
 
 

НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

 від 17  грудня  2021 року                            смт  Новогуйвинське     №  

 

Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів під час  

зимових  канікул  

2021- 2022 навчального року 
 

       Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами), враховуючи вимоги нормативних документів, що 

регламентують діяльність закладів освіти в умовах обмежувальних 

карантинних заходів, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі 

охорони дитинства та з метою запобігання випадкам дитячого травматизму під 

час проведення зимових канікул у 2021-2022 навчальному році 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з виховної роботи Ярошенко О.Ф.: 
1.1.  Забезпечити дієвий контроль за дотриманням правил та заходів безпеки 

учнями під час зимових  канікул у 2021-2022 навчальному році. 

З 27.12.2021 по 07.01.2022 

1.2.  Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про дорожній рух»,  

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» в 

частині проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячому 

травматизму, вжити необхідних заходів щодо організованого та безпечного 

проведення виховних заходів, екскурсій тощо. 

З 27.12.2021 по 07.01.2022 

1.3.  Організувати проведення інструктажів учасників освітнього процесу з усіх 

питань безпеки життєдіяльності. 

До 24.12.2021 

1.4.  Довести до відома педагогічних працівників, батьків алгоритм дій у разі 

виникнення нещасних випадків із дітьми. 



До 24.12.2021 

1.5.   Про всі випадки дитячого травматизму з учнями інформувати відділ освіти 

Новогуйвинської селищної ради, не порушуючи термінів. 

З 27.12.2021  по 09.01.2022 

2. Педагогу-організатору Тарасюк Д.Г.:  

2.1. Розробити сценарії новорічних, різдвяних свят для учнів різних 

вікових категорій. 

2.2. Організувати привітання класних колективів (за потребою) зі 

святом святого Миколая. 

2.3. Розмістити наказ на сайті гімназії. 

До 20.12.2021 

3. Класним керівникам: 

3.1.  Провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями та їхніми батьками 

щодо дотримання правил безпечної поведінки під час зимових канікул 

(Інструкція №42,  Інструкція №43,  Інструкція №35). 
До 24.12.2021 

3.2.  Розглянути питання щодо контролю батьків за поведінкою дітей під 

час зимових канікул в умовах карантинних обмежень, проведення 

безпечного відпочинку дітей під час новорічних та різдвяних свят, 

персональну відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час 

зимових канікул  на батьківських зборах (у дистанційному режимі). 

До 24.12.2021р. 

3.3.  Покласти на класних керівників персональну відповідальність за 

збереження життя та здоров'я  дітей під час проведення святкових 

виховних заходів, екскурсій  2021- 2022 навчального року. 

З 26.12.2021 по 07.01.2022 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи – Ярошенко О.Ф. 

          

Директор Новогуйвинської гімназії              Людмила   МОЗГОВИХ 


