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Найвищі цінності суспільства – це  

людина, її життя і здоров’я, 
недоторканість і безпека  

 

 

Головною метою школи є: 

 створення для кожного здобувача освіти, педагога, працівника 

безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання; 

  зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм 

людини і як наслідок – зниження травматизму; 

 організація виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних 

заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним 

захворюванням і аваріям у процесі праці. 
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         Робота педагогічного колективу Кинашівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з охорони праці організована згідно з 

Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законами 

України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове 

державне страхування від нещасного випадку на виробництві», «Про 

колективні договори і угоди»  та Положенням «Про організацію 

роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і закладах освіти». Освітній  процес побудований на 

принципах: 

 пріоритету життя і здоров'я учасників процесу по відношенню до 

результатів праці 

 соціального захисту всіх учасників навчально-виховного 

процесу; 

 повної відповідальності адміністрації за створення безпечних і 

нешкідливих умов роботи, а також забезпечення здорових і 

безпечних умов навчання і праці учнів відповідними 

структурними підрозділами школи.  

Регулювання трудових відносин між роботодавцем та 

працівниками здійснюється на основі колективної угоди. На основі 

цієї угоди в закладі освіти для врегулювання трудових відносин 

працівників між дирекцією школи та профспілковою організацією 

розроблено та укладено колективний договір з обов'язковим розділом 

«Охорона праці». В даному розділі розроблено заходи щодо захисту 

прав і соціальних інтересів осіб, які потерпіли на виробництві від 

нещасних випадків; заходи щодо створення безпечних та здорових 

умов праці для всіх учасників освітнього процесу. Колективним 
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договором також передбачено надання працівникам додаткових 

відпусток за несприятливі умови праці. 

Розроблені та затверджені правила внутрішнього розпорядку, 

заходи з охорони праці, заходи щодо запобігання дорожньо-

транспортного, побутового травматизму та інших випадків, щодо 

запобігання пожежам та загибелі на них учасників освітнього 

процесу; з питань покращення охорони здоров'я учнів та щодо 

забезпечення санітарно-гігієнічних норм утримання закладу. 

Відповідно до встановлених вимог ведеться шкільна 

документація з питань дотримання норм техніки безпеки та охорони 

праці. Розроблена система роботи та контролю за дотриманням вимог 

законодавчих та нормативних документів з охорони праці, навчання 

працівників та учнів. Річним планом роботи школи передбачені 

заходи з охорони здоров’я здобувачів освіти та охорони праці 

педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу та контроль з 

цього питання. У школі регулярно проводиться навчання та 

перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

Затверджені тематичний план і програма навчання працівників 

школи відповідно до Типового положення «Про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Посадові 

обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки, безпеки 

життєдіяльності затверджені наказом по школі «Про організацію 

роботи з охорони праці ».  Інструкції складено згідно з Положенням 

про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом 

Держнагляду охорони праці  України. 

Питання охорони праці відображаються в: 

 правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

школи; 

 режимі роботи школи; 

 посадових інструкціях та інструкціях з ОП.  

У школі розроблено положення «Про адміністративно-

громадський контроль з охорони праці».   

        У наказі по школі «Про організацію роботи з охорони праці  і 

призначення відповідальних у 2019-2020 навчальний рік» 

передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони 
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праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу 

та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму 

відповідальних за електрогосподарство в школі тощо.  

       Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться 

навчання та перевірка  знань працівників школи з питань охорони 

праці  та з безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної 

безпеки тощо. Формою перевірки є іспит, який проводиться за 

екзаменаційним білетами у вигляді письмового опитування.  

         У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів 

інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів  школи. 

Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для 

працівників та учнів закладу. Питання про стан охорони праці 

постійно заслуховуються на засіданнях педагогічних рад, нарадах 

при директору, які протокольно оформлюються. Організовано 

внутрішкільний оперативний контроль з охорони праці.  

 На початок кожного навчального року всі  працівники школи 

проходять медичні огляди, надають санітарні книжки з дозволом на 

роботу.   Кожного  вересня  класними керівниками проводиться  

вступний інструктаж з усіма учнями школи,  про що свідчать записи 

у класних журналах. З вчителями, які  призначені на посаду,   

проводяться  первинний, вступний  інструктажі з записами у 

відповідні журнали, з учнями  перед початком уроків фізики, хімії , 

біології, трудового навчання, фізкультури, інформатики. Перед 

спортивними змаганнями, при проведенні заходів за межами 

території школи проводяться інструктажі.  

         Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у 

побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорюються на 

батьківських зборах у всіх класах.  

Проведені заміри контурів заземлення та ізоляції 

електрообладнання зі складанням відповідних документів.  

        Медичне обслуговування учнів школи здійснюється медичною 

сестрою  ФАПу с.Кинашівка. Поглиблений медичний огляд 

працівників школи здійснюється  лікарями  на базі Борзнянської 

ЦРЛ.   
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  Заслуговує на увагу робота соціального педагога, практичного 

психолога  Большак Д.В., яка організовує зустрічі з лікарями, 

представниками ювенальної превенції, служби у справах дітей. Нею 

здійснюється значна робота з питань протидії булінгу в школі, 

проводяться бесіди, лекції на тему профілактики тютюнопаління, 

алкоголізму, наркоманії, СНІДу, психокорекційні заняття, 

дослідження морально-психологічного клімату в класних колективах. 

Вона планує і проводить велику просвітницьку роботу серед батьків, 

педагогів та учнів.  

       Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора 

школи.       

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових 

днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно 

відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, 

походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні 

журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. 

Кожний клас-кабінет, комбінована майстерня, кабінет інформатики 

мають необхідний перелік документації з питань безпеки 

життєдіяльності. У приміщенні школи розміщено кілька стендів по 

безпечній поведінці.  

   На видному місці розміщені  плани евакуації на випадок 

пожежі.     Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності. 

          У школі проводиться значна робота по виконанню заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру, розроблені 

заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру. 

         У  квітні місяці кожного року у школі проводяться практичні 

заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно 

планів евакуації. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці 

і безпеки життєдіяльності.  

 У школі приділяється належна увага дотриманню санітарно-

гігієнічних вимог: 

 на початку навчального року налагоджується гаряче 

харчування дітей у шкільній їдальні; 

 організовується питний режим; 
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 у класах підібрано парти і стільці відповідно зросту дітей; 

 проводиться чергування учнів, здійснюється вологе 

прибирання в класах і коридорах; 

 класні керівники спільно з батьками стежать за 

дотриманням світлового режиму (природного і штучного 

освітлення) тощо. 

  Підготовка учнів до безпечного життя неможлива без набуття 

ними здоров`язберігаючих компетентностей на уроках основ здоров`я, 

біології, фізичної культури та інших. 

Традиційними формами в закладі освіти стали місячники 

безпеки (4 місячника на рік), тижні безпеки (тричі на рік – у вересні, 

лютому та травні), єдині дні безпеки руху (перед початком канікул). 

З метою профілактики дитячого травматизму щомісячно 

класними керівниками проводяться бесіди з питань безпеки 

життєдіяльності. Бесіди записуються в класних журналах. 

Традиційними стають конкурси дитячого малюнку з безпеки 

дорожнього руху, пожежної безпеки та до Дня охорони праці. 
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1. Отримання Акта   готовності навчаль-

ного закладу до нового навчального 

року 

+            

2. Видання наказу «Про затвердження 

складу комісії для перевірки знань з 

охорони праці» 

    +        

3. Ознайомлення працівників освітнього 

закладу з посадовими обов’язками з 

охорони праці за їх особистими 

підписами 

  +           

4. Контроль за проведенням з учнями 

вступного інструктажу з охорони праці 

 +           

5. 

 

 

 

 

Контроль за проведенням перевірки 

захисного заземлення і опору ізоляції  

електромереж 

  +          

6. 

 

 

 

 

Перевірка стану викладання предмету 

«Основи здоров’я» 

  +    +      

7. 

 

Контроль за складанням шкільною 

комісією актів загального технічного 

огляду будівель та споруд навчального 

закладу 

  +      +    

8. Проведення атестації з охорони праці 

нових працівників 

   +         

9. Контроль за веденням журналів 

реєстрації нещасних випадків з 

працівниками та учнями 

   +    +   +  

10. Підписання угоди з охорони праці 

на календарний рік 

     +       
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 11. Затвердження Комплексного плану 

заходів щодо організації роботи з 

охорони праці 

     +       

 12. Видання наказу «Про організацію 

роботи з охорони праці» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     +       

 14. Видання наказу «Про порядок 

забезпечення пожежної безпеки на 

території, в будівлях, спорудах та 

приміщеннях навчального закладу» 

     +       

 15. Видання наказу «Про призначення 

відповідального за електрогосподар-

ство» 

     +       

 16. Контроль за веденням журналу обліку  

видачі інструкцій з охорони праці 

     +       

 18. Звіт комісії з охорони праці на зборах  

трудового колективу  

      +      

19. Контроль за проведенням місячника з  

вивчення Правил дорожнього руху 

       +     

20. Контроль за проведенням Єдиного дня 

протипожежної безпеки у навчально-

му закладі 

        +    
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№ Зміст роботи 

Місяць 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Оформлення акту підготовки закладу 

до нового навчального року 
            

2. 
Наказ «Про призначення відповідаль-

них за роботу з охорони праці та ОБЖ» 
            

3. 
Вступний інструктаж з охорони праці з 

учнями 
            

4. 
Первинний, повторний інструктаж з 

охорони праці з працівниками 
Постійно 

5. 
Позаплановий і цільовий інструктажі з 

охорони праці з працівниками 
Постійно 

6. 

Огляд навчальних кабінетів, класів-

кабінетів з питань виконання вимог 

охорони праці 

Постійно 

7. 
Наказ про заходи щодо запобігання 

дитячому та виробничому травматизму 
            

8. 

Контроль за веденням журналу 

реєстрації нещасних випадків з 

учнями 

            

9. 

Підсумковий річний наказ «Про стан 

роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності» 

            

11. 
Перевірка класних журналів «Бесіди з 

ТБ та БЖД» 
            

12. 

Контроль за веденням журналів 

позапланового та цільового інструк-

тажів з охорони праці з учнями 

            

13 
Тиждень безпеки життєдіяльності 

 
            

14 
Всесвітній день з охорони праці 
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 Додаток 1.
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Додаток 2. 
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Додаток 3. 
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Додаток 4. 

Перелік посад 

працівників закладів  освіти з важкими і  шкідливими  умовами  праці, 

яким може надаватися додаткова відпустка 

  

№ з/п Посада  Максимальна   

кількість календарних 

днів додаткової  

відпустки 

1. Кухар , який  працює  біля  плити 3 

2. Кочегар котельні (на вугіллі і сланцях), в 

тому числі зайнятий видаленням золи 

7 

3. Прибиральник службових приміщень, 

зайнятий прибиранням громадських 

туалетів і санвузлів 

4 

 

 

План роботи 

профспілкового комітету Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

на 2019 рік 

Січень  

1.     Затвердження плану роботи. 

