
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  
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НАКАЗ 

14.12.2018                                                      м. Ковель                                                        №220 

 

Про запобігання дитячому травматизму 

під час зимових канікул, новорічних, різдвяних свят 

у 2018/2019 навчальному році  

 

Відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», наказу управління освіти 

виконавчого комітету Ковельської міської ради від 11.12.2018р. № 450 «Про заходи щодо 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул, новорічних 

та різдвяних свят», з метою запобігання випадкам дитячого травматизму під час шкільних 

канікул, відпочинку дітей у зимовий період 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дудчику Л.С. та заступнику директора 

з виховної роботи Сметюх А.М.: 

1) забезпечити дієвий контроль за дотриманням правил та заходів безпеки, в тому числі 

протипожежної, під час зимових канікул, новорічних святкових заходів, екскурсій. 

2) організувати проведення цільових інструктажів з усіма учасниками навчально-

виховного процесу щодо виконання правил протипожежної безпеки, попередження всіх 

видів дитячого травматизму під час тривалих святкових днів. 

2. Класним керівника 1-11 класів: 

1) вжити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення 

загальношкільних, групових заходів, відпочинку дітей у зимовий період 2018/2019 

навчального року; 

2) провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями щодо поведінки в умовах 

низьких температур, попередження випадків переохолодження, обморожень та надання 

першої домедичної допомоги; 

3) провести з учнями  цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності під час зимових 

канікул (про дотримання правил пожежної та техногенної безпеки, безпеки дорожнього 

руху під час новорічних та різдвяних свят, з питань дотримання правил гігієни у період 

поширення епідемічних захворювань, поводження в громадських місцях з незнайомими 

людьми та підозрілими предметами, про безпечне перебування біля річок та водоймищ і на 

льоду, при використанні піротехнічних засобів) з реєстрацією у відповідному журналі; 

4) довести до відома учнів та батьків алгоритм дій у разі виникнення нещасних 

випадків; 

5) негайно повідомляти адміністрацію закладу про всі випадки  дитячого травматизму 

з учнями, не порушуючи встановлені терміни. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор  НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                               Г.О.Сидорук 
З наказом ознайомлені: 

_____________      _____________________                                                           А.М.Сметюх 

_____________      _____________________                                                             Л.С.Дудчик 

(дата ознайомлення)                                (підпис) 
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