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Про застереження від дитячого травматизму 

У зв`язку із швидким настанням теплих погожих днів, початком Пасхальних та травневих 

свят в учнів школи змінюються форми зайнятості та відпочинку – діти більше часу перебувають 

на свіжому повітрі, відвідують лісосмуги, балки, водоймища, недоглянуті господарські будівлі 

колишніх сільськогосподарських підприємств, інших суб’єктів господарської діяльності, а тому 

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

заходів зростає ймовірність випадкових знайомств, неадекватного реагування у нестандартних 

ситуаціях. Відсутність постійного контролю з боку батьків щодо користування механізованими 

транспортними засобами може стати причиною використання мопедів, мотоциклів, скутерів, 

автомобілів без відома старших, із порушеннями Правил дорожнього руху. 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 бесіди по профілактиці дитячого травматизму, безпечному поводженні з 

вогнем, електро-, газопобутовими приладами, дії при виявленні вибухонебезпечних предметів, 

токсичних, отруйних речовин. Особливу увагу звернути на процес збирання металобрухту, 

відвідування безлюдних місць і зустрічі з незнайомими особами, недопустимість використання 

механізованих транспортних засобів. Проаналізувати стан дотримання учнями правил 

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

можливі варіанти поведінки в екстремальних ситуаціях, надання першої долікарської 

допомоги. Наголосити учням про необхідність суворого дотримання режиму дня, правил 

безпечної поведінки під час проведення культурно-масових заходів, переміщення до місця 

проведення та повернення назад. Акцентувати увагу на системі зв’язку між учнями, батьками 

та педагогами школи. Про проведення бесід зробити відповідні записи до класних журналів та 

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

учнівських щоденників. Класні керівники, до 22.04.2011 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 бесід робити відповідні записи до класних журналів та журналу №1 

реєстрації проведених інструктажів із безпеки життєдіяльності, а також до учнівських 

щоденників. Класні керівники, постійно. 

3. Класним керівникам 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, початку купання у відкритих водоймищах. Класні керівники, до 

22.04.2011 року. 

4. Під час організації екскурсій та походів проводити інструктажі з учнями із метою 

застереження від нещасних випадків. Класні керівники, постійно. 

5. Про виявлені випадки дитячого травматизму негайно інформувати адміністрацію школи. 

Класні керівники, постійно. 

6. Координацію за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи із 

навчально-виховної роботи Пушко І.В., контроль – на заступника директора з виховної роботи 

Колосову І.В. 

 

Директор школи    В.БОНДАР 