2.     Про статистичний  звіт профспілкового комітету за 2019 рік. 

3.     Про узгодження розкладу занять на ІІ семестр. 

4.     Про узгодження графіку відпусток. 

5.     Звіт голови комісії з охорони праці. 

Лютий 

1.     Про роботу адміністрації та профкому школи по виконанню Колективної 

Угоди,  розгляд змін і доповнень та укладання Колективного договору. 

2.     Про звернення членів колективу школи в профком за 2019 рік. 

3.     Про підготовку та проведення Міжнародного жіночого дня 8 Березня. 

Березень 

1.     Про роботу адміністрації школи по дотриманню Закону України «Про 

охорону праці», трудового законодавства. 

2.     Обговорення характеристик вчителів, які атестуються. 

3.     Аналіз захворюваності членів профспілки та заходи до її попередження. 
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Квітень 

1.     Про стан ведення трудових книжок членів колективу. 

2.     Про підготовку до закінчення навчального року. Звіт про роботу 

профкому. 

Травень 

1.     Про готовність школи до оздоровлення дітей влітку 2020 року та про 

оздоровлення членів профспілки. 

2.     Про виконання заходів та планування покращення умов праці і техніки 

безпеки, пожежної безпеки. 

3.     Про попереднє навантаження вчителів школи на 2020-2021 навчальний 

рік. 

Червень 

1.     Про підготовку школи до нового навчального року. 

2.     знайомлення трудового колективу зі змінами і доповненнями у додатках до 

Угоди. 

3.     Розгляд заяв нових працівників профспілки. 

4.     Погодження педагогічного навантаження, тарифікації на 2020 - 2021 н.р. 

5.     Погодження розкладу занять на І семестр. 

6.     Погодження графіку роботи   адміністрації та технічного персоналу. 

Вересень 

1.   Про роботу колективу школи по дотриманню Правил внутрішнього 

розпорядку та огляд діючих інструкцій з охорони праці. 

2.   Про святкування Дня працівника освіти. 

Жовтень  

1.     Про надання допомоги вчителям-пенсіонерам до Дня вчителя. 

2.     Про підготовку школи до роботи в осінньо-зимовий період. 

3.     Розгляд атестаційною комісією заяв вчителів, які атестуються. 

Листопад  

1. Погодження Положення і представлень про виплату щорічної грошової  

винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків 

педагогічних працівників закладу. 

2.     Про підготовку до святкування Нового року та різдвяних свят. Перегляд та 

складання списку дітей вчителів до 14 років на отримання новорічних 

подарунків. 

3.     Аналіз захворюваності членів профспілки та заходи щодо її попередження. 

 

Голова ПК                             І.О.Саєнко 
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План 

роботи комісії по охороні праці профспілкового комітету 
 

1. Перевірка профілактичної роботи з попереджень виробничого 

травматизму. 

2. Перевірка ведення особових справ і трудових книжок. 

3. Перевірка режиму робочого часу та відпочинку працівниками школи. 

4. Перевірка-огляд кабінетів, майстерні, спортзалу, шкільних приміщень. 

5. Перевірка виконання умов нормативних документів з охорони праці та 

техніки безпеки. 

6. Перевірка наявності інструктажів, пам’яток та наочності з техніки 

безпеки. 

7. Перевірка проведення та реєстрації інструктажів. 

8. Перевірка стану пожежної безпеки.  

 

 

Голова комісії по охороні праці     Морміль Оксана Сергіївна 

Члени комісії: 

      Кононенко Лариса Андріївна 

Ворона Олена Михайлівна
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Акт 

перевірки ведення особових справ і трудових книжок 

від 22.01.2019 р. 

Ми комісія, що нижче підписались, перевірили ведення особових 

справ і трудових книжок соціальним педагогом школи Большак Д.В. 

 В результаті перевірки виявлено добросовісне ставлення до своїх 

обов’язків бібліотекаря  школи Большак Д.В., яка відповідно до наказу 

школи веде шкільну документацію. Особові справи та трудові книжки 

педагогічних та технічних працівників ведуться регулярно. 

Голова комісії по охороні праці:                   О.С. Морміль  

Члени комісії:                      Л.А.Кононенко 

           О.М.Ворона 

 

Акт 

перевірки профілактичної роботи з попереджень виробничого 

травматизму 

від 15.02.2019 р. 

 

Ми, комісія, що нижче підписались, перевірили заходи з 

профілактичної роботи по попередженню виробничого травматизму. 

У результаті перевірки виявлено систематичне проведення 

інструктажів, їх фіксація у відповідному журналі, наявність  підписів про 

ознайомлення з інструктажами.   

Порушень не виявлено. 

 

Голова комісії по охороні праці:                       О.С. Морміль  

Члени комісії:                               Л.А.Кононенко 

                       О.М.Ворона 
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Акт 

перевірки готовності навчальних класів-кабінетів, комбінованої 

майстерні, спортивного залу, шкільних приміщень до нового 

навчального року 

від 28.08.2019 р. 

Ми, комісія, що нижче підписались, перевірили готовність 

навчальних класів-кабінетів, комбінованої майстерні, спортзалу, 

шкільних приміщень до нового навчального року. 

В результаті перевірки виявили: 

 Класи-кабінети, комбінована майстерня, актова зала, шкільна 

їдальня до нового 2019 – 2020 навчального року готові. 

 Оформлені  куточки з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

складені акти-дозволи, завірені директором школи та головою 

профспілки.  

 Всі приміщення після проведення косметичного ремонту 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 

 

Голова комісії по охороні праці:                       О.С. Морміль  

Члени комісії:                                Л.А.Кононенко 

                        О.М.Ворона 
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Акт 

перевірки наявності інструктажів, пам’яток та наочності з техніки 

безпеки в майстерні, кабінеті інформатики, класах-кабінетах, 

спортзалі 

від 19.09.2019 р. 

Ми, комісія, що нижче підписались, перевірили наявність інструкцій, 

пам’яток та наочності з техніки безпеки в комбінованій майстерні, 

кабінеті інформатики, класах-кабінетах біології і хімії, математики і 

фізики, спортзалі. 

У результаті перевірки виявлено, що всі названі приміщення  

забезпечені відповідною наочністю з техніки безпеки, регулярно ведуться 

журнали проведення інструктажів. 

 

Голова комісії по охороні праці:                       О.С. Морміль  

Члени комісії:                                Л.А.Кононенко 

                        О.М.Ворона 
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1. Про прийом навчального закладу до 2019 – 2020  навчального року. 

2. Акти-дозволи на проведення навчальних занять в кабінеті фізики, класі-

кабінеті біології та хімії 

3. Акти-дозволи на проведення занять у комбінованій майстерні, 

спортивному залі, на спортивному майданчику. 

4.  Акт-дозвіл на проведення заняття кабінеті інформатики. 

5.  Технічний звіт про проведення електровимірювальних робіт.. 

6. Акт про проведення випробування і перевірку на надійність 

встановлення та кріплення  спортивного інвентарю, спортмайданчика на 

спортивному майданчику школи. 

7. Акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій Кинашівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

8. Акт про випробування стрем’янки. 

9.  Протокол вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль». 

10.  Протокол профспілкових зборів про вибори представника профспілкової 

організації з охорони праці.  

11.  Журнали розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

Журнали розслідування нещасних випадків, пов'язаних з навчально-

виховним процесом, які відбулися з учнями (акти форми Н-2). 

12.  Журнали розслідування нещасних випадків з працівниками на 

виробництві (акти форми Н-1).  

13.  Карта умов праці на харчоблоці. 

14.  Зведена  фотографія робочого дня при атестації робочого місця для 

визначення часу знаходження працівника у шкідливих умовах праці та % 
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тривалості дії на нього шкідливий факторів для визначення права на 

пільги і компенсації кухаря, який працює біля плити. 

15.  Карта умов праці у котельні. 

16.  Зведена  фотографія робочого дня при атестації робочого місця для 

визначення часу знаходження працівника у шкідливих умовах праці та % 

тривалості дії на нього шкідливий факторів для визначення права на 

пільги і компенсації кочегара котельні (на вугіллі і сланцях) в тому числі 

зайнятий видаленням золи.  

17.  Акт перевірки температурного режиму електрошафи. 

18.  Акт перевірки стану холодильного та технологічного обладнань. 

19.  Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів. 

 

Директор школи    Н.М.Прядка 

Голова ПК      І.О.Саєнко 
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Розділ ІХ. Охорона та зміцнення здоров’я учнів 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Від-

мітка 

СЕРПЕНЬ 

1. 

Перевірка проходження педагогічними 

працівниками і обслуговуючим персоналом 

медичного огляду 

До 01.08. Дирекція    

2. 
Перевірка проходження учнями медичного 

огляду. Складання листків здоров’я 
До 30.08 

Класні 

керівники 
 

3. 
Обстеження харчоблоку, їдальні та їх 

готовності до  нового навчального року 
До 30.08 

Директор, 

комісія  
 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. 

 Оформлення журналів  з ТБ в класах-

кабінетах хімії, фізики, кабінеті інформатики, 

комбінованій майстерні, спортзалі. 

Проведення вступного інструктажу з ТБ з 

усіма учнями школи  

02.09. 

Класні 

керівники, 

класоводи, 

завідувачі 

кабінетами 

 

2. 

Проведення бесід з питань профілактики усіх 

видів дитячого травматизму та забезпечення 

умов для життя і здоров’я  

Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

   

 

3. 

Організація харчування дітей.  Робота з 

профілактики харчових отруєнь. Організація 

безкоштовного харчування дітей пільгових 

категорій. 

До 06.09. 

ЗВР, 

працівники 

їдальні 

 

4. Тиждень правил безпеки руху 09-13.09. 

Класні 

керівники,  

педагог-

організатор 

 

5. 
Звільнення від занять фізкультурою учнів, які 

мають довідки 
До 02.09. 

Класні 

керівники  

 

6. Тиждень здоров’я і спорту  23-27.09. 

Класні 

керівники, 

Учитель 

фізкультури 

 

7. 

Виховні заходи, бесіди по вивченню правил 

вуличного руху, про значення фізкультури та 

спорту для фізичного здоров’я людини, про 

роль здорового способу життя 

Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

 

8. День здоров’я  
Дата 

додатково 

Учитель 

фізкультури 

Кл. керівники 
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ЖОВТЕНЬ 

1. 

Корекція системи заходів школи з 

профілактики бродяжництва, наркоманії, ВІЛ-

інфекції, інфекційних захворювань серед 

учнів  

03-04.10. 

ЗВР, 

практичний 

психолог,  

соціальний 

педагог 

 

2. Вивчення якості харчування учнів класу До 11.10. 

