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Про підсумки профілактичної роботи                 

з питань запобігання всім видам               

дитячого травматизму в закладах освіти 

Індустріального району у 2021 році                    

та про завдання на 2022 рік 

 

 

На підставі п. 3.2.3 Положення про Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради (нова редакція), затвердженого 

рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 

«Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради                      

8 скликання», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради  

від 06.01.2022 № 3 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання 

всім видам дитячого травматизму в закладах освіти м. Харкова у 2021 році  та 

про завдання на 2022 рік», плану роботи Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради на 2021 рік у минулому році 

проводилася робота з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім 

видам дитячого травматизму. 

Упродовж 2021 року зареєстровано 16  нещасних випадків, з яких 

під час освітнього процесу – 6 (що менше, ніж торік на 3), у позаурочний час – 

10 (що більше, ніж торік на 2).  

Нещасні випадки під час освітнього процесу зафіксовано у 5 закладах 

освіти району (торік - 8). 

Аналізуючи види пригод, під час яких найчастіше травмуються учні 

закладів загальної середньої освіти району, слід зазначити, що показник 

травмування школярів на перервах зменшився (у 2020 році – 4, у 2021 - 1), 

кількість травмованих учнів на уроках фізичної культури( у 2021 - 2) та під час 

навчальних занять (у 2021 - 1) залишилась на рівні 2020 року, зменшилась 

кількість травмувань під час прогулянки у групі подовженого дня  (у 2020 – 1, у 

2021 - 0). 
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83% нещасних випадків під час освітнього процесу стались внаслідок 

порушення дітьми норм і правил безпеки, що на 28% більше ніж торік, та 17% 

нещасних випадків під час освітнього процесу стались внаслідок протиправних 

дій інших осіб, що на 16 % менше ніж у 2020 році. 

Кількість травмованих вихованців у закладах дошкільної освіти району 

зменшилась (2 - у 2020 році, 1 – у 2021 році). Нещасних випадків  з вихованцями 

закладів позашкільної освіти району не зафіксовано, як і торік.  

Протягом 2021 року надійшло 4 повідомлення про дорожньо-транспортні 

пригоди за участі неповнолітніх, торік їх було 2. За рік загинуло 2 дітей 

(у позаурочний час) і 1 дитина померла з природних причин. 

На підставі зазначеного вище 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Головному спеціалісту Управління освіти Дворник О.М.: 

1.1. Вести облік нещасних випадків, що стались з учнями та вихованцями 

підпорядкованих закладів освіти, відповідно до нормативних вимог.  

Упродовж 2022 року 

1.2. Надавати до Департаменту освіти Харківської міської ради аналітичні 

та статистичні звіти про стан профілактичної роботи щодо запобігання 

дитячому травматизму.  

Щоквартально 28 числа  

останнього місяця кварталу  

1.3.  Провести інструктивно-методичні наради з питань охорони життя 

і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму                               

з керівниками підпорядкованих закладів освіти, їх заступниками. 

До 01.02.2022 

1.4.  Попередити керівників закладів освіти про персональну відповідальність 

за несвоєчасність інформування та необ’єктивність розслідування нещасних 

випадків. 

Терміново 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1. Забезпечувати безпечні умови для перебування учасників освітнього 

процесу в закладах освіти. 

Постійно 

2.2. Ужити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей 

під час освітнього процесу. 

Постійно 

2.3. Забезпечувати дієвий контроль за організацією чергування вчителів. 

Постійно 

2.4. Забезпечувати якісне проведення інструктажів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності з учасниками освітнього процесу. 

Постійно, 

відповідно до чинних вимог 
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2.5. Здійснювати систематичний контроль за станом навчального 

обладнання, приладів, навчально-наочних посібників. 

Постійно 

2.6. Аналізувати  причини кожного випадку травмування учнів 

(вихованців) та визначати міру відповідальності працівників із конкретними 

висновками. 

Після кожного нещасного випадку 

2.7.Контролювати змістовне наповнення та функціонування розділу сайту         

закладу освіти «Запобігання дитячому травматизму». 

Постійно 

3. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 14.01.2022 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти      О.Л.ЗБИЦЬКА 

 

 

З наказом ознайомлені: 
№ 

з.п. 
Назва посади ПІБ Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1. 
Заступник начальника Управління 

освіти 
Грицун Н.О.   

2. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Дворник О.М.   

3. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Паламар Д.Л.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворник                                                                                                                                   Грицун 


