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№ 25

Про стан дитячого травматизму в
закладах дошкільної та загальної
середньої освіти міста в 2017 році

Ha виконання ст. ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», Законів України
«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про
пожежну безпеку», «Про охорону здоров'я», наказу МОН України від 31.08.2001 № 616
«Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що
сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в
редакції затвердженій наказом МОН 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», з метою забезпечення реалізації
державної політики в галузі охорони дитинства проведено аналіз стану профілактичної
роботи з попередження дитячого травматизму в закладах дошкільної та загальної
середньої освіти міста в 2017 році.
У закладах дошкільної та загальної середньої освіти міста в 2017 році
зареєстровано 7 нещасних випадків, що сталися з вихованцями під час навчальновиховного процесу (у 2017 році – 8), по яким проведені розслідування і складені акти за
формою Н-Н. Під час занять фізичної культури трапилися 4 нещасні випадки (ДНЗ № 1,
СШ № 2, ЗШ № 4, ЗШ № 8), під час перерв -3 (ЗШ № 1, СШ № 7, ЗШ № 8). 7 травм
зафіксовані як мікротравми і зареєстровані медичними працівниками закладів освіти в
окремому журналі реєстрації мікротравм, тому що дані нещасні випадки не спричинили
втрати здоров’я дітей (ЗШ № 1- 1, ЗШ № 3 – 1, ЗШ № 4 – 1, ЗШ № 8 – 2, СШ № 10 -1, ДНЗ
№ 5 - 1).
У 2017 році суттєво збільшилася кількість нещасних випадків, які трапилися з
вихованцями, учнями у побуті. Так, у побуті травмовано 534 дитини (у 2016 році – 436). Із
них: СШ № 10 – 71, СШ № 2 – 56, КНВК «Рубіжанський ліцей» - 54, ЗШ № 8 – 52, СШ №
7 – 48, ЗШ № 9 – 47, ЗШ № 3 -43, ЗШ № 4 – 31, ЗШ № 1 – 14, КНВК «школа-дитячий
садок» - 10, ДНЗ № 5 – 16, ДНЗ № 4 – 15, ДНЗ № 3 – 14, ДНЗ № 9 – 13, ДНЗ № 7 – 10, ДНЗ
№ 2 – 9, ДНЗ № 8 – 7, ДНЗ № 1 - , ДНЗ № 6 – 6.
За кваліфікацією серед травм невиробничого характеру: 178 – побутових, 318 –
вуличних, 37 – спортивних, 1 – ДТП.
Побутові травми з вихованцями, учнями трапилися внаслідок:
- випадкового падіння потерпілого – 439,
- випадкової дії механічних сил – 10,
- контактів з представниками фауни – 40,
- впливу екстремальних температур – 7,
- випадкових отруєнь – 3, дії предметів, що рухаються – 2,
- ДТП – 1,
- інших випадків – 33.
У закладах міста проводиться системна робота, спрямована на запобігання всім
випадкам дитячого травматизму як під час освітнього процесу, так і в позаурочний час;
розроблені заходи з профілактики та попередження дитячого травматизму. Обладнані
куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях. Проводяться тижні безпеки
життєдіяльності, тижні безпеки дитини, тижні безпеки дорожнього руху, дні цивільного
захисту, місячник «Увага! Діти на дорозі!», бесіди з правил поведінки на воді, поведінки з

газовими приладами, вогненебезпечними та вибухонебезпечними предметами, з
електробезпеки тощо.
Ведеться облік і розслідування нещасних випадків, проводиться навчання
працівників і перевірка знань з питань охорони праці. Працівники й учні інструктуються
відповідно до вимог чинного законодавства.
Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку здійснюється за курсом
занять «Охорона життя і здоров’я дітей» через різні види діяльності: навчальну, трудову,
ігрову і художню.
Не дивлячись на те, що в закладах дошкільної та загальної середньої освіти
проведено певну роботу, здійснено велику кількість різноманітних заходів з питань
безпеки життєдіяльності, рівень дитячого травматизму залишається ще високим. У
більшості причинами нещасних випадків є особиста необережність потерпілих, саме тому
при проведенні профілактичних заходів ще недостатньо використовуються різні форми
роботи
щодо попередження дитячого травматизму, не на належному рівні і
відповідальність учителів і вихователів за безпечне проведення уроків, організація
чергування вчителів на перервах.
Шляхи вирішення цієї проблеми – це підвищення ефективності управління
безпекою життєдіяльності в закладах освіти, посилення роз’яснювальної роботи з дітьми,
виконання вимог нормативних документів щодо розслідування та обліку нещасних
випадків. У випадках травмування дітей не робиться глибокий аналіз причин та їх
виникнення.
На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1.
Головному спеціалісту управління освіти (Бурлуцька С.І.):
1.1. Протягом січня-лютого 2018 року здійснити моніторинг стану дитячого
травматизму та організації профілактичної роботи з питань запобігання всім видам
травматизму в ДНЗ № 9, ЗШ № 3, СШ № 7, СШ № 10.
1.2. Провести
в лютому 2018 року інструктивно-методичну нараду із
директорами та заступниками директорів з навчально-виховної роботи, методистамивихователями закладів освіти з питань охорони життя і здоров’я вихованців, учнів та
запобігання всім видам дитячого травматизму.
2.
Відзначити позитивну роботу з профілактики дитячого травматизму під час
навчально-виховного процесу в 2017 році у КНВК «школа-дитячий садок» (Пупиніна
В.В.), ЗШ № 9 (Новосьолова Р.В.), ДНЗ № 2 (Купцова О.В.), ДНЗ № 3 (Майська О.А.),
ДНЗ № 4 (Ткаченко І.О.), ДНЗ № 6 (Жигаліна Г.І.), ДНЗ № 7 (Поспєлова О.С.), ДНЗ № 8
(Бойченко С.В.).
3.
Директорам СШ № 2 (Ошнек О.А.), ЗШ № 3 (Гейко О.А.), ЗШ № 4
(Кривущенко Т.О.), СШ № 7 (Горбушинв І.В.), ЗШ № 8 (Піскова Л.О.), ДНЗ № 1 (Дзюбан
О.Д.), ДНЗ № 9 (Панькова Н.В.):
3.1. Вказати на недостатній контроль щодо проведення профілактичної роботи з
попередження дитячого травматизму під час освітнього процесу.
3.2.
Поставити на якісний рівень роботу з виховання у дітей свідомого та
відповідального ставлення до питань особистої безпеки.
4. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти:
4.1. Повторно опрацювати з педагогічними працівниками Положення про
порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного
процесу в навчальних закладах (зі змінами), в редакції затвердженій наказом МОН
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».
4.2. Проаналізувати в січні-лютому 2018 року на засіданнях педагогічних рад
стан травматизму серед вихованців та учнів у 2017 році та видати відповідні накази.
4.3. Проводити своєчасно та відповідно до чинного законодавства розслідування
нещасних випадків, що сталися з учасниками освітнього процесу.
4.4. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування учнів під час
освітнього процесу.