Класоводи, 

класні 

керівники 

 

3. Тиждень безпеки життєдіяльності 21-25.10 

Класні 

керівники, 

педагог – 

організатор, 

учитель основ 

здоров’я 

 

4. 
Проведення класних годин, бесід з правової  

тематики 

Протягом 

місяця 

Учитель 

правознавства, 

класні 

керівники 

 

5. 
Інструктажі з ТБ на осінні канікули 

 

21-25.10. 

 

Класоводи, 

класні 

керівники 

 

ЛИСТОПАД 

1. 
Перевірити стану охорони праці в шкільних 

кабінетах і майстерні 
04-06.11. Дирекція 

 

2. 
Провести зміни робочих місць учнів з метою 

коригування зору 
04-07.11 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

3. 

 

Тиждень чистоти і порядку 

 
25.11-29.11. 

Класні 

керівники, 

педагог - 

організатор 

 

 

4. 
Виховні заходи, бесіди про значення гігієни, 

чистоти, порядку для здоров’я  
25-29.11. 

Класні 

керівники, 

класоводи  

 

 

5. 

Випуск санітарного бюлетеня «Грип має 

лікувати лікар» 

 

28-29.11. ЗВР 

 

ГРУДЕНЬ 

1. Стан температурного режиму школи Постійно  Дирекція   

2. 

Заходи, присвячені Всесвітньому Дню 

боротьби зі СНІДом 

 

 

02-03.12. 

 

 

Учитель основ 

здоров’я  

 

3. 
Практикум для старшокласників «ВІЛ та 

СНІД» 
02.12 

Соціальний 

педагог 
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4. 

Тренінг-курс для учнів середніх класів «Як 

убезпечити себе від захворювання на ВІЛ та 

інші соціально-небезпечні хвороби» 

05.12. 
Соціальний 

педагог 

 

5. 

Інформаційне повідомлення соціального 

педагога на правову тематику (до Дня захисту 

прав людини) 

09-10.12 

Педагог-

організатор 

 

 

6. 
Контроль за станом роботи з попередження 

дитячого травматизму 
16-20.12. ЗВР 

 

7. 
Проведення інструктажів з правил безпечної 

поведінки на канікулах 
26-27.12. 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

СІЧЕНЬ 

1. Перевірка реєстрації бесід з правил безпеки 16.01. Директор  

2. 
Перевірка стану температурного режиму по 

класах 
16-17.01. Директор 

 

3. Тиждень знань пожежної безпеки 27.01-31.01. 

Класні 

керівники, 

класоводи, 

педагог-

організатор 

 

4. 

Бесіди,інструктажі щодо дотримання 

школярами правил безпеки на вулиці: 

«Обережно: Слизько!» 

Протягом 

місяця 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

5. «Зимові забави» - ігри на свіжому повітрі 
Протягом 

місяця 

Педагог-

організатор 

 

6. 
Провести зміни робочих місць учнів з метою 

коригування зору 
16-22.01 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

ЛЮТИЙ 

1. Випуск санітарного бюлетеню 03-04.02 ЗВР  

2. Тиждень попередження шкідливих звичок 24.02-28.02 

Класні 

керівники, 

класоводи,  

педагог-

організатор, 

практичний 

психолог   

 

3. Бесіди «Бурульки – прихована загроза» 17-21.02. 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. 
Бесіди про небезпеку передвесняного льоду на 

водоймах 
24.02-28.02. 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

2. Інструктаж з ТБ на весняних канікулах 16-20.03. 

Класні 

керівники, 

класоводи 
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КВІТЕНЬ 

1. 
Бесіди з учнями, присвячені Всесвітньому 

Дню здоров’я  
03.04. 

Працівник 

ФАПу 

 

2. 
Години спілкування про сучасне уявлення про 

здоров’я, його запоруку та чинники 
01-03.04. 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

3. 
Вивчення наміру батьків щодо оздоровлення 

їх дітей 
13-15.04. 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

4. 
«Уроки безпеки життя» до Всесвітнього Дня 

охорони праці  
27-29.04. 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

ТРАВЕНЬ 

1.  
Місячник здорового способу життя, фізкуль-

тури та спорту 
04-29.05. 

Учителі  

фізкультури 

 

2.  День здоров’я 
Дата 

додатково 

Учителі  

фізкультури 

класні 

керівники, 

класоводи 

 

3.  Спортивні змагання «Далі! Вище! Сильніше!» 12-15.05. 
Учителі 

фізкультури 

 

4.  Бесіди про оздоровлення дітей в літній період 12-15.05. 

Класні 

керівники, 

класоводи 

 

5.  
День ЦО. Проведення занять по евакуації 

особового складу школи 

Дата 

додатково 

ЗНВР  

Штаб ЦО 

 

6.  Підготовка плану літнього оздоровлення учнів 18-20.05 Дирекція  

7.  

Інструктаж учнів та працівників школи щодо 

безпеки праці при проведенні ремонтних 

робіт, проходження навчальної практики та 

літніх канікул 

До 26.05. 

Завгосп,  

класні 

керівники, 

класоводи 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1. 
Оздоровлення дітей в шкільному таборі з 

денним перебуванням дітей 
 Дирекція 
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Розділ ХІ. Охорона праці 
 

№ Зміст роботи Терміни Виконавець 

Приміт-

ка про 

викона-

ння 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. Підготувати розділ «Охорони праці» до 

плану роботи навчального закладу 

До 28.08 Адмініст-

рація 

 

2. Забезпечувати заклад законодавчими 

актами та нормативно-технічною 

документацією 

Постійно Директор 

 

 

3. Переглянути (розробити), ввести в дію 

інструкції посадові, з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, робочі 

інструкції для працівників закладу 

Відповід-

но до 

плану 

перегляду 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

4. Видати та довести до відома всіх 

працівників наказ «Про організацію 

роботи з охорони праці» з визначенням 

відповідальних осіб за пожежну, 

електробезпеку, безпечну експлуатацію 

електромеханічного обладнання, буді-

вель і споруд, автотранспорту тощо 

До 01.09. Директор  

5. Здійснити перевірку готовності закладу 

до нового навчального року, оформити 

акт готовності закладу, актів-дозволів на 

заняття в кабінетах підвищеної 

небезпеки, актів-випробувань спортив-

ного обладнання 

До 28.08 Директор, 

відповідаль-

ний за 

охорону праці 

 

6. Поновити куточки охорони праці, 

безпеки життєдіяльності 

До 20.09 Відповідаль-

ний за 

охорону праці 

та БЖД 

 

7. Підготувати навчальний заклад до 

роботи в осінньо-зимовий період 

1-а декада 

жовтня 

Директор, 

завгосп 

 

8. Своєчасно проводити розслідування 

кожного нещасного випадку (в побуті та 

під час освітнього процесу) з 

працівниками закладу відповідно до 

чинних Положень 

Після 

кожного 

випадку 

Директор, 

відповідаль-

ний за 

охорону праці 

 

9. Здійснювати аналіз стану травматизму 

серед учасників освітнього процесу 

Щоквар-

тально 

Директор, 

відповідаль-

ний за БЖД 

 

10. Розробити заходи до розділу «Охорона 

праці» колективного договору (угоди) 

До 01.01 Директор, 

Голова ПК 
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11. Розробити заходи щодо підготовки 

навчального закладу до нового 

навчального року 

До 01.05 Директор, 

завгосп 

 

ІІ. НАВЧАННЯ 

1. Проводити навчання з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності з ново- 

призначеними працівниками 

Перша 

декада 

жовтня 

Директор, 

відповідаль-

ний за 

охорону праці 

 

2. Проводити вступний інструктаж з 

новопризначеними працівниками 

В  перший 

день 

роботи, 

перед 

початком 

роботи 

Директор або 

відповідаль-

ний за 

охорону праці 

 

3. Проводити інструктажі з охорони праці 

на робочому місці з: 

 педагогічними працівниками; 

 учителям предметів підвищеної 

небезпеки; 

 технічним персоналом; 

 працівниками харчоблоку; 

 працівниками котельні 

2 раз на 

рік 

 

 

 

 

1 раз на 

квартал 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

4. Проводити цільові та позапланові 

інструктажі 

Протягом 

року 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

5. Надавати консультативну допомогу 

працівникам освітнього закладу з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності 

Постійно Відповідаль-

ний за ОП 

 

ІІІ. МАСОВІ ЗАХОДИ 

1. Розглядати питання з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності: 

   

  на нараді при директорі: 

 Про підготовку до перевірки стану 

готовності навчального закладу до 

роботи в новому навчальному році. 

 Про систему заходів щодо 

попередження дитячого травма-

тизму. 

 

Серпень 

 

 

 

Вересень 

 

Директор, 

відповідаль-

ні особи, 

керівники 

структур-них 

підрозділів 

 

  на зборах трудового колективу: 

 «Про підготовку закладу до роботи 

в новому навчальному році та 

осінньо-зимовий період»; 

 «Про виконання заходів, 

зазначених у розділі «Охорона 

праці» колективного договору» 

 

Травень 

 

 

Грудень 

Директор, 

відповідаль-

ні особи, 

керівники 

структурних 

підрозділів 
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2. Готувати матеріали до участі у 

районному етапі Всеукраїнського огляду-

конкурсу стану умов і охорони праці в 

закладі 

До 15.01 Директор, 

відповідаль-

ний за 

охорону праці 

 

3. Готувати матеріали до участі у 

районному етапі обласного огляду-

конкурс на кращу роботу закладу з 

питань збереження життя і здоров’я 

учнів 

До 20.05 Директор, 

відповідаль-

ний за БЖД 

 

4. Проводити Тижні охорони праці 

відповідно до діючого Положення 

 

Протягом 

року 

Директор  

5. Проводити заходи  до Всесвітнього дня 

охорони праці, тематичний 

(інформаційно-методичний) Тиждень 

охорони праці (за окремим планом) 

ІІІ декада 

квітня 

Директор, 

відповідаль-

ний за 

охорону праці 

 

IV. БЕЗПЕЧНА ТА НАДІЙНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ 

ТА СПОРУД 

1. Призначити відповідального за 

безпечний стан будівель і споруд, 

ознайомити з обов’язками, організувати 

його навчання 

02.09 Директор  

2. Перевірити та впорядкувати територію 

закладу й усунути всі травмонебезпечні 

місця (ями, вибоїни) 

До 01.09 Завгосп  

3. Проводити систематичні спостереження 

за станом виробничих будівель і споруд 

відповідно до Положення 

Постійно Завгосп  

4. Організувати проведення загального 

огляду будівель і споруд 

Восени, 

взимку 

Комісія  

5. Скласти річний графік проведення 

планово-запобіжних ремонтів 

До 01.12 Завгосп  

6. Проводити ремонт виробничих будівель і 

споруд з метою підтримання чи 

відновлення початкових експлуатацій-

них якостей як будівлі в цілому, так і її 

окремих конструкцій 

Відповід-

но до 

затвер-

дженого 

графіка 

Завгосп  

7. Провести утеплення приміщень закладу 

(засклити вікна,  заклеїти щілини вікон 

початкової школи) 

 

До 11.10 Завгосп  

V. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА 

1. Призначити відповідального за 

електрогосподарство, ознайомити з 

обов’язками, організувати його навчання 

До 01.09 Директор  
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2. Забезпечити утримання електромереж, 

електроапаратури, електросилових шаф, 

освітлювальних електрощитів відповідно 

до вимог ПТЕ, ПТБ 

Постійно Відповідаль-

на особа 

 

3. Забезпечити робочі місця засобами 

захисту від ураження електрострумом 

 

До 01.09 Директор, 

завгосп 

 

4. Провести ремонт світильників, замінити 

лампи, що перегоріли, або ті, що не 

відповідають вимогам 

 

До 01.09 Завгосп  

5. Відремонтувати несправні електро-

розетки, електровимикачі 

 

До 01.09 Завгосп  

6. Перевірити стан усіх електророзеток. 

