
 

 

 

 

Заходи щодо профілактики невиробничого травматизму 
серед учасників навчально-виховного процесу на 2013 рік 

 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Примітка 

1. Робота з працівниками дошкільного закладу 

1. Ознайомлювати учасників навчально-

виховного процесу з нормативними 

документами безпеки 

життєдіяльності: 

- пожежної безпеки; 

- безпеки дорожнього руху; 

- безпеки на водних об’єктах. 

Постійно Завідувач   

2. Проводити аналіз стану травматизму 

невиробничого характеру. Розробляти 

на підставі результатів аналізу 

профілактичні заходи щодо 

запобігання виникненню нещасних 

випадків невиробничого характеру. 

1 раз на 

квартал 

Відповідаль

ний з ОП 

 

3. Створитина сайті «Класна оцінка» 

дошкільного закладусторінку 

«Безпека» для висвітлення питань 

безпеки життєдіяльності: 

- безпека дитини в побуті, 

- - безпеки дорожнього руху,  

- - пожежної безпеки,  

- - безпеки на залізничному транспорті, 

- - правила безпеки при поводженні з 

газом, 

- - на водних об'єктах, 

- - обережно відчинені вікна, 

- - поводження з собаками, 

- - безпека для мам та дорослих, 

-  - надання першої медичної допомоги 

при травмах, опіках, отруєннях, 

- - прагнення до здорового та 

безпечного способу життя, 

негативного ставлення до вживання 

алкоголю та наркотиків, забезпечення 

належного виховання дітей. 

-  

Впродовж 

року 

Педагоги 

закладу 

 



 

 

4. Залучати профільні громадські 

організації до участі у вирішенні 

питань щодо попередження нещасних 

випадків в побуті, а саме: 

- безпеки руху,  

- пожежної безпеки,  

- безпеки на залізничному 

транспорті та водних об'єктах, 

- формування в учасників 

навчально-виховного процесу 

здорового способу життя, 

негативного ставлення до 

вживання алкоголю та 

наркотиків. 

Загальні 

батьківські 

збори 

Завідувач  

5. Розробити методичні матеріали для 

підготовки лекцій (бесід) 

профілактичного змісту побутового 

травмування: «Попередження 

пожежі», «Електроприлади, розетки, 

вимикачі», Обережно, тварини, 

комахи!», «Як запобігти дитячій 

жорстокості», організувати їх 

проведення серед учасників 

навчального процесу. 

Вересень Вихователь-

методист 

 

6. Проводити інструктажі з безпеки 

життєдіяльності серед учасників 

навчально-виховного процесу. 

Постійно Відповідаль

ний з ОП 

 

7. Передбачати у колективному договорі 

вирішення найважливіших питань 

запобігання травматизму 

невиробничого характеру. 

1 раз на 3 

роки 

Голова ПК  

8. Проводити роз’яснювальну і виховну 

роботу серед працюючих з питань 

профілактики побутового 

травматизму: 

- семінари-практикуми: «Щоб не 

сталося біди»; 

- тренінги: «Як допомогти дітям в 

оволодінні знаннями правил 

вуличного руху»; 
- консультації: «Наодинці вдома 

(навчання дошкільників правилам 

поведінки в екстремальних 

ситуаціях та в побуті)»; 
- пед..години: «Вода-друг,вода-

ворог». 

Постійно Відповідаль

ний з ОП 

 



 

 

9. Організувати серед працівників 

навчання з пожежної безпеки та 

безпеки дорожнього руху.  

Постійно Відповідаль

ний з ОП 

 

10. З  метою поширення та 

розповсюдження інформації з питань 

профілактики побутового 

травматизму виготовити: 

- посібники,  

- методичні матеріали,  

- папки-пересувки, 

- пам’ятки. 

Постійно Педагоги  

11. Організувати у  колективі проведення 

лекцій і бесід, спрямованих на 

запобігання злочинності та 

правопорушень: «Закони і обов’язки 

громадян України», «Здорова сім’я – 

здоровя держава». 

Постійно Завідувач  

12. При вивченні правил пожежної 

безпеки в навчальному закладі під час 

проведення практичних занять 

залучати фахівців пожежної охорони. 

За потребою Завідувач  

13. Організовувати проведення 

конференцій, навчань, семінарів та 

нарад з питань безпечної 

життєдіяльності працівників закладу. 

Постійно Завідувач  

2. Робота з дітьми дошкільного закладу 

1. Проводити дні та тижні безпеки 

життєдіяльності:  

- пожежної безпеки; 

- безпеки дорожнього руху; 

- безпеки на водних об’єктах, 

- безпеки в побуті. 

Постійно Вихователь-

методист, 

педагоги 

 

2. Практикувати проведення занять та 

інших форм роботи з вихованцями 

дошкільного закладу: 

- з правил безпечної поведінки в 

побуті, зокрема 

 безпеки руху, 

 пожежної безпеки,  

безпеки на залізничному транспорті та 

водних об'єктах. 

Постійно Вихователь-

методист, 

педагоги 

 

3. Організувати навчання дітей 

плаванню та обладнання куточків на 

групах закладу щодо правил 

поведінки на воді. 

Згідно до 

розкладу 

Вихователі, 

інструктор 

плавання 

 



 

 

4. Проводити роботу з дітьми  щодо 

вивчення  правил дорожнього руху 

Постійно Вихователі  

5. Читання художньої літератури: 

оповідання, вірші, казки про безпеку 

дитини в побуті. 

Постійно Вихователі  

6. Поводити конкурси малюнків, розваги 

свята з питань безпеки 

життєдіяльності дітей в побуті. 

Постійно Вихователі  

3. Робота з батьками дошкільного закладу 

1. Ознайомлюватибатьків з 

нормативними документами безпеки 

життєдіяльності дітей в побуті. 

Постійно Вихователі  

2. Ознайомити батьків з інформацієюна 

сайті «Класна оцінка» дошкільного 

закладусторінку «Безпека»  

Постійно Вихователі  

3. Проводити для батьків дні та тижні 

безпеки життєдіяльності 

Постійно Вихователі  

4. Забезпечувати щоквартальний розгляд 

стану травматизму невиробничого 

характеру на засіданнях ради закладу 

з питань безпечної життєдіяльності. 

Щокварталу Завідувач  

5. Проводити профілактичну роботу з 

батьками  щодо вивчення  правил 

безпеки в побуті 

Постійно Вихователі  

6. Проводити інструктажі з безпеки 

життєдіяльності 

Постійно Вихователі  

7. Проводити конференції, семінари, 

круглі столи, батьківські збори, дні 

відкритих дверей, бесіди з питань 

безпечної життєдіяльності дитини в 

побуті. 

Постійно Вихователь-

методист, 

педагоги 

 

8. Інформувати батьків з питань 

попередження побутового 

травматизму дітей за допомогою : 

- ЗМІ 

- сайту КДНЗ(сторінка «Безпека» 

папок-пересувок, 

-  пам’яток, 

- анкетування. 

   

 
 

 
 


