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РОЗДІЛ  3. 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ», «ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ», «ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ» 

Основні завдання:  -  створення  безпечних умов організації навчально-виховного процесу та 

                                    - дотримання техніки безпеки при організації роботи школи 

                                   - проведення просвітницької профілактичної роботи серед учнів та працівників школи 

                                    щодо попередження виробничого та невиробничого травматизму 

Цільова 

настанова 

№ Зміст діяльності Терміни Відповідальні Аналіз та 

         інформаційне 

забезпечення 

Відмітка 

про  

виконання 

Створення  

безпечних 

умов 

організації 

навчально-

виховного 

процесу. 

Дотрима- 

ння техніки 

безпеки в 

організації  

роботи школи 

I. Організація роботи з охорони праці 

1.1 Підготовка будівлі школи, навчальних кабінетів, 

спортивного залу, майстерень до навчального року. 

До 20.08. 

2017р. 

Конопка А.Л. Оперативна 

нарада 

 

1.2 Проведення вступного інструктажу з питань охорони 

праці, пожежної безпеки  

із заново прибулими працівниками. 

В перший 

робочий день 

 Медвєдєва О.С Записи в 

журналах 

інструктажів 

 

1.3 Проведення  інструктажу з охорони праці і пожежної 

безпеки на робочому місці з працівниками школи. 

Тричі на рік Медвєдєва О.С  Записи в 

журналах 

інструктажів 

 

1.4 Проведення первинних інструктажів з питань охорони 

праці з учнями в кабінетах: фізики, хімії, біології, 

інформатики, майстернях, спортзалі. 

Двічі на рік Завідувачі 

кабінетами, 

майстернями  

Записи в 

журналах 

інструктажів 

 

1.5 Проведення бесід з учнями  з профілактики травматизму 

учнів під час НВП, перебування вдома, на вулицях тощо. 

Постійно, 

за потребою 

Класні 

керівники 

Записи в 

журналах 

 

1.6 Організація навчання та перевірки знань з безпеки  

життєдіяльності з працівниками школи. 

За окремим 

графіком 

 Медвєдєва О.С 

 

Протокол  

1.7 

 

Перевірка стану роботи з охорони праці і техніки безпеки 

на уроках інформатики, фізики, хімії, фізкультури; уроках 

праці. 

Грудень 

2017 р. 

Медвєдєва О.С Наказ 

Нарада при 

директорі 

 

1.8 Проведення своєчасної перевірки стану протипожежних 

устроїв, електросистеми. 

До 

01.09.2017 

Медвєдєва О.С Акт  

1.9 Проведення замірів опору ізоляції. До 01.09.2017 Медвєдєва О.С Акт  

1.10 Затвердження актів-дозволів на роботу майстерень До 01.09.2017 Гончаренко Р.В. Акт  
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1.11 Організація чергування в школі класів, вчителів, 

адміністрації. 

Постійно Романчук В.О. Наказ  

1.12 Координація роботи всіх шкільних структур з:                 

 - охорони праці;             - цивільної оборони; 

- пожежної безпеки;       - дорожнього руху. 

Постійно Медвєдєва О.С  Інформація 

на нараді 

 

1.13 Забезпечення дотримання техніки безпеки при організації 

роботи школи 

Постійно Адміністрація 

школи 

  

 1.14 Проведення Тижнів знань з безпеки життєдіяльності За потребою, 

за окремим 

графіком 

 Медвєдєва О.С 

Потьомкіна В.Л 

Христова С.В. 

Наказ 

план заходів 

 

 1.15 Проведення Місячника безпеки життєдіяльності За окремим 

графіком 

 Медвєдєва О.С 

Потьомкіна В.Л.,  

Наказ 

План заходів 

 

Створення 

умов для 

вивчення та 

поглиблен- 

ня знань учнів 

з Правил 

дорожнього 

руху з метою 

профілак-

тики безпеки 

дорожнього 

руху 

II. Організація роботи з профілактики безпеки дорожнього руху 

2.1 Проведення місячника безпеки дорожнього руху  

“Увага! Діти на дорозі!” 

Вересень 2017  Медвєдєва О.С 

Христов В.Д. 

Наказ,  

план заходів 

 

2.2 Проведення бесід з учнями з профілактики травматизму 

під час перебування на вулицях, дорогах, у суспільному 

транспорті, при виконанні обов’язків пасажира, водія 

велосипеда, мопеда тощо. 

Постійно Класні 

керівники 

План 

виховної 

роботи з 

класами 

 

2.3 

 

Проведення батьківських зборів з питань профілактики  

дорожньо-транспортного травматизму серед учнів. 

Протягом  року Класні 

керівники 

План роботи 

з батьками 

 

2.4 Відвідування учнями кінолекторію на тематику 

вивчення правил дорожнього руху. 

Двічі на рік Класні 

керівники 

План роботи 

з класами 

 

2.5 Обговорення з працівниками проблем дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму з обов’язковим 

аналізом передумов виникнення порушень дітьми 

Правил дорожнього руху та визначення оптимальних 

шляхів попередження цих негараздів. 