Зробити біля кожної написи «220 В» 

 

До 01.09 Завгосп  

7. Провести інструктаж з охорони праці для 

працівників, які використовують у 

трудовому процесі механізми, машини, 

обладнання тощо, та зареєструвати у 

журналі встановленої форми 

До 01.09 Завгосп  

8. Скласти графік проведення планово-

запобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту 

обладнання 

 

До 01.09 Завгосп  

VI. ГІГІЄНА ПРАЦІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ. 

ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

1. Організувати проведення обов’язкового 

медогляду працівників відповідно до 

Положення 

До 01.08 Директор  

2. Забезпечити роботу всіх санітарно-

побутових приміщень 

Постійно Завгосп  

3.  Організувати в закладі  безпечний 

питний, повітряний, температурний, 

світловий режими 

Постійно Директор  

VIII. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

1. Призначити відповідального за пожежну 

безпеку в навчальному закладі, 

ознайомити з обов’язками, організувати 

проходження ним навчання 

До 01.09 Директор  

2. Поновити план евакуації працівників, 

учнів на випадок пожежі та графічну 

схему евакуації 

 

До 01.09 Завгосп  
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3. Провести практичне заняття з 

відпрацюванням плану евакуації 

II квартал Директор  

4. Провести ревізію укомплектування 

пожежного щита 

III 

квартал 

Завгосп  

5. Провести інструктажі з працівниками з 

протипожежної безпеки 

До 01.09 Директор  

6. Ознайомити працівників з порядком 

оповіщення про пожежу 

До 01.09 Директор, 

відповідаль-

на особа 

 

7. Забезпечити сторожа списком посадо-вих 

осіб із зазначенням їхніх номерів 

домашніх телефонів, адрес 

До 01.09 Директор, 

завгосп 

 

8. Розробити заходи щодо усунення 

недоліків, зазначених у приписах служби 

охорони праці та інспекторів 

держнагляду 

У міру   

необхід-

ності 

Директор, 

завгосп, 

відповідаль-

на особа 

 

9. Забезпечити утримання шляхів евакуації 

у відповідності з Правилами   

Постійно Завгосп  

IX. ХАРЧОБЛОК 

1. Видати наказ про організацію гарячого 

харчування у освітньому закладі 

02.09 Керівник  

2. Зберігати добові проби готових страв у 

холодильнику відповідно до вимог 

Постійно Кухар  

3. Здійснювати бракераж сирої та готової 

продукції, результати заносити до 

відповідних журналів 

Постійно Кухар  

4. Вести необхідну документацію згідно із 

вимогами ДСанПіН 

Постійно Кухар 

 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

1. Здійснювати: 

 оперативний; 

 адміністративний; 

 громадський контроль за станом 

охорони праці 

Постійно; 

за 

графіком 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

відповідаль-

на особа    

 

2. Проводити внутрішній аудит охорони 

праці в рамках Тижня охорони праці 

Щоквар-

тально 

Комісія  

3. Перевірити готовність до нового 

навчального року всіх приміщень 

Серпень Комісія  

4. Перевірити наявність актів-дозволів на 

проведення занять у кабінетах 

підвищеної небезпеки, спортзалі, 

майстерні. 

До 01.09 Комісія  
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№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

1. Опрацювання «Правил пожежної безпеки для закладів, 

установ і організацій системи освіти України» 

серпень - 

вересень 

2. Перевірка забезпечення пожежної безпеки навчальних 

приміщень і кабінетів інформатики, фізики, 

комбінованої майстерні, класу-кабінету біології та 

хімії, спортивного залу. Перевірка справності 

обладнання. Дотримання вимог запобігання 

побутового травматизму. 

серпень - 

вересень 

3. Проведення інструктажів із питань охорони праці  

( повторний, первинний). 

серпень - 

вересень 

4. Проведення інструктажів щодо дотримання Правил 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог під час 

роботи учнів із комп'ютерною технікою, на уроках 

фізики, хімії, біології, трудового навчання 

Систематично 

5. Місячник безпеки дорожнього руху  «Увага, діти на 

дорозі». Проведення бесід на тему «Поведінка учнів на 

дорозі» 

Вересень 

2019 року 

6. Забезпечення протипожежного захисту навчального 

закладу в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 н. р. 

Постійно 

7. Просвітницько-роз'яснювальна робота серед дітей та 

батьків із питань профілактики кишково-шлункових 

отруєнь, дотримання норм особистої гігієни 

Систематично 

8. Сучасний стан та актуальні завдання у сфері 

попередження гендерного насильства 

листопад  

2019 року 

9. Проведення протипожежних профілактичних заходів у 

навчальному закладі. 

Протягом 

року. 

Систематично 
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10. Відпрацювання плану евакуації Кинашівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів  в надзвичайних ситуаціях (практичні 

тренування згідно з «Правилами пожежної безпеки в 

Україні») 

Жовтень 

 2019 р., 

квітень  

2020 р. 
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КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

28.12.2018 року                с. Кинашівка                 № 140 

 

Про створення комісії  

з перевірки знань працівників 

з питань охорони праці у 2019 р. 

 

На виконання Закону України «Про охорону праці», «Положення  про 

порядок проведення  навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах освіти», з метою попередження травматизму в школі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці працівників 

школи в складі: 

 голова комісії – Прядка Н.М., директор школи; 

         члени комісії – Стороженко Т.А., заступник директора з навчальної              

                                роботи, 

  Сибірко Н.А., завгосп 

   2.  Комісії: 

 2.1. Провести навчання та перевірку знань працівників з питань охорони 

праці 09.01.2019 року. 

 2.2. Результати перевірки знань оформити протоколами.  

  3.   Контроль за виконанням   цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи   Н.М.Прядка 
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КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

28.12.2018 року                 с. Кинашівка                 № 141 
 

Про організацію навчання і  

перевірки знань з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 

року №304 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відповідальному за організацію роботи з охорони праці Стороженкоо Т.А. 

організувати з 02 січня по 08 січня 2019 року навчання і перевірку знань з 

питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками навчального 

закладу. 

2. Затвердити склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності (додаток 1). 

3. Постійно діючій комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності: 

3.1. Провести навчання та перевірку знань з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності відповідно до графіка (додаток 2). 

3.2.  Розробити та затвердити програму навчання, навчально-тематичний 

план, перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності (додаток 3, 4). 

3.3. Розробити та затвердити екзаменаційні тестові завдання з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності для перевірки знань. 

3.4. Оформити протоколи перевірки знань з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та зберігати їх в службі охорони праці, безпеки 

життєдіяльності не менше п’яти років (додаток 5). 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Директор школи          Н.М.Прядка 
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Додаток 1 до наказу по 

Кинашівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

від «28»грудня 2018 року № 141 

 

 

Члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності 
Голова комісії: 

Прядка Наталія Миколаївна - директор навчального закладу 

Члени комісії: 

 Стороженко Тетяна Анатоліївна - заступник директора з навчально-

виховної роботи (відповідальний за організацію роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності навчального закладу); 

 Горбач Ірина Олександрівна -  голова ПК 

 Сибірко Наталія Анатоліївна – завідувач господарством 

 

 

Додаток 2 до наказу по 

Кинашівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

від «28»грудня 2018 року №141 

Графік проведення занять працівників з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності 

 

№ 

п/п 
Дні/дати Години Тема лекції 

 1. Середа 

02 січня 

2019 року  

2 Законодавство про працю  

2 Законодавство про ОП 

1 Пожежна безпека 

1 Радіаційна безпека 

1 Безпека дорожнього руху 

2. Четвер 

03 січня 

2019 року 

2 Профілактика травматизму 

1 Гігієна навчання та праці 

3. П’ятниця  

04 січня 

2019 року 

1 Електробезпека 

1 Вибухонебезпека 

1 Безпека поводження на воді 

 

1 

 

Поводження при надзвичайних ситуаціях 

1 Цивільна оборона 
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4. Вівторок  

08 січня 

2019 року 

1 Охорона навколишнього середовища 

1 Надання першої допомоги при нещасних 

випадках 

1 Організація роботи з безпеки життєдіяльності 

5. П’ятниця 

«08» січня 

2016 року 

2 Залік  

 

Додаток 3 до наказу по 

Кинашівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

від «28» грудня 2018 року №141 

 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КИНАШІВСЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 
Програма розроблена на основі Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку 

робіт з підвищеною небезпекою (ДНАОП 0.00-4.36-05) та Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 18.04.2006 року № 304. 

Тема 1. Законодавство про працю 
Кодекс законів про працю України і охорону праці. 

Закон України «Про колективні договори і угоди». Трудовий договір, 

розробка, укладання та виконання колективного договору (угоди). 

Правила внутрішнього розпорядку. Забезпечення здорових і безпечних умов 

навчання та праці відповідно до Закону «Про охорону праці». 

Праця жінок та неповнолітніх. 

Індивідуальні трудові спори. Відповідальність за порушення законодавства 

про працю. 

Тема 2. Законодавство про охорону праці 
Поняття безпеки життєдіяльності. Соціально-економічне значення безпеки 

життєдіяльності Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності: 

Конституція України, закони України про охорону праці, охорону здоров’я, 

пожежну безпеку, дорожній рух, забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, використання ядерної енергії та радіаційний захист, 

Кодекс законів про працю України, цивільну оборону. 

Державне управління охороною праці. Державний нагляд за охороною праці. 

Державні, міжгалузеві нормативні акти з охорони праці. Основні принципи 

державної політики в галузі охорони праці. 
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Трудовий договір і охорона праці. Соціальне страхування. 

Положення про навчання і перевірку знань працівників, учнів, студентів з 

питань охорони праці (види, періодичність, зміст). 

Положення про службу охорони праці, основні завдання, функціональні 

обов’язки та права. 

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій. 

Штрафні санкції до організацій, навчальних закладів за порушення 

нормативних актів з охорони праці. 

Національний науково-дослідний інститут охорони праці. 

