
Додаток 1 

 до наказу №132 від 31.08.2017 р. 

 

Профілактичні заходи з попередження та недопущення дитячого 

травматизму в учнівському середовищі на 2017-2018 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Вивчити питання організації 

роботи вчителів фізичної культури 

на уроках з дітьми, віднесеними за 

станом  здоров'я до спеціальної та 

підготовчої медичних груп  

До травня 2018 р. Адміністрація  

школи 

2. Медичній сестрі закладу 

систематично здійснювати  

спостереження за уроками  

фізичної культури у 1-11 класах 

Протягом року Медична сестра 

Галушка І.В. 

3. Проаналізувати та розглянути на  

нараді за участю директора стан 

медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів  

Травень 2018 р. Адміністрація  

школи 

4. Системно проводити 

роз'яснювальну роботу серед 

батьків, учнів щодо необхідності 

контролю за реальним станом 

здоров'я дітей та своєчасно 

інформувати про це учителів 

фізкультури, класних керівників, 

медичну сестру, адміністрацію 

школи  

Протягом року Соціальний 

педагог 

Гальченко Ю.В., 

практичний 

психолог 

Горященко В.О. 

5. Розробити рекомендації класним 

керівникам, батькам щодо 

дотримання фізіологічних норм 

тижневої рухової активності 

школярів у навчальний та 

позаурочний час  

Вересень 

2017р. 

Заст. директора 

Козачко Т.А. 

6. Організувати чергування по школі 

вчителів та учнів  

Протягом року Заст. директора 

Гузь В.І. 

7. Проводити інструктажі по 

запобіганню дитячого травматизму 

в канікулярний період  

Жовтень, 

грудень, 

березень, травень 

Класні 

керівники 

8. Проводити години спілкування, 

обговорювати випадки 

травмування в учнівських 

колективах з метою попередження 

травмування дітей  

Протягом року Класні 

керівники 



9. Проводити індивідуальні 

консультації батьків щодо 

виховання в дітях культури 

поведінки та дотримання 

безпечних умов під час 

перебування дітей в школі.  

Протягом року Класні 

керівники 

10. Здійснювати аналіз причин 

виникнення нещасних випадків та 

роботи по попередженню 

травматизму серед учнів школи.

  

Січень, травень Заст. директора 

Гузь В.І. 

11. Поновлювати  матеріали у куточку 

з охорони життя і здоров'я  

Протягом року Пр. психолог 

Горященко В.О., 

заст. директора 

Козачко Т.А. 

12. Проводити  рейди «Діти вулиці» 

(разом з ССД, КМСД, відділом 

освіти)  

Протягом року Соціальний 

педагог 

Гальченко Ю.В. 

13 Надавати консультативну та 

методичну допомогу класним 

керівникам в підготовці до годин 

спілкування, інструктажів  

Протягом року Бібліотекар 

Самотуга С.О., 

заст. директора 

Козачко Т.А. 

14. Офіційно попереджувати  батьків 

дітей, які знаходяться на обліку 

щодо запобігання травматизму, 

дотримання правил дорожнього 

руху, негативних явищ під час 

канікул 

В кінці семестрів Класні 

керівники 

15. Проводити профілактичні бесіди 

«Обережно! Інфекційні 

захворювання!»  

В залежності від 

епід. ситуації 

Класні 

керівники, 

медична сестра 

16. Оновлення  банку даних дітей, які 

негативно впливають на класний 

колектив та робота щодо 

запобігання травматизму серед 

учнів  

Протягом року Соц. педагог 

Гальченко Ю.В., 

пр. психолог 

Горященко В.О. 

17. Проводити профілактичні зустрічі 

з працівниками медичної служби, 

міліції та соціальних служб  

За домовленістю Заст. директора 

Козачко Т.А. 

18 Інформувати на нараді за участю 

директора про стан травматизму 

учасників навчально-виховного 

процесу 

Щоквартально Заст. директора 

Гузь В.І 

 

Директор школи      О.А.П’ятницький 


