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Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів та вихованців 

закладів освіти під час проведення новорічних, 

різдвяних свят і зимових канікул 2020/2021 

навчального року 

 

 

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 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 

«Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради  

7 скликання», в редакції рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання 

від 19.08.2020 № 2225/20, наказу Департаменту освіти Харківської міської ради 

від 15.12.2020 № 298 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед 

учнів та вихованців закладів освіти міста під час проведення новорічних, 

різдвяних свят і зимових канікул 2020/2021 навчального року», з метою 

запобігання випадкам дитячого травматизму під час проведення канікул, 

відпочинку дітей у зимовий період 2020/2021 навчального року 

 

 НАКАЗУЮ: 
 

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

1.1. Вжити необхідних заходів щодо запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів та вихованців закладів освіти району під час 

проведення новорічних, різдвяних свят і зимових канікул 2020/2021 навчального 

року. 

 Грудень 2020 року – січень 2021 року 

1.2. Розглянути питання щодо запобігання всім видам дитячого травматизму 

під час проведення новорічних, різдвяних свят і зимових канікул 2020/2021 
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навчального року на нарадах з керівниками закладів освіти та їх заступниками 

(методистами). 

До 22.12.2020 

2. Головному спеціалісту Управління освіти Дворник О.М., методисту 

центру освітніх технологій Управління освіти Моісєєвій Н.М. тримати  на 

контролі питання щодо дотримання керівниками закладів освіти чинних вимог                   

до організації екскурсій та туристичних подорожей з учнями та вихованцями. 

Постійно 

3.Керівникам закладів освіти: 

3.1. Забезпечити неухильне виконання чинних нормативних документів                  

з питань  запобігання всім видам дитячого травматизму. 

Постійно 

3.2.Провести наради з педагогічними працівниками закладів  з питань 

запобігання всім видам дитячого травматизму. 

До 25.12.2020 

3.3.Провести Дні безпеки життєдіяльності з обов’язковим записом в класні 

журнали та у щоденники учнів. 

23.12.2020, 24.12.2020 

3.4. Провести відповідну роз’яснювальну роботу з учасниками освітнього 

процесу щодо дотримання правил безпечної поведінки на водних об’єктах                  

у зимовий період, з легкозаймистими та токсичними речовинами, 

вибухонебезпечними предметами і речовинами; правил пожежної безпеки, 

електробезпеки та безпеки дорожнього руху; обмежень задля запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-СоV-2; норм гігієни та санітарії; правил поведінки 

в громадських місцях, а також поводження з незнайомими людьми                            

та предметами, користування громадським транспортом, запобігання 

травмування на об'єктах залізничної інфраструктури, дій у випадку 

надзвичайних ситуацій тощо. 

До 25.12.2020 

3.5. Повідомляти Управління освіти адміністрації Індустріального району 

Харківської міської ради про всі випадки дитячого травматизму з дітьми                  

за телефоном 725-53-56 та письмово, не порушуючи встановлених термінів. 

Терміново. 

Упродовж зимових канікул 2020/2021 навчального року 

3.6. Дотримуватись 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, зареєстрованої 

Міністерством юстиції України 27.10.2014 за № 1341/26118, обмежень задля 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-СоV-2, при організації екскурсій, туристичних подорожей 

дотримуватися вимог. 

Постійно 
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3.7. Надати до Управління освіти адміністрації Індустріального району 

Харківської міської ради (методисту центру освітніх технологій Управління 

освіти Моісєєвій Н.М.): 

- плани проведення зимових канікул                до 21.12.2020; 

- інформацію про підсумки проведення зимових канікул         11.01.2021. 

3.8. Нести персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я 

дітей в організованих дитячих колективах під час канікул, навчальних екскурсій, 

відпочинку дітей. 

          Постійно 

3.9. Провести первинні інструктажі з учасниками освітнього процесу                      

з усіх питань безпеки життєдіяльності. 

До 25.12.2020 

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

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 21.12.2020 

5. 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 