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням 

закону про ОП. 

Порядок повідомлення Міносвіти про нещасний випадок в установі, закладі 

освіти. 

Тема 3. Пожежна безпека 
Закон України «Про пожежну безпеку». Основні документи, що 

регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об’єктів. 

Пожежна служба: положення про службу, основні завдання, функціональні 

обов’язки та права. 

Обов’язки керівника об’єкта та інших посадових осіб щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкта. 

Основні причини пожеж на об’єкті. Утримання території об’єкта, джерела 

протипожежного водопостачання, протипожежний режим. Основні вимоги 

пожежної безпеки в будівлях і навчальних приміщеннях, при експлуатації 

електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при 

проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших робіт з вогнем при 

фарбуванні. 

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем 

пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. 

Призначення та місцезнаходження на об’єкті засобів пожежогасіння, 

протипожежного обладнання та інвентарю. Правила використання. Порядок 

повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальні та інші аварійні 

служби. Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання 

пожеж та загибелі людей на них Порядок повідомлення Міносвіти про пожежу 

в установі, закладі освіти. 

Тема 4. Радіаційна безпека 

Радіонукліди та їх характеристики. Іонізуючі випромінювання (рентгенівське). 

Джерела опромінювання людини. Радіаційний фон. Радіаційно-небезпечні 

об’єкти в Україні. Принципи і норми радіаційної безпеки. Протирадіаційний 

захист населення. Індивідуальні й колективні засоби захисту. Правила 

поведінки людей на забруднених територіях. Профілактика радіаційних 
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уражень. Запобігання накопиченню радіонуклідів в організмі. Служби 

радіаційної безпеки. 

Тема 5. Безпека дорожнього руху 
Закон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху, їх значення в 

забезпеченні порядку і безпеки дорожнього руху. 

Служба безпеки дорожнього руху у відділах (управліннях) освіти, 

навчальному закладі: положення про службу, основні завдання, функціональні 

обов’язки та права. 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, 

класифікація. Дорожня розмітка та її характеристика. Засоби регулювання 

дорожнього руху. Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних 

засобів. Перевезення дітей. Небезпечні наслідки невиконання Правил 

перевезення дітей. Порядок повідомлення Міносвіти про дорожньо-

транспортні пригоди з вини водіїв підвідомчого транспорту. 

Тема 6. Електробезпека 
Електротравматизм. Основні причини та шляхи зниження його рівня. 

Небезпечні величини електроструму. Залежність дії електроструму на людину 

від тривалості дії, умов, середовища, метеорологічних факторів, фізичного 

стану людини. 

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія. Допустимі 

величини опору. 

Заходи безпеки при роботі з електроінструментами, понижуючими 

трансформаторами, переносними світильниками тощо. Порядок виконання 

робіт в діючих електроустановках: наряд-допуск до роботи, інструктаж групи 

електробезпеки. 

Тема 7. Вибухобезпека 

Загальні закономірності залежності масштабів зруйнування і тяжкості 

наслідків аварій. Фактори, що характеризують небезпеку вибуху. 

Вибір засобів контролю управління і протиаварійного захисту. Ліквідація 

аварій. Небезпека петард та ін. 

Тема 8. Безпека поводження на воді 
Нормативна база безпечного поводження на воді. Навчальна програма та 

план-графік проходження навчального матеріалу початкового навчання 

плаванню. Правила безпеки поводження на воді: перевірка стану місця 

плавання, особливо дна, оцінка несприятливих метеорологічних умов. 

Правила дотримання гігієни та заходи щодо попередження простудних 

захворювань. Перегрів. Переохолодження. Прийоми рятування потерпілих на 

воді. Надання першої долікарської допомоги. Інструкція № 9 Товариства 

рятування на водах України. 

Тема 9. Поводження в надзвичайних ситуаціях 

Характеристика надзвичайних ситуацій. Землетруси. Урагани. Пожежі 

Наслідки аварій і катастроф на АЕС. Наслідки аварій і катастроф на 
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підприємствах, що використовують сильнодіючі отруйні речовини. Зсуви 

ґрунту, селеві потоки. Снігові лавини. Катастрофічне затоплення як наслідок 

повенів, руйнування гребель водосховищ. Організація безпеки 

життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Порядок повідомлення Міносвіти 

про надзвичайні ситуації. 

Тема 10. Цивільна оборона 
Прогнозування можливих надзвичайних ситуацій. Планування дій об’єкта в 

умовах надзвичайних ситуацій (організація спостереження і розвідки, зв’язок і 

оповіщення, захист людей індивідуальними, колективними засобами та 

евакуація, інженерна розвідка і розгородження, пожежогасіння, рятівні 

роботи, надання невідкладної медичної допомоги, евакуація і охорона 

матеріальних цінностей, охорона громадського порядку, матеріальне і 

транспортне забезпечення). Підготовка керівного складу до дій у 

надзвичайних ситуаціях. Формування і підготовка створення необхідних 

об’єктів невоєнізованих формувань. Підготовка всіх людей до дій у 

надзвичайних ситуаціях. Підготовка матеріальних та інженерно-технічних 

засобів до надзвичайних ситуацій. 

Тема 11. Профілактика побутового травматизму 
Нещасні випадки невиробничого характеру (побутові травми, механічні 

ушкодження від контакту з тваринами). Запобігання побутовому травматизму 

в житлових та підсобних приміщеннях, на комунально-побутових та 

торговельних об’єктах, що обслуговують населення, присадибних ділянках, у 

місцях відпочинку та масового перебування людей. Порядок розслідування 

нещасних випадків невиробничого характеру в побуті. 

Тема 12. Психологія безпеки життєдіяльності 
Фізіологічна та психологічна основа навчального та трудового процесу. 

Пристосування людини до навколишніх умов навчання і праці (промислова 

етика, ритм і темп роботи, гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) 

та їх вплив на безпеку праці. Зв’язок «людина-машина», ергономічні вимоги. 

Методи пропаганди та агітації з безпеки життєдіяльності. Посадові інструкції, 

встановлення обов’язків, прав і відповідальності за створення безпечних умов 

навчання та праці. 

Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальні пофарбування. 

Знаки безпеки. Засоби колективного захисту. План ліквідації аварій. План 

евакуації з приміщень у випадку аварії. 

Тема 13. Охорона навколишнього середовища 
Законодавчі акти з раціонального природокористування. Відповідальність 

керівників за порушення в галузі раціонального природокористування і 

охорони навколишнього середовища Ресурсозберігаючі технології, оцінка на 

екологічну забрудненість. Забруднення атмосфери, води, земель та прогноз 

забруднення, науково-технічні проблеми природокористування, провідні 

екологічно допустимі технології. 
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Очисні споруди. Безвідходні технології. Методи рекультиваційних робіт. 

Озеленення промислової зони. 

Тема 14. Гігієна навчання та праці 
Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. 

Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них: шум, вібрація, 

іонізуюче випромінювання, нормування радіоактивних випромінювань, 

ультрафіолетове випромінювання, електромагнітне випромінювання, дія 

шкідливих речовин. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. 

Граничні норми підіймання та переміщення вантажів. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. 

Тема 15. Надання першої допомоги при нещасних випадках 
Перша допомога, її правильність, доцільність, швидкість, рішучість, спокій. 

Черговість надання першої допомоги. 

Медична аптечка, її склад, правила використання медикаментів. 

Перша допомога при кровотечі. Зупинка кровотечі. 

Прийоми реанімації. Підготовка потерпілого до реанімації. Непрямий 

(закритий) масаж серця. 

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дій 

електричного струму. Правила надання першої допомоги потерпілим від 

ураження електричним струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах та розтягненні м’язів, пораненнях, 

переломах, ушкодженні хребта та кісток тазу, утопленні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, 

при опіку очей, тепловому та сонячному ударі, при обмороженні та 

замерзанні, непритомності, травматичному шоці, отруєнні. 

Правила транспортування потерпілих.  
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Додаток 4 до наказу по 

Кинашівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

від «28»грудня 2018 року №141 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності 
 

№ Тема 

 

Кількість 

годин 

Тема 1. Законодавство України про працю 1 год. 

Тема 2. Законодавство України про охорону праці, про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасних випадків на виробництві 

4 год. 

Тема 3. Пожежна безпека 2 год. 

Тема 4. Радіаційна безпека 1 год. 

Тема 5 Безпека дорожнього руху 1 год. 

Тема 6. Електробезпека 1 год. 

Тема 7. Вибухобезпека 1 год. 

Тема 8. Безпека поводження на воді 1 год. 

Тема 9. Поводження при надзвичайних ситуаціях 1 год. 

Тема 10. Цивільна оборона 1 год. 

Тема 11. Профілактика побутового травматизму 1 год. 

Тема 12. Психологія безпеки життєдіяльності 1 год. 

Тема 13. Охорона навколишнього середовища 1 год. 

Тема 14. Гігієна навчання та праці 2 год. 

Тема 15. Надання першої допомоги при нещасних випадках 1 год. 

 ВСЬОГО: 20 годин 
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КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

03.01.2019 року                    с. Кинашівка                       № 3 

Про перегляд інструкцій  з охорони праці 

 та безпеки життєдіяльності 
Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 

року № 563 (зі змінами), «Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронипраці України від 

29.01.1998 року (ДНАОП 0.00-4.15-98) та з метою попередження травматизму 

серед учасників навчально-виховного процесу, підвищення персональної 

відповідальності за стан робочих місць, 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам структурних підрозділів: навчально-виховного – 

Стороженко Т.А., виховного – Горбач І.О., адміністративно- 

господарського – Сибірко Н.А..: 

1.1. Переглянути та доопрацювати перелік інструкцій з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, який розроблено на підставі затвердженого 

штатного розпису відповідно до «Державного класифікатора 

України. Класифікатора професій», Державних правил безпеки для 

кабінетів підвищеної небезпеки, загальноосвітніх навчальних 

програм. 

1.2. Згідно з вищезазначеним переліком переглянути та доопрацювати у 

відповідності до змін чинного законодавства інструкції з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки та 

інші, термін дії яких потребує чергового перегляду. 

1.3. Затвердити переглянуті інструкції з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Стороженко Т.А., 

завгоспу Сибірко Н.А.: 

2.1. Контролювати  своєчасний перегляд інструкцій у відповідності до 

вимог. 

2.2. Здійснювати реєстрацію і видачу інструкцій у Журналі реєстрації та 

обліку видачі інструкцій. 

2.3. Погоджувати інструкції у встановлений термін. 