4.5. Аналізувати причини кожного випадку травмування вихованців, учнів та
наказом по закладу освіти визначати ступінь відповідальності посадових осіб із
конкретними висновками.
4.6. Приділяти максимальну увагу вдосконаленню форм роботи з батьками
щодо забезпечення життя і здоров'я дітей у позаурочний час.
4.7. Підвищити особисту відповідальність учителів за безпечну організацію
проведення уроків та їх чергування під час перерв.
5.
Затвердити заходи управління освіти з профілактики дитячого травматизму
під час освітнього процесу, невиробничого характеру та питань безпеки життєдіяльності
на 2018 рік, що дадаються.
6.
Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста
управління освіти Бурлуцьку С.І.

Начальник управління освіти

О.В. Обаполенко

Додаток
до наказу управління освіти
Рубіжанської міської ради
Луганської області
від 19.01.2018 № 25
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Заходи
управління освіти Рубіжанської міської ради
щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу,
в побуті та питань безпеки життєдіяльності на 2018 рік
Найменування заходів
Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
Протягом
Провести інструктажі з правил безпеки під час
Керівники
року
навчальних занять, перерв, на вулиці, вдома, у
навчальних
громадських місцях, під час проведення свят
закладів
Протягом
Керівники
Провести бесіди з правил пожежної безпеки,
року
навчальних
користування газом та електроприладами, поводження
закладів
біля водоймищ, на воді, виявленні вибухонебезпечних
предметів, на слизькій дорозі
Січень
Бурлуцька
Організувати наради з керівниками щодо аналізу стану
Червень
С.І.
дитячого травматизму під час навчально- виховного
процесу, в побуті
Брати участь у проведенні Всеукраїнського місячника
Вересень
Керівники
«Увага! Діти на дорозі!», Тижнях знань безпеки
Жовтень
навчальних
життєдіяльності
Квітень
закладів
Систематично проводити інструктажі з правил
Вчителі
Протягом
безпечної поведінки під час уроків фізичної культури
фізичної
навчального
культури
року
Посилити контроль за якістю викладання навчального
Протягом
Керівники
предмета «Основи здоров’я»
навчального
навчальних
року
закладів
Щоквартально Заступники
Проводити щоквартальний і річний аналіз стану
директорів 3
дитячого травматизму, кожний випадок травматизму
навчальнооформляти згідно Положення про порядок
виховної
розслідування нещасних випадків
роботи
Протягом
ВчителіПровести шкільні конкурси учнівських творів,
року
предметники
малюнків, газет щодо попередження всіх видів
травматизму
Протягом
Заступники
року
Організувати проведення батьківського всеобучу з
директорів з
питань безпеки життєдіяльності, захисту дітей від
виховної
будь-яких форм фізичного або психічного насильства
роботи
Протягом
Класні
Провести роз’яснювальну роботу з питань формування
року
керівники
навичок здорового способу життя, негативного
ставлення до алкоголю, тютюнопаління, наркотичних
речовин
2 рази на рік
Продовжити тренувальні заняття з евакуації дітей з
Керівники
будівель навчальних закладів в екстремальних
навчальних
ситуаціях
закладів
Протягом
Класні
Проводити бесіди, години спілкування, вікторини,
року
керівники
конкурси, змагання, практичні заняття, диспути,
брейн-ринги з питань безпеки життєдіяльності та
попередження дитячого травматизму
Розробити та виготовити пам’ятки з питань
Заступники
профілактики дитячого травматизму
Протягом
директорів 3
навчального
виховної
року
роботи
Організувати навчання, дітей практичних умінь діяти
Протягом
Медичні

