
 

 

ЗАХОДИ 

про посилення профілактичної роботи  

щодо запобігання нещасним випадкам  

із здобувачами освіти 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

№  

п/п 

Зміст роботи  Термін  Відповідальний  

1.  Оновлення планів-схем евакуації з 

приміщення ліцею. 

До 01.09.2022р. Дирекція 

2.   Тематичний тиждень безпеки 

(проведення виховних годин, бесід з 

безпечної поведінки в умовах воєнного 

стану, перегляд та обговорення 

відеороликів, інструктажів з безпеки 

життєдіяльності здобувачів освіти 1-11 

класів). 

 

05.09.-09.09. 

2022р. 

Дирекція, 

класні керівники 

1-11 класів, 

працівники ДСНС, 

національної поліції 

3.  Розроблення та затвердження графіку 

чергування адміністрації та 

педагогічних працівників. 

До 05.09.2022р. Дирекція 

4.  Створення на сайті закладу освіти 

розділу із питань запобігання 

дитячому травматизму та постійно 

забезпечувати його змістовне 

наповнення. 

Вересень 

2022р. 

ЗДВР 

5.  Тематичні заходи на уроках «Основ 

здоров’я» про поведінку здобувачів 

освіти під час перерв,на вулиці, у 

транспорті. 

Відповідно до 

розкладу 

Учителі основ 

здоров’я, 

учителі поч.кл. 

 

6.   Інструктажі з безпеки життєдіяльності 

здобувачів освіти під час проведення 

уроків фізичної культури. 

На кожному 

уроці  

 

Учителі  

фізичної 

культури 

7.   Освітні проєкти ЗСЖ, тематичні тижні 

знань з основ БЖ, повторення й 

вивчення правил дорожнього руху. 

Упродовж 

року 

ЗДВР, класні 

керівники, учителі 

основ здоров’я, 

фізичної культури, 

педагог-організатор, 

РБЛ 

8.   Конкурси малюнків, вікторини, 

квести, міні-проєкти, випуск 

інформаційних вісників щодо правил 

дорожнього руху. 

Упродовж 

року 

Класні керівники, 

учителі основ 

здоров’я, керівник 

гуртка «Юний 

художник»,педагог-

організатор, РБЛ 

9.  У цикл тематичних батьківських 

зборів включити питання щодо 

запобігання усіх видів дитячого 

травматизму. 

Упродовж 

року 

Класні керівники 

1-11 класів 



 

 

10.  Систематично оновлювати тематичні 

«Класні куточки» актуальною 

інформацією. 

 

Постійно 

 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

11.  Організовувати зустрічі учнівської 

молоді з інспекторами дорожнього 

руху, працівниками ДСНС, 

національної поліції. 

Постійно Класні керівники, 

ЗДВР 

12.  Проводити рейди «Увага! Діти на 

дорозі!», «Правила пішохода». 

Упродовж  

року 

Учителі основ 

здоров’я, 

педагог-організатор 

Зеленко С.С., РБЛ 

13.  На нарадах при директору, 

педагогічних радах, засіданнях ПС 

класних керівників аналізувати  стан 

дитячого травматизму. 

Упродовж року 

Згідно з планом 

роботи 

ЗДВР  

Сандар О.В., 

сестра медична 

Луцик Л.Д. 

14.  Залучати медичних працівників ліцею 

до профілактичної роботи серед 

учнівської молоді. 

Постійно Дирекція 

Сестри медичні 

 

15.  Подавати інформацію в управління 

освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради про дитячий 

травматизм. 

Щоквартально ЗДВР  

Сандар О.В. 

16.  Підготувати підсумковий наказ «Про 

стан роботи з охорони життя і здоров’я 

учнів, запобігання дитячому 

травматизму» (звіт за 2022 рік). 

Січень 

2023 рік 

ЗДВР  

Сандар О.В. 

17.  Видавати накази по ліцею щодо 

запобігання травматизму у 

канікулярний період. 

Упродовж 

навчального 

року 

ЗДВР  

Сандар О.В. 

 