3. Затвердити перелік інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, що діють у закладі, у новій редакції (додаток №1). 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор школи     Н.М.Прядка 
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Додаток  
до наказу по школі 

від 03.01.2019 р. № 3 

 

Перелік інструкцій 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

що діють у Кинашівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

№ 

з/п 

Назва інструкції № 

Інструкції 

1. Інструкція з БЖД для проведення вступного інструктажу 

з учасниками навчально-виховного процесу 

№ 1 

2. Інструкція з ОП для директора закладу освіти № 2 

3. Інструкція з ОП для ЗДНВР № 3 

4. Інструкція з ОП для вчителя № 4 

5. Інструкція з ОП для прибиральниці № 5 

6. Інструкція з ОП для користувачів ПК № 6 

7. Інструкція з ОП для сторожа № 7 

8. Інструкція з ОП для працівника кухні № 9 

9. Інструкція з ОП під час роботи з використанням 

переносних електроінструментів 

№ 10 

10. Інструкція з ОП для персоналу котелень № 11 

11. Інструкція з ОП під час проведення навчальної практики № 13 

12. Інструкція з ОП під час проведення екскурсій № 14 

13. Інструкція з ОП під час прибирання шкільних 

приміщень та території 

№ 15 

14. Інструкція з ОП під час роботи на шкільній навчально-

дослідній ділянці 

№ 16 

15. Інструкція з ОП під час проведення навчальних занять у 

кабінеті фізики 

№ 17 

16. Інструкція з електробезпеки № 18 

17. Інструкція з пожежної безпеки № 19 

18. Інструкція з надання першої медичної допомоги при 

ураженні електричним струмом 

№ 20 

19. Інструкція з ОП під час підготовки і проведення 

лабораторних і практичних робіт з фізики 

№ 21 

20. Інструкція з ОП під час підготовки і проведення 

демонстрації дослідів з фізики 

№ 22 

21. Інструкція з ТБ під час екскурсій на уроках фізики № 23 

22. Інструкція з ТБ при роботі з нагрівальними приладами з 

фізики 

№ 24 
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23. Інструкція з ТБ при роботі зі скляним посудом у кабінеті 

фізики 

№ 25 

24. Інструкція з ОП під час занять з фізичного виховання № 27 

25. Інструкція щодо забезпечення пожежної безпеки в 

приміщеннях закладу 

№ 28 

26. Інструкція про заходи протипожежної безпеки в закладі № 29 

27. Інструкція про заходи пожежної безпеки для закладів 

освіти 

№ 30 

28. Інструкція по пожежній безпеці в кабінетах школи № 31 

29. Інструкція з ТБ при експлуатації теплового обладнання в 

їдальні 

№ 32 

30. Інструкція з ТБ для мийника посуду № 33 

31. Інструкція з ТБ для збирачів посуду зі столів № 34 

32. Інструкція з ОП під час проведення навчальних занять з 

біології 

№ 35 

33. Інструкція з БЖД для вчителя біології при проведенні 

лабораторних і практичних робіт, демонстрації 

експериментів у приміщенні кабінету біології 

№ 36 

34. Інструкція з БЖД для учнів про організацію роботи на 

шкільній навчально-дослідній ділянці 

№ 37 

35. Інструкція з БЖД для учнів при роботі в куточку живої 

природи 

№ 38 

36. Інструкція з БЖД для учнів про організацію і 

проведення біологічних екскурсій 

№ 39 

37. Інструкція з ОП під час проведення навчальних занять у 

кабінеті хімії 

№ 40 

38. Інструкція з ОП під час підготовки і проведення 

лабораторних і практичних робіт у кабінеті хімії 

№ 41 

39. Інструкція з ОП під час роботи з металевим натрієм № 42 

40. Інструкція з ОП  при роботі з кислотами і лугами № 43 

41. Інструкція з ОП  при роботі з органічними 

розчинниками 

№ 44 

42. Інструкція з ОП  при роботі зі скляним посудом та 

іншими виробами зі скла 

№ 45 

43. Інструкція з правил зберігання хімічних реактивів № 46 

44. Інструкція з правил електробезпеки в кабінеті хімії № 47 

45. Інструкція з правил користування витяжною шафою № 48 

46. Інструкція з надання першої медичної допомоги  

потерпілим у кабінеті хімії 

№ 49 

47. Інструкція з ОП. Правила поведінки учнів у спортзалі та 

спортмайданчику 

№ 50 
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48. Інструкція з ОП. Вимоги безпеки під час проведення 

спортивно-масових заходів у навчальному закладі 

№ 51 

49. Інструкція з ОП. Вимоги для учнів із ТБ під час занять 

легкою атлетикою 

№ 52 

50. Інструкція з ОП. Вимоги для учнів із ТБ під час занять 

гімнастикою 

№ 53 

51. Інструкція з ОП. Вимоги для учнів із ТБ під час занять 

лижною підготовкою (ковзанням) 

№ 54 

52. Інструкція з ОП. Вимоги для учнів із ТБ під час занять 

спортивними іграми 

№ 55 

53. Інструкція з ОП. Вимоги для учнів із ТБ під час занять 

плаванням 

№ 56 

54. Інструкція з правил внутрішнього трудового розпорядку 

в шкільних майстернях 

№ 57 

55. Інструкція з пожежної безпеки в шкільній майстерні № 58 

56. Інструкція з ОП під час чергування у шкільній  

майстерні 

№ 59 

57. Інструкція з надання першої допомоги у  разі нещасного 

випадку 

№ 60 

58. Інструкція з ОП під час виконання  лабораторно- 

практичних робіт  

№ 61 

59. Інструкція з ОП під час виконання електромонтажних 

робіт 

№ 62 

60. Інструкція з ОП під час електропаяння № 63 

61. Інструкція з ОП під час термічної обробки металу № 64 

62. Інструкція з ОП під час ручної обробки деревини № 65 

63. Інструкція з ОП у столярній майстерні № 66 

64. Інструкція з ОП під час виконання столярних робіт № 67 

65. Інструкція з ОП під час роботи на токарному верстаті з 

деревообробки СТД – 120 м 

№ 68 

66. Інструкція з ОП під час розмічання деревини № 69 

67. Інструкція з ОП під час пиляння деревини № 70 

68. Інструкція з ОП під час стругання деревини № 71 

69. Інструкція з ОП під час довбання № 72 

70. Інструкція з ОП під час з’єднування деталей № 73 

71. Інструкція з ОП під час свердлення деревини № 74 

72. Інструкція з ОП під час виконання столярних з’єднань № 75 

73. Інструкція з ОП під час складання столярних виробів № 76 

74. Інструкція з ОП під час оброблювання виробів № 77 

74. Інструкція з ОП під час виконання слюсарних робіт № 78 

75. Інструкція з ОП у слюсарній майстерні № 79 
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76. Інструкція з ОП під час роботи на токарно-

гвинторізному верстаті ТВ-4 

№ 80 

77. Інструкція з ОП під час рубання металу № 81 

78. Інструкція з ОП під час випрямляння, згинання 

листового металу й дроту 

№ 82 

79. Інструкція з ОП під час обпилювання № 83 

80. Інструкція з ОП під час різання металу № 84 

81. Інструкція з ОП під час свердлення металу № 85 

82. Інструкція з ОП під час нарізування метричної різьби № 86 

83. Інструкція з ОП під час роботи на свердлильному 

верстаті 

№ 87 

84. Інструкція з ОП під час прибирання шкільної майстерні № 88 

85. Інструкція з ОП під час проведення екскурсії № 89 

86. Інструкція з ОП під час роботи на кругло пиляльному 

(циркулярному) верстаті 

№ 90 

87. Інструкція з ОП під час роботи на заточувальному  

верстаті (електроточильні) 

№ 91 

88. Інструкція для чергового працівника по контролю за 

роботою газифікованої котельні школи 

№ 92 

89. Інструкція з БЖД для вчителя предмета «Захист 

Вітчизни»  

№ 93 

90. Інструкція з БЖД для учнів під час проведення занять з 

предмета «Захист Вітчизни» 

№ 94 

91. Інструкція з БЖД під час проведення занять з ЦЗ № 95 

92. Інструкція з БЖД під час проведення занять з 

рукопашного бою 

№ 96 

93. Інструкція з БЖД під час проведення занять з вогневої 

підготовки 

№ 97 

94. Інструкція з БЖД під час проведення стрільб № 98 

95. Інструкція з БЖД під час проведення навчально-

польових занять 

№ 99 

96. Інструкція з БЖД під час проведення занять на смузі 

перешкод 

№ 100 

97. Інструкція з БЖД для учнів у приміщенні та на території  

школи під час навчально-виховного процесу 

№ 101 

98. Інструкція для проведення первинного інструктажу з 

БЖД учнів у навчальних кабінетах 

№ 102 

99. Інструкція з БЖД  учнів перед літніми канікулами № 103 

100. Інструкція з БЖД  учнів під час осінніх канікул № 104 

101. Інструкція з БЖД  учнів під час зимових канікул  № 105 

102. Інструкція з БЖД  учнів під час весняних канікул № 106 
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103. Інструкція з БЖД  учнів під час тривалих святкових днів 

(Великдень, травневі та інші свята) 

№ 107 

104. Інструкція з БЖД  учнів під час навчальних екскурсій, 

походів, туристично-краєзнавчих заходів, організо-

ваного відпочинку в лісі, в прибережній зоні 

№ 108 

105. Інструкція з БЖД  учнів під час виконання трудових 

заходів на території навчального закладу та поза ним 

№ 109 

106. Інструкція з БЖД  учнів під час перебування у 

громадських місцях, проведення масових заходів на базі 

інших навчальних закладів та установ 

№ 110 

107. Інструкція з БЖД  учнів під час спортивно-масових 

заходів на базі навчального закладу та інших закладів 

освіти (кроси, змагання тощо) 

№ 111 

108. Інструкція з БЖД  учнів під час групових поїздок, 

пішохідних екскурсій, пішохідного та транспортного 

руху учнів 

№ 112 

109. Інструкція з ОП  про дії працівників школи щодо 

евакуації людей у зв’язку з пожежею 

№ 113 

110. Інструкція про заходи пожежної безпеки в 

адміністративно-господарських приміщеннях 

навчального закладу 

№ 114 

111. Інструкція про заходи пожежної безпеки у навчальних 

кабінетах 

№ 115 

112. Інструкція з пожежної безпеки при проведенні масових 

заходів у навчальних закладах 

№ 116 

113. Інструкція про заходи пожежної безпеки в актовому залі № 117 

114. Інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщенні 

їдальні навчального закладу 

№ 118 

115. Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщенні 

шкільної бібліотеки 

№ 119 

116. Інструкція з ОП  для педагогічних працівників та 

допоміжного персоналу 

№ 120 

117. Інструкція з електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

№ 121 

118. Інструкція з ОП  для робітника по ремонту № 122 

119. Інструкція з ОП  для вчителя трудового навчання № 123 

120. Інструкція з ОП  для вчителя фізкультури № 124 

121. Інструкція з ОП  для працівників, експлуатуючих 

побутові холодильники 

№ 125 

122. Інструкція по експлуатації електроводонагрівача № 126 

123. Інструкція по експлуатації електричної плити 

 

№ 127 
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124. Інструкція з ОП  для працівників, експлуатуючих 

електричні плити 

№ 128 

125. Інструкція з ОП  при роботі з електроплитою № 129 

126. Інструкція з ОП  при роботі з морозильною камерою № 130 

127. Інструкція з ОП при проведенні поточних ремонтних 

робіт 

№ 131 

 

 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

16.04.2019 року                                 с. Кинашівка    № 32 

Про проведення Тижня 

охорони життєдіяльності 

Відповідно до підпункту 13 пункту 5 наказу Міністерства освіти і науки 

України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 

07.07.2006 за  №806/12680, «Про затвердження Положення про порядок 

проведення  навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти 

і науки України» та з метою посилення контролю за збереження життя й 

здоров'я вихованців, учнів та студентів, попередження надзвичайних ситуацій 

в закладах освіти  

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати з 26  по 29 квітня  2019 року проведення Тижня охорони 

життєдіяльності. ( План додається ) 

2. Класним керівникам, учителю основ здоров’я Ганнич Т.Г. організувати 

проведення відкритих уроків з питань безпечної життєдіяльності та 

профілактики травматизму невиробничого характеру. 

