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НАКАЗ 

 

26  січня  2023 року                  смт Новогуйвинське                             №218-ОД   

 

Про посилення профілактичної роботи щодо 

запобігання нещасним випадкам з учнями 

Новогуйвинського ліцею імені Сергія Процика 
 

          Враховуючи вимоги нормативних документів, що регламентують 

діяльність закладів освіти в умовах обмежувальних карантинних заходів, 

нормативних документів, що регламентують діяльність закладів освіти в 

умовах воєнного стану, на виконання наказу Відділу освіти Новогуйвинської 

селищної ради Житомирського району Житомирської області «Про 

посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з 

учнями та вихованцями закладів освіти Новогуйвинської селищної ради у ІІ 

семестрі 2022-2023 навчального року» від 19.01.2023 №14-ОД та з метою 

організації роботи, спрямованої на запобігання дитячому травматизму у  ІІ 

семестрі 2022-2023  навчального року 

НАКАЗУЮ: 

1. Вжити заходів щодо підвищення персональної відповідальності 

класоводів, вихователів ГПД 1-4 класів, класних керівників 5-11 класів 

за виконання директивних і нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України з питань охорони життя та здоров’я учнів (відп.: 

Ярошенко О.Ф.) 



2. Розглядати питання про притягнення до відповідальності винних 

посадових осіб за допущення нещасних випадків з дітьми під час 

освітнього процесу (відп.: адміністративний корпус) 

3. Здійснювати профілактичну, зокрема роз’яснювальн, роботу з учнями 

1-11 класів та їхніми батьками, працівниками з безпеки 

життєдіяльності та проводити бесіди з безпечної поведінки для 

учасників освітнього процесу, правил поведінки у закладах освіти, 

правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, 

профілактики шлунково-кишкових захворювань, норм гігієни та 

виробничої 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 в 

умовах воєнного стану: 

3.1.  В межах ДКК кожного другого понеділка щомісячно та в 

межах індивідуальних бесід щосереди для 1-4; 8-11 класів та 

щочетверга для 5-7 класів (відп.: класоводи, кл. кер.) 

4. Забезпечити змістовне наповнення сайту ліцею із питань запобігання 

дитячому травматизму (відп.: Гаврилюк А.В.) 

5. Відповідальність та контроль за організацію та проведення  

профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями 

ліцею покласти на заступника директора з виховної роботи Олену 

Ярошенко. 

 

Директор                                   Людмила МОЗГОВИХ 

 

 