Двічі на рік Медвєдєва О.С  Нарада при 

директорові 

 

2.6 Організація роботи загону юних інспекторів руху Вересень 2017 Христов В.Д. Наказ 

План роботи 

 

2.7 Забезпечення проведення у школі для учнів 1-11 класів 

невідкладних позапланових занять з вивчення правил 

переходу проїзних частин дороги: 

Постійно  Медвєдєва 

О.С., 

Потьомкіна 

План 

Місячника, 

Тижнів 
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- написання тематичних диктантів, переказів, творів;  

- організація конкурсів тематичних малюнків, плакатів, 

авторських віршів, пісень, оповідань;  

- проведення тематичних вікторин, конкурсів,  

- виступи агітбригади загону ЮІР перед, учнями школи;  

В.Л., класні 

керівники 

безпеки 

дорожнього 

руху 

 2.8   Поновлення куточка з безпеки дорожнього руху та 

майданчика для практичних занять з вивчення правил 

дорожнього руху.                                                                                                          

До 01.09.2017  Конопка А.Л. 

Медвєдєва О.С 

Христов В.Д.  
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                                                        III. Організація роботи з протипожежної безпеки 

3.1 Проведення своєчасної перевірки стану протипожежних 

устроїв, електросистеми школи 

До 01.09.2017  Медвєдєва О.С Акт  

3.2 Встановлення під час проведення свят та інших масових 

заходів чергування осіб, відповідальних за стан 

пожежної безпеки 

За потребою  Медвєдєва О.С Наказ  

3.3 Проведення батьківських зборів з тематики запобігання 

вогневого травматизму та загибелі дітей на пожежах, 

організація виступів на них працівників пожежної 

охорони 

За потребою Класні 

керівники 

План 

виховної 

роботи з 

батьками 

 

3.4 Забезпечення учасників навчально-виховного процесу 

колективними та індивідуальними засобами захисту 

За потребою Волкова Ю.В., 

 Медвєдєва О.С 

  

3.5 Випробування захисних засобів, які застосовуються в 

електрогосподарстві 

До 01.09.2017 Медвєдєва О.С   

3.6 Обладнання системи сповіщення людей на випадок 

пожежі 

До 01.09.2017  Медвєдєва О.С   

3.7 Укомплектування пожежних кранів пожежними 

рукавами, маховиками та стволами 

До 01.09.2017  Медвєдєва О.С.   

3.8 Забезпечення нормативною кількістю первинних засобів 

пожежегасіння 

Постійно  Медвєдєва О.С.   

3.9 Перезарядка вогнегасників на новий хімічний склад За потребою Медвєдєва О.С.   

3.10 Виконання евакуаційного освітлення сходових клітин До 01.09.2017  Медвєдєва О.С.   

3.11 Поновлення планів евакуації на випадок пожежі на 

поверхах школи 

До 01.09.2017  Медвєдєва О.С. План 

евакуації 

 

3.12  Проведення з працівниками школи протипожежного 

інструктажу 

Тричі на рік  Медвєдєва О.С. Журнал  

інструктажів 
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3.13 Створення та організація роботи ДЮР, пожежно-

технічної комісії 

До 01.09.2017  Медвєдєва О.С. 

Іванова О.В. 

Наказ 

План роботи 

 

3.14 Обладнання евакуаційних виходів світловим 

покажчиком «Вихід» білого кольору на зеленому фоні 

До 01.09.2017  Медвєдєва О.С.   

3.15 Оснащення групових електрощитів схемою підключення 

споживачів із вказуванням значення номінального 

струму 

До 01.09.2017  Конопка А.Л.   

3.16 Організація виступів інженерно-інспекторського складу 

пожежної частини № 6 у школі 

За згодою та 

графіком 

 Медвєдєва О.С., 

класні керівники 

  

3.17 Проведення практичних занять з учасниками НВП із 

відпрацюванням планів евакуації у надзвичайних 

ситуаціях та на випадок пожеж 

Вересень 2017 

січень 2018р., 

квітень 2018р. 

 Медвєдєва О.С. Протокол  

3.18 Забезпечення проведення відкритих уроків на 

протипожежну тематику  

За окремим 

графіком 

 Медвєдєва О.С., 

Потьомкіна В.Л., 

класні керівники 

Розробки 

уроків 

 

3.19 Проведення Єдиного дня з питань пожежної безпеки За окремим 

графіком 

 Медвєдєва О.С., 

Потьомкіна В.Л.,  

Наказ  

3.20 Забезпечення відвідування учнями пожежної частини 

№6 та пожежно-технічної виставки 

За окремим 

графіком 

 Медвєдєва О.С., 

Потьомкіна В.Л.,  

Наказ  

3.21 Організація роботи дружини юних рятівників з 

обов’язковими виступами їх на рівні школи 

Постійно Іванова О.В. План роботи  

3.22 Забезпечення участі у районному конкурсі дружини 

юних рятівників 

Березень 

2018р. 

Іванова О.В., 

Христова С.В 

Сценарій 

виступу 

 

3.23 Проведення конкурсів та виставок малюнків на 

протипожежну тематику  

За окремим 

графіком 

 Медвєдєва О.С.. Добірка 

малюнків 

 

3.24 Проведення усного журналу “101 – служба порятунку” За окремим 

графіком 

Потьомкіна В.Л. Дидактичні 

папки 

 

 3.25 Проведення Місячника  пожежної безпеки Жовтень 

2017р. 

Потьомкіна В.Л., 

 Медвєдєва О.С. 

класні керівники 

Наказ 

План заходів 

 

 