3. Учителю здоров’я  Ганнич Т.Г.: 

3.1. Поновити в навчальному закладі інформаційно-довідковий куточок з 

надзвичайних ситуацій (цивільного захисту). 

3.2. Організувати з дітьми відпрацювання практичних дій в умовах 

виникнення надзвичайних ситуацій та надання першої допомоги 



                                                                                                                                                           

64 
 

травмованим і потерпілим. 

3.3. Провести конкурси, вікторини на знання правил безпечної поведінки та з 

питань профілактики невиробничого травматизму. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з 

виховної роботи Горбач І.О. 

 

Директор школи                Н. М. Прядка 

 
Додаток до наказу від 16.04.2019 р.  № 32 

ПЛАН  

проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 

22.04-26.04.2019 р. 

 

№ з/п Назва заходу 
 

Дата Відповідальні 

1.  Провести практичні заняття з евакуації 

на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного 

характеру 

22.04.19 ЗВР 

2.  Рольові ігри «Ми-пішоходи», 

«Небезпечні перехожі», «Вогонь - друг, 

вогонь-ворог» 

22.04.19 Класоводи. 

3.  Практичне заняття: «Допоможи другу» 

для учнів 5-8 класів на знання правил 

надання першої допомоги при 

нещасному випадку. 

Протягом 

тижня 

Класні 

керівники 

4.  Конкурс малюнків «Як не допустити 

пожежі» Бесіда «Безпека в школі» 

26.04.19 Класні 

керівники, 

учитель 

образотворчого 

мистецтва 

5.  Виховна справа «Небезпека поруч» 

Практичне заняття. Надання першої 

медичної допомоги при різного роду 

травмах  

23.04.19 Учитель основ 

здоров'я 
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6.  Бесіда «Обережно на дорозі» Практичне 

заняття: «Як правильно переходити 

дорогу» 

24.04.19 Педагог-

організатор 

7.  Бесіда на тему: «Правила поведінки в 

екстремальних ситуаціях» (9 кл) 

25.04.19 Соціальний 

педагог 

8.  
Бесіди «Безпека у побуті та в школі.» 

Протягом 

тижня 

Класоводи, 

класні керівники 

9. Виставка методичної та науково-

популярної  літератури «Безпека понад 

усе» 

Протягом 

тижня 

Бібліотекар 

 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

16.04.2019 року                         с. Кинашівка                                     № 33 
 

Про створення  комісії для проведення  

весняного огляду технічного стану  

будівель і споруд  Кинашівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

             На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, ст. 39
2
 «Огляд, 

обстеження та паспортизація об’єктів» Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ,  з метою обстеження та 

визначення технічного стану, виявлення аварійно небезпечних будівель і 

споруд школи 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію для проведення весняного огляду технічного стану 

будівель та споруд в складі: 

голова комісії – директор школи Прядка Н.М. 

члени комісії – голова ПК, заступник директора з виховної роботи Горбач 

І.О.; 

 завідувач господарством Сибірко Н.А.; 

 робітник з обслуговування та ремонту будівель Марченко А.В. 

2.    Комісії з проведення весняного огляду технічного стану будівель та 

споруд: 
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2.1. Провести весняний огляд технічного стану будівель та споруд 

школи. 

22-26.04.2019 

          2.2.  За результатами обстеження скласти відповідні акти. 

                                                                                                               До 26.04.2019 

3.   Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                              Н.М.Прядка 

 

 
 

 КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

16.04.2019 року                         с. Кинашівка                                     № 34 

 

Про організацію робіт із приведення 

до належного стану території школи 

у весняний період 2019 року 

 
З метою приведення до належного санітарного стану території, 

закріпленої за школою, 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальною з організації та контролю за проведенням 

робіт із приведення до належного стану території школи у весняний 

період 2019 року завідувача господарством Сибірко Н.А. 

2. Завідувачу господарством Сибірко Н.А.: 

 2.1. Скласти план заходів щодо проведення робіт із приведення до 

належного стану території закладу освіти у весняний період 2019 року.  

 2.2. Визначити об’єкти, де будуть працювати учасники освітнього 

процесу, та скласти графіки виконання робіт. 

2.3. Організувати та забезпечити:  

2.3.1. Проведення обліку наявного інвентарю та приведення його у 

належний стан. 

2.3.2. Проведення первинного інструктажу з охорони праці, цільових 

інструктажів з безпеки життєдіяльності з учасниками освітнього процесу 

та призначення наказом відповідальних за безпечні умови для життя і 

здоров’я під час проведення санітарно-екологічних робіт. 

Упродовж проведення робіт 
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 2.3.3. Участь педколективу та учнів у проведенні суботників, 

організованих міськвиконкомом. 

                                                                                         Упродовж проведення 

робіт 

3. Класним керівникам організувати та забезпечити проведення 

роз’яснювальної роботи з питань безпеки життєдіяльності серед 

педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків під час проведення робіт 

із приведення до належного стану територій закладу освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                 Н.М.Прядка 

 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

02.05.2019 року                         с. Кинашівка                                     № 42 

 

Про проведення Тижня безпеки   

дорожнього руху 
 

На виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, на виконання 

листів Управління освіти і науки Чернігівської ОДА від 19.03.2019 № 04/1-

09/928, 16.04.2019 № 04/1-09-1281 «Щодо проведення тижня безпеки 

дорожнього руху», наказу сектору освіти Борзнянської РДА від 12.04.2019 № 

44 з метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести в школі  Тиждень безпеки дорожнього руху з 06 по 11 травня 

2019 року. 

2. Заступнику директора школи з ВР Горбач І.О.: 

2.1. Розробити та затвердити план проведення Тижня безпеки дорожнього 

руху. 

2.2. Забезпечити проведення заходів серед учнів на тему дотримання 

правил дорожнього руху. 

3. Класним керівникам: 

3.1. Розгорнути широку цілеспрямовану роз’яснювальну роботу з безпеки 

на дорогах серед всіх учасників руху за допомогою  наочної агітації. 
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3.2.  Провести цикл виховних заходів з питань повторення знань з безпеки 

дорожнього руху у формі бесід, зустрічей, вікторин, конкурсів, творчих робіт, 

заочних подорожей, уявних мандрівок, інсценізацій, рольових і сюжетних 

ігор, створення відеороликів соціальної реклами, театралізованих та 

аматорських вистав. 

3.3.  Розмістити листівки (пам'ятки), інформаційні плакати  з питань 

правил користування громадським транспортом та поведінки у ньому, 

попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.  

3.4.  Спланувати та провести індивідуальні та групові профілактичні 

бесіди з учнями, що мають велосипеди, роликові ковзани, скейти, з питань 

безпеки дорожнього руху. 

3.5.  Провести роботи по оновленню куточків безпеки дорожнього руху. 

        4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 Директор школи                        Н.М.Прядка 

 

 

 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

23.05.2019 року                           с. Кинашівка                      № 54 

 

Про  підсумки проведення Тижня 

 безпеки  дорожнього руху 

 

У ході роботи Тижня діти розширювали свій кругозір з питань здорового 

способу життя . Учні школи брали участь у вікторинах, конкурсах, тренінгах, 

змаганнях, виставках.  

У конкурсі на кращий буклет взяли участь 4 учні з 6-9 класів. Це: Литовчук 

Анастасія - 6 кл., Матвієнко Юлія – 6 кл., Донченко Н. - 8 кл.; Литовчук 

Тетяна – 9 кл. 

        У конкурсі на кращий малюнок взяли участь 15 учнів. Найбільше 

малюнків представили учні 4 класу – 6 шт. 
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       Учитель основ здоров’я Ганнич Т.Г. провела з учнями 5 – 11 кл. конкурс 

кросвордів, тренінгові заняття та організував перегляд відеофільмів «Будь 

обережним на дорозі», «Правила дорожнього руху». 

      Бібліотекар школи Большак Д.В. підготувала виставку книг на тему 

«Дорожній рух». 

       На підсумковій лінійці було узагальнено результати Тижня, визначено 

переможців та поставлено завдання на перспективу. 

  На підставі вищевказаного 

 НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити систематичну роботу з профілактики дорожньо-

транспортного травматизму.  

2. Оголосити подяку учням, які взяли активну участь у проведенні тижня. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Горбач І.О. 

 

                                 Директор школи             Н.М.Прядка 

 

 

 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

30.08.2019  року                      с. Кинашівка       № 75 

 

Про створення  

комісії з трудових спорів 
 

Згідно із Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку з метою розгляду конфліктних ситуацій відповідно до чинного 

законодавства  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити разом із профспілковим комітетом комісію з трудових спорів у 

складі: 

 представників адміністрації: 

заступника директора з навчально-виховної роботи Стороженко 

Т.А..; 

           завгоспа Сибірко Н.А.; 
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 представників профспілкового комітету: 

учителя початкових класів Морміль О.С.  

2. Право встановлювати режим роботи комісії залежно від потреб у 

проведенні засідань надати самій комісії. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

  Директор школи   Н.М.Прядка 

 

Узгоджено із профспілковим комітетом 

Голова профспілки   І.О.Горбач 

 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

30.08.2019 року   с. Кинашівка                          № 76 
 

Про організацію  охорони праці 
 

   На виконання наказу  Міністерства освіти і науки України № 563 від            

01 серпня 2001 року, «Положення про організацію охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» згідно зі ст.23 

Закону України «Про охорону праці» та з метою організації виконання 

правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-

економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у 

процесі праці 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію з питань охорони праці відповідно до Закону України 

«Про охорону праці» і Типового положення про службу охорони праці, 

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною 

праці від 03 серпня 1993 року № 73 у складі: 

 Прядка  Н.М. – директор школи, керівник комісії з питань охорони праці; 
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 Cтороженко Т.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи, 

голова комісії з проведення навчання та перевірки знань працівників школи 

з питань охорони праці, відповідальна за розробку інструкцій та  охорону 

праці під час навчально-виховного процесу;  

 Горбач І.О. – заступник директора з виховної роботи, відповідальна за 

розробку інструкцій та охорону праці під час проведення позашкільної та 

позакласної роботи; 

 Сибірко Н.А. – завгосп школи, відповідальна за розробку інструкцій, за 

організацію роботи з охорони праці у закладі серед технічного персоналу, 

за протипожежний захист закладу, за збереження будівлі і споруд закладу, 

за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства закладу, за 

електробезпеку у приміщенні закладу, за безпечну експлуатацію будівель, 

споруд та інженерних мереж закладу. 

