
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

11.06.2020                                       с.Миколаївка                                         № 67-ОД 
 

Про  запобігання  дитячого 

травматизму серед учнів та вихованців 

під час літніх шкільних канікул у 

закладах освіти Миколаївської 

сільської ради у 2019/2020 н.р. 

 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Основи 

законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та 

обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (зі змінами), наказу 

Міністерства освіти науки і освіти України від 16.05.2019 № 659 «Про 

затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», листа Міністерства 

освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання 

Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», з метою запобігання 

дитячому травматизму під час проведення літніх канікул 2019/2020 

навчального року, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради Сумського 

району: 

1.1. Ужити необхідних заходів щодо організованого та безпечного 

проведення загальношкільних заходів, екскурсій тощо. 

Упродовж літніх канікул  

2019/2020 навчального року 

1.2. Забезпечити неухильне виконання законів України «Про дорожній 

рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

у частині проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячому 

травматизму. 

Упродовж літніх канікул  

2019/2020 навчального року 



1.3. Організувати проведення інструктажів (он-лайн) для учасників 

освітнього процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності. 

До 01.07.2020 

1.4. При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися 

вимог Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з 

учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 27.10.2014 за № 1341/26118. 

Упродовж літніх канікул  

2019/2020 навчального року 

1.5. Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил 

безпечної поведінки, вимог протипожежної безпеки, зокрема, заборонити 

використання відкритого вогню, петард та інших пожежо- і вибухонебезпечних 

предметів, правил порядку проведення екскурсій, походів, перевезення дітей 

автомобільним та іншими видами транспорту. 

Постійно 

1.6. Довести до педагогічних працівників, батьків алгоритм дій у разі 

виникнення нещасних випадків із дітьми. 

До 01.07.2020 

1.7. Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями 

негайно інформувати відділ освіти, молоді та спорту (Гаврилюк М.С.) за 

телефоном та письмово, не порушуючи встановлених термінів.  

Упродовж літніх канікул  

2019/2020 навчального року 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


