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Жан де Лабрюйєр 

 

“Життя - це те, що більше 
за все цінуємо і менше всього 

бережемо» 
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Побутовий травматизм учнів 

ЗЗСО №243 
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Травматизм учнів ЗЗСО №243 
під час освітнього процесу 



  забезпечення виконання національних, 
державних та регіональних програм стосовно 
питань попередження дитячого травматизму, 
охорони життя і здоров`я учнів , формування 
здорового способу життя;  

  дотримання вимог нормативних документів 
щодо безпечного відпочинку та оздоровлення 
учнів, недопущення травмування під час занять у 
спортивних секціях та позашкільних навчальних 
закладах;  

  здійснення профілактичної роботи щодо 
попередження травматизму. 

Основні завдання щодо роботи 

з попередження дитячого 

травматизму: 



Основні 

напрями 

роботи з 

профілактики 

дитячого 

травматизму 

Безпека під час  освітнього процесу в 
кабінетах підвищеної безпеки, на перервах 

Безпека під час екскурсій 

Дорожньо – транспортний 
травматизм 

Електротравматизм та його 
попередження  

Пожежна безпека 
 

Безпека при перебуванні біля 
водоймищ 

Безпечне поводження з газом 

Безпечне поводження з небезпечними 
предметами і речовинами 

 Особиста гігієна, здоровий спосіб 
життя 



Систему роботи педагогічного 

колективу з попередження дитячого 

травматизму складають: 

1.Проведення вступного інструктажу на початку 
навчального року, семестру. 

2.Планування та проведення профілактичних бесід з усіх 
видів дитячого травматизму , проведення тижнів з безпеки 
життєдіяльності класними керівниками з відповідною їх 
фіксацією в класних журналах та учнівських щоденниках .  

3. Проведення цільових і позапланових інструктажів 
учнів перед канікулами та у разі необхідності (з 
фіксацією у відповідних журналах з БЖД). 



Організація заходів з попередження 

дитячого травматизму. 

Уроки безпеки 



Уроки безпеки 



Заходи щодо попередження 

дитячого травматизму під час 

перерв:  

 Чергування вчителів;  

 «Веселі перерви» - ігри у коридорах, 
організовані учнівським самоврядуванням, 
спортивні ігри;  

 «Музичні перерви» - флешмоби через 
шкільне радіо;  

 Інформаційні відеоролики до визначних 
днів, тематичних тижнів та місячників, перед 
канікулами;  

 Навчальні квести на перервах. 



Робота кінолекторію 

 «Абетка здоров’я» 



Вікторини «Безпека  мого життя» 



Місячник Безпеки дорожнього руху. 
Співпраця із шкільним поліцейським 



Співпраця з пожежною частиною 



Шкільний конкурс 

«Велосипедист у місті» 

2018 р 2017 р. 



Робота гуртка «Юний пожежний», 

«Юний інспектор» 



Залучення спеціалістів до проведення 

профілактичної роботи. 

Співпраця з Товариством Червоного 

Хреста 



Проект «Школа-толерантне 

середовище» 

Співпраця 

 з представниками поліції,  

громадських організацій 



   Засідання батьківської ради: 

- «Відверто про проблему 
«Безпека дітей в Інтернеті»» 
(21.02.2018) 

- Організація роботи зі 
створення умов для 
безпечного перебування 
учнів у закладі (23.04.2018) 

- «Безпечне освітнє 
середовище: спільна робота 
школи і батьків» (27.11.2018) 

- «Що таке «булінг» та чому 
про нього треба знати всім 
батькам?» (20.03.2019) 

 

Розробка та ухвалення  

Положення про  

пропускний режим у закладі 

6.Профілактична 

робота з батьками 

щодо попередження 

дитячого 

травматизму. 



Тренінги шкільного психолога з 

батьками  

 «Безпека дитини: що потрібно робити 

батькам?» 



Профілактика травматизму та безпеки 

життя дітей на засіданнях  

Школи свідомого батьківства 

«Безпека дитини» 

29.01.2019 

«Дитяча агресія.  

Ненасильницьке  

спілкування» (11.04.2018) 



Інформаційна сторінка на сайті закладу 

«БЕЗПЕКА У ЗАКЛАДІ» 



Один із головних  

показників 

успішності 

роботи школи -   

безпека дитини 
 


