
Про організацію роботи з охорони праці 

 

        Робота з охорони в школі організована  відповідно до Положення  про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

в установах закладах освіти,  затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 26.11.2017 року № 1669 ,   Закону України “Про охорону 

праці”, Типового положення про службу охорони праці, затвердженого 

наказом державного комітету України по нагляду за охороною праці від 

15.11.2004 року № 255  (із змінами затвердженими наказом Мінсоцполітики 

від 31.01.2017 № 148),  Положення про порядок розслідування нещасних 

випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах  з метою створення  безпечних умов праці учасникам навчально-

виховного процесу.  

       На початок 2019 - 2020  навчального року були оформлені всі необхідні 

акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних 

приміщеннях підвищеної небезпеки, Школа має акт прийняття закладу до 

нового навчального року та протоколи випробування опору заземлення та 

ізоляції електромережі. Наказами по школі призначено відповідальних за 

організацію роботи з охорони праці, з пожежної безпеки,  створена комісія з 

охорони праці та дотримання правил техніки безпеки, за забезпечення 

безпечного стану робочих місць, пристроїв, інструментів, спортивного 

обладнання, проведення інструктажів з охорони праці під час занять та 

проведення позаурочних заходів з учнями, гурткової роботи,  комісія з 

розслідування нещасних випадків з працівниками школи, комісія з 

попередження травматизму.  

      Станом на 30 серпня 2019 року всі  працівники школи надали медичні 

книжки з дозволом на роботу.   

      Розроблені і поновлені інструкції з охорони праці й безпеки 

життєдіяльності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку 

інструкцій з охорони праці. У школі є необхідні журнали реєстрації всіх 

видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. 

Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для 

працівників і учнів школи. 

     Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я 

працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, 

спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед 

початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці 

є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Повітряно-

тепловий режим, освітлення  відповідає встановленим нормам. На поверхах 

розміщені текстові та схематичні плани евакуації. Закуплено і встановлено 

вогнегасники відповідно нормам. 

 

Проект рішення: 

 

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Іванніковій Л.П.: 



  1) Контролювати дотримання вимог безпеки на час проведення навчальних 

занять, лабораторних та практичних робіт,  своєчасність інструктажів з ТБ та 

реєстрацією у журналах. 

                                                                          Упродовж навчального року 

 

   2) Виявляти обставини нещасних випадків з учнями, вести Журнал 

реєстрації нещасних випадків з учнями, що трапилися під час навчально-

виховного процесу .                                                                                                                                                      

                                                                                                                   Постійно  

2.Заступнику директора з господарської  роботи Дюкарєвій Н.П.: 

   1) Організувати дотримування вимог пожежної безпеки за справністю 

засобів пожежегасіння. 

  2) Забезпечити поточний контроль за санітарно-гігієнічним станом усіх 

приміщень школи. 

                                                                          Упродовж навчального року 

2.Класним керівникам 1-11 класів: 

   1) Нести персональну відповідальність за безпечне проведення навчально-

виховного  процесу, надавати долікарську допомогу у разі нещасного 

випадку, оперативно повідомляти про кожний випадок.                                                                                                                                                                                                          

                                                                           Упродовж навчального року 

   2) Провести первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності та правил 

поведінки під час навчально-виховного процесу                                                                                                                                   

                                                                                               До 06.09.2019 
 

 

 

 

 

 


