 

час. Про проведення повторних бесід зробити відповідні записи до класних журналів та 

журналу обліку проведених інструктажів з правил техніки безпеки, а також до учнівських 

щоденників. Класні керівники 1-11 класів, постійно, при потребі. 
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3. Класним керівникам 1-11 класів у бесідах із вихованцями наголосити на необхідності 

дотримання норм етичної поведінки під час свят, масових заходів. Застерегти про шкідливість 

вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопаління, недопустимість 

використання піротехнічних приладів. Класні керівники 1-11 класів, до 02.02.2011 року. 

4. Про виявлені випадки дитячого травматизму, у тому числі й у побуті, негайно інформувати 

адміністрацію школи. Класні керівники 1-11 класів, постійно. 

5. Провести позачерговий інструктаж (інструкції №№48, 65, 66) із водієм шкільного автобусу 

щодо дотримання вимог техніки безпеки при управлінні автотранспортом на дорозі, про що 

зробити відповідний запис до журналу №3 обліку інструктажів із безпеки життєдіяльності. 

Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи Стовповський І.Т. До 

02.02.2011 року.  

6. Координацію щодо виконання даного наказу покласти на заступників у межах їх компетенції. 

Контроль – на відповідальну за охорону праці, заступника директора школи з навчально-

виховної роботи Пушко І.В. 

 

Директор школи    В.БОНДАР 


