
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №56» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

НАКАЗ 

 

      17.12.2020 р.        м. Дніпро № _____ 

Про запобігання дитячому 

травматизму та роботу в період 

обмежувальних протиепідемічних 

заходів у 2020-2021 н.р. 

 

  

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

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270 «Про затвердження Порядку 

розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (зі 

змінами), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку 

робіт з підвищеною небезпекою» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і 

науки України 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 

31.08.2001 №616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах» 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», листів Міністерства освіти і науки 

України від 04.12.2020 № 1/9-671 «Про посилення протипожежного та 

техногенного захисту об’єктів сфери освіти, безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу під час зимових 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», від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо 

протидії тероризму», від 30.07.2014 № 1/9-385 «Методичні рекомендації для 

проведення бесід із учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань 

враження мінами і вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній 



ситуації», від 26.05.2014 № 1/9- 266 «Про використання Методичних матеріалів 

«Вимоги безпеки під час канікул», від 11.12.2018 № 1/9-753 «Щодо безпеки 

життєдіяльності здобувачів освіти під час зимових канікул», керуючись 

постановою  Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

листом Міністерства освіти та науки України від 15.12.2020 № 1/9-692, згідно з 

прийнятим рішенням щодо посилення карантинних обмежень, з метою 

запобігання дитячому травматизму під час проведення новорічних і різдвяних 

свят, канікул та відпочинку дітей у зимовий період 2020/2021 навчального року, 

активізації роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму, 

збереження життя та здоров'я учнів та вихованців.  

НАКАЗУЮ: 

 

1. З метою впорядкування роботи закладу освіти під час зимових канікул та в 

період обмежувальних протиепідемічних заходів роботу школи організувати 

наступним чином: 

- зимові канікули провести у період з 25.12.2020 по 10.01.2021 відповідно до 

єдиної у місті структури 2020/2021 навчального року, визначеної згідно з 

вимогами частини 3 статті 10 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту»; 

- з метою забезпечення виконання освітніх програм організацію освітнього 

процесу в період з 11.01.2021 по 24.01.2021 забезпечити шляхом використання 

технологій дистанційного навчання. 

 

2.  Довести вказану інформацію до відома всіх учасників освітнього процесу. 

Адміністрація, класні керівники 

До 24.12.2020 

 

3. Вжити необхідних заходів щодо безпечного проведення новорічних та 

різдвяних свят, шкільних канікул, відпочинку дітей у зимовий період 2020/2021 

навчального року, взяти під особистий контроль і відповідальність своєчасне 

розслідування та інформування відділу освіти про випадки травматизму.  

Заступник з ВР, класні керівники 

Протягом зимових канікул 2020/2021 

 

2. 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, під час проведення 

новорічних та різдвяних свят, зимових канікул. 

Класні керівники 

До 08.01.2021 

 



3. Розглянути питання щодо запобігання всім видам дитячого травматизму під 

час проведення новорічних та різдвяних свят, зимових канікул 2020/2021 

навчального року на нараді при директорові, забезпечити дієвий контроль за 

безумовним дотриманням правил та заходів безпеки під час канікул, 

відпочинку дітей у зимовий період 2020/2021 навчального року.  

Адміністрація 

До 24.12.2020  

 

4. Провести із здобувачами освіти бесіди та інструктажі з безпеки 

життєдіяльності з обов’язковим записом в класні журнали та у щоденники 

учнів.  

Класні керівники 

До 24.12.2020 

 

5. Організувати проведення  роз’яснювальної роботи серед батьків про 

відповідальність за життя та здоров’я дітей та щодо необхідності дотримання 

дітьми правил безпечної поведінки на водних об’єктах у зимовий період, з 

легкозаймистими та токсичними речовинами, піротехнічними, 

вибухонебезпечними предметами і речовинами, про небезпеку перебування на 

льодяних поверхнях річок і водоймищ, при використанні піротехніки, про 

заборону використання відкритого вогню в приміщеннях, правил безпечного 

користування побутовими газовими та електричними приладами, дотримання 

правил пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху, громадського порядку, 

поведінки у натовпі під час масових заходів та дії при можливих терористичних 

загрозах, поводження з незнайомими людьми, профілактики шлунково-

кишкових захворювань, дотримання правил гігієни у період поширення 

епідемічних захворювань,  правил поведінки в умовах низьких температур, 

ожеледиці, попередження випадків переохолодження та обмороження, порядку 

надання домедичної допомоги потерпілим при переохолодженні та 

обмороженні 

Класні керівники 

До 24.12.2020 

 

6. Довести до педагогічних працівників, батьків учнів та вихованців алгоритм 

дій у разі виникнення нещасних випадків з дітьми. 

Адміністрація, класні керівники 

До 24.12.2020 

7. Заборонити організації екскурсій, туристичних подорожей.   

У період обмежувальних протиепідемічних заходів 

 

8. При плануванні роботи закладу під час зимових канікул 2020/2021 

навчального року розробити заходи з питань  охорони життя і здоров’я учнів та 

запобігання всім видам дитячого травматизму.  

Адміністрація 

До 24.12.2020  



 

9. Забезпечити висвітлення вказаної інформації на сайті закладу та в соціальних 

мережах. 

Педагог-організатор 

Постійно  

 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 




