
ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИШНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 

 

НАКАЗ 

 

17 лютого 2021 року         № 11 

 

Про посилення заходів,  

спрямованих на збереження  

життя і здоров’я здобувачів освіти  

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про 

охорону дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дорожній рух», Указу Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020 

«Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища у новій українській школі», Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26 грудня 2017 року № 1669, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 23 січня 2018 року за № 100/31552, Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час 

освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16 травня 2019 року № 659, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 13 червня 2019 року за № 612/33583, наказу департаменту освіти і 

науки Київської обласної державної адміністрації від 16 лютого 2021 року № 24 

«Про посилення заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я 

здобувачів освіти» та з метою попередження дитячого травматизму і нещасних 

випадків під час освітнього процесу, організації роботи закладу освіти з питань 

збереження життя і здоров’я здобувачів освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Класоводам і класним керівникам:  

1) посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед здобувачів 

освіти та батьків / опікунів здобувачів освіти з питань безпеки дітей у мережі 

Інтернет, попередження вживання неповнолітніми алкогольних напоїв, 

наркотичних речовин, прекурсорів, дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму, профілактики шлунково-кишкових захворювань, дотримання 

санітарно-гігієнічних норм, пожежної безпеки, правил поведінки в період 

розповсюдження гострих респіраторних інфекцій, поводження з лікарськими 

засобами та медичними препаратами, невідомими хімічними речовинами, 
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вибухонебезпечними предметами, правилами поведінки біля водойм та на 

льоду, користування газовими та електричними приладами, громадським авто- 

та залізничним транспортом; 

2) провести для здобувачів освіти позапланові інструктажі з безпеки 

життєдіяльності, а саме: запобігання харчовим отруєнням, отруєнням 

лікарськими засобами, хімічними речовинами, дотримання правил пожежної 

безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, кібербезпеки, правил 

поведінки біля водойм та на льоду, в умовах низьких температур – із 

реєстрацією у відповідних журналах. 

3) провести для батьків / опікунів здобувачів освіти бесіди (індивідуальні, 

групові) щодо посилення батьківського контролю за поведінкою дітей та 

використанням неповнолітніми небажаного, небезпечного та забороненого 

інтернет-контенту. 

 

2. Соціально-психологічній службі закладу освіти: 

1) спільно з класоводами й класними керівниками виявити здобувачів 

освіти, що опинилися в кризових ситуаціях і/або схильні до депресивних станів, 

для запобігання соціальній дезадаптації, нервово-психічному чи 

психосоматичному стражданню, суїциду; 

2) продовжити роботу із залучення працівників відділів ювенальної 

превенції та кібернетичної безпеки Національної поліції України, місцевих 

підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і районних 

служб цивільного захисту, працівників закладів охорони здоров’я до 

проведення заходів із безпеки життєдіяльності здобувачів освіти. 

 

3. Учителям предмета «Основи здоров’я» Оперчук Г. П. та предмета 

«Захист України: Основи медичних знань» Цуденко О. В. провести навчальні 

заняття для учасників освітнього процесу з надання першої домедичної 

допомоги у випадках переохолодження та обмороження, опіків, отруєння, 

знепритомнення, падіння з висоти, кровотечі, травмування електрострумом, 

вибухонезпечними речовинами тощо. 

 

4. Педагогам-організаторам Олійник В. В. та Руденку В. О.: 

1) забезпечити проведення заходу «Тиждень безпеки життєдіяльності» у 

закладі освіти 

01.03.2021 – 05.03.2021; 

2) склати звіт про підсумки проведення заходу; 

3) узагальнити матеріали заходу для висвітлення на сайті школи 

до 09.03.2021. 

 

5. Провести нараду педагогічних працівників і соціально-психологічної 

служби закладу з питань захисту прав та інтересів здобувачів освіти за участю 
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працівників ювенальної поліції Бучанського РУП, сектору у справах дітей 

виконавчого комітету Вишневої міської ради, Вишнівської міської лікарні 

02.03.2021.  

 

6. Заступникові директора школи з адміністративно-господарської роботи 

Дідківському М. О. оновити куточки з безпеки життєдіяльності. 

 

7. Учителеві інформатики Заторській С. В.: 

1) спільно з учителем предмета «Захист України: Основи медичних 

знань» Цуденко О. В. переглянути змістове наповнення розділів на сайті 

закладу освіти, що висвітлюють інформацію з питань запобігання дитячому 

травматизму та нещасним випадкам; 

2) розмістити на сайті школи матеріали: 

- проведення заходу «Тиждень безпеки життєдіяльності»; 

- наради педагогічних працівників і соціально-психологічної служби 

закладу з питань захисту прав та інтересів здобувачів освіти за участю 

працівників ювенальної поліції Бучанського РУП, сектору у справах дітей 

виконавчого комітету Вишневої міської ради, Вишнівської міської лікарні 

до 10.03.2021 

 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи         Т. Пашинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підготувала: 

Литвин Л. 