 Мирний В.П. – учитель фізичної культури, відповідальний за створення 

безпечних умов праці на уроках фізичної культури у спортивному залі та на 

спортмайданчику; 

 Ганнич Т.Г. – учитель основ здоров’я, відповідальна за проведення 

інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнівським колективом школи. 

2. Комісії з охорони праці: 

2.1. Організовувати слухання на засіданнях ради школи звітів керівників 

структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов 

праці  для  проведення навчально-виховного процесу, здійснення 

заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці. 

2.2. Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в ході 

навчально-виховного процесу згідно з Положенням та своєчасно 

інформувати відділ освіти. 

2.3. Організовувати проведення вступного інструктажу та його оформлення 

згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р.      

№ 563. 

2.4. Організовувати розробку інструкцій щодо виконання небезпечних 

робіт, а також перегляд цих документів один раз на три роки. 

2.5. Забезпечувати проведення обов`язкових періодичних медичних 

оглядів. 

2.6. Здійснювати постійний зв`язок із державними органами з метою 

запобігання травматизму учнів. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Стороженко Т.А. 



                                                                                                                                                           

72 
 

3.1. Організувати виконання організаційно-технічних заходів зі створення 

здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в класах-

кабінетах, комбінованій майстерні, спортивному залі. 

3.2. Контролювати наявність, збереження і використання навчального 

обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного 

процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним 

законодавством. 

3.3. Організовувати навчання педагогічних працівників з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності учнів. 

3.4. Забезпечити у своєму підрозділі проведення первинного інструктажу 

на робочому місці, повторного та позапланових інструктажів згідно з 

наказом МОН України від 01.08.2001 р. № 563. 

3.5. Здійснювати контроль за розробкою і періодичним переглядом  (один 

раз на три роки) Інструкції з охорони праці в частині, що стосується 

виконання лабораторних робіт 

4. Заступнику директора з виховної роботи  Горбач І.О.: 

4.1. Здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних умов для 

виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та 

пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних 

заходів, вживати необхідні міри щодо їх поліпшення та нести за них 

особисту відповідальність. 

4.2. Контролювати діяльність класоводів, класних керівників, керівників 

гуртків щодо проведення конкурсів, екскурсій, організації громадських 

робіт, суботників з метою створення безпечних і нешкідливих умов 

праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасним 

випадкам, надавати їм практичну допомогу. 

4.3. Проводити навчання й інструктаж класоводів, класних керівників, 

керівників гуртків, учителів та інших осіб, залучених до організації 

позакласної роботи згідно з наказом МОН України від 01.08.2001 р.      

№ 563. 

5. Завгоспу школи Сибірко Н.А.: 

5.1. Забезпечити експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до 

вимог, правил і норм з охорони праці та догляд за ними. 

5.2. Забезпечити правильність складування і збереження матеріальних 

цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і 

допоміжних приміщень. 
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5.3. Забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації 

виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання. 

5.4. Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і 

спорудах, стежити за наявністю засобів пожежогасіння. 

5.5. Організувати проведення замірів опору ізоляції електроустановок та 

електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня 

освітлення та радіації у приміщеннях школи. 

5.6. Розробити і один раз на три роки переглядати інструкції з охорони 

праці під час виконання ремонтних робіт, регулярно проводити 

інструктажі з технічним персоналом школи. 

6. Розподілити працівників школи за структурними підрозділами та 

призначити керівників, відповідальних за організацію роботи з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, за стан роботи з охорони праці у 

структурних підрозділах: 

6.1. Адміністративний підрозділ: керівник – директор Кинашівськоїї 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Прядка Н.М. 

У безпосередньому підпорядкуванні знаходяться: 

 заступник директора з навчально-виховної роботи  –  Стороженко Т.А.; 

 заступник директора з  виховної роботи  - Горбач І.О.; 

 завгосп школи – Сибірко Н.А.; 

 бібліотекар – Большак Д.В. 

6.2. Навчально-виховний підрозділ; керівник – заступник директора з 

навчально-виховної роботи –  Стороженко Т.А.        

У безпосередньому підпорядкуванні знаходяться: 

 класні керівники, вчителі школи;  

 керівники гуртків; 

 педагог-організатор; 

 соціальний педагог, практичний психолог. 

6.3. Господарчий підрозділ; керівник - завгосп школи – Сибірко Н.А. 

У безпосередньому підпорядкуванні знаходяться: 

 сторож; 

 прибиральники приміщень;     

 робітник по обслуговуванню будівель; 

 кочегари; 

 працівники їдальні. 
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7. Призначити відповідальними за організацію роботи з питань охорони 

праці у підрозділах закладу – керівників підрозділів, які вони очолюють.                     

8. Призначити відповідальними за стан охорони праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в кабінетах, 

класах-кабінетах і приміщеннях: 

 клас - кабінет 1 класу  - Крошку О.С.; 

 клас - кабінет 2 класу – Журавель О.Є. ; 

 клас - кабінет 3 класу – Вараницю Т.Г.; 

 клас - кабінет 4 класу – Стець Н.В.; 

 клас групи продовженого дня – Дворецьку Р.В.; 

 клас – кабінет біології та хімії Ганнич Т.Г.; 

 клас – кабінет історії – Григорович О.В.; 

 клас – кабінет математики та фізики –  Кот Л.І.; 

 клас – кабінет іноземних мов – Ворона О.М.; 

 клас – кабінет географії Маруніч О.М.; 

 спортивний зал Будинку культури –Мирного В.П.; 

 клас - кабінет української   мови та літератури – Кононенко Л.А.; 

 кабінет інформатики – Стороженко Т.А., Дьому О.М.; 

 комбінованій майстерні – Маруніч О.М.; 

 в персональних кабінетах – працівників, що займають ці кабінети: 

 кімната дитячих організацій – Ганнич Т.Г.; 

 кабінет завгоспа – Сибірко О.М.; 

 в бібліотеці – Большак Д.В.; 

 в технічних приміщеннях – завгоспа школи Сибірко Н.А.; 

 в їдальні – Олексієнко Т.П.; 

 на кухні – Дягель В.П. 

9.  Відповідальними за стан охорони праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в кабінетах, 

класах-кабінетах і приміщеннях персонально відповідати за забезпечення 

належного стану  робочих    місць, обладнання, приладів, інструменту, 

проведення інструктажів, наявність необхідних інструкцій з охорони 

праці. 

10. Керівникам гуртків, класоводам, класним керівникам: 

10.1. Проводити з учнями інструктажі з техніки безпеки з обов`язковою 

реєстрацією їх в журналі встановленого зразка. 
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10.2. Забезпечувати належний стан робочих місць. 

11. Усім педагогічним працівникам школи: 

11.1. Провести на першому уроці навчального року з кожного предмету 

інструктаж учнів з техніки безпеки згідно із наказом МОН України від 

01.08.2001 р. № 563 з обов`язковою реєстрацією його в класному 

журналі перед записом про першу тему уроку. 

11.2.  Протягом навчального року проводити необхідні інструктажі із 

фіксацією їх у таких документах: класному журналі, журналі з правил 

охорони безпеки життєдіяльності учнів школи. 

11.3.  Про кожний нещасний випадок терміново доповідати директору 

школи. 

11.4.  Ретельно виконувати цей наказ і створювати  безпечні умови 

перебування учнів у школі та поза її межами. 

12.  Наказ довести до відома всіх працівників під розпис.  

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

       

Директор школи                     Н.М.Прядка 

 

 
 

 

 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

30.08.2019  року                        с. Кинашівка                                    № 78 

 

Про затвердження Правил 

внутрішнього трудового 

розпорядку для колективу 

школи 

 

На підставі рішення зборів трудового  колективу від 30.08.2019 року  

«Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для  

колективу школи» 

НАКАЗУЮ: 
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1. Увести в дію з 02.09.2019 року на 2019 - 2020 навчальний рік Правила 

внутрішнього трудового розпорядку для  колективу школи та вважати їх 

виконання обов’язковим для всіх педагогічних  та технічних працівників 

закладу. 

2. Установити такий графік роботи для нижчезазначених категорій 

працівників школи: 

   2.1. Для педагогічних працівників: 

початок робочого дня – за 15 хвилин до початку уроку; 

   2.2. Для чергових учителів – за 20 хвилин до початку першого уроку. 

3. Встановити:  

    3.1. Чергових учителів школи за днями тижня: 

День 

тижня 

Будинок №1 

початкова 

школа 

Будинок №2 

І поверх, 

їдальня 

Будинок №2 

ІІ поверх 

На подвір’ї Адміністрація 

 

П
о
н

е
д
іл

о
к

 Крошка О.С. Ворона О.М. Цап Т.О. Маруніч О.М. 

( І, ІІІ ) 

Кононенко Л.А. 

( ІІ, ІУ ) 

Прядка Н.М. 

 

В
ів

т
о
р

о
к

 Журавель О.Є. Григорович О.В. Дьома О.М. Ворона О.М. 

( І, ІІІ ) 

Литвиненко О.С. 

( ІІ, ІУ ) 

Стороженко 

Т.А. 

 

С
е
р

е
д
а

 Стець Н. В. Литвиненко О.С. Кот Л.І. Цап Т.О. 

( І, ІІІ ) 

Дьома О.М. 

( ІІ, ІУ ) 

Прядка Н.М. 

 

Ч
е
т
в

е
р

 Вараниця 

Т.Г. 

 

Кононенко Л.А. Ганнич Т.Г. Большак Д.В. 

( І, ІІІ ) 

Григорович О.В. 

( ІІ, ІУ ) 

 

Стороженко 

Т.А. 

 

П
’я

т
н

и
ц

я
 Морміль О.С Маруніч О.М. Мирний В.П. Кот Л.І. 

( І, ІІІ ) 

Цап Т.О. 

( ІІ, ІУ ) 

 

Горбач І.О. 

 

3.2. Чергових учителів по їдальні згідно графіка (змінний графік додається) 

4. Для технічних працівників: 
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       4.1. Встановити графік роботи ( додаток 1 )  та чергування по школі               

( змінний графік додається ). 

               4.2. Закріпити територію приміщення: 

Лобода Н.М. –  8, 11 класи,  коридор ІІ поверху; 

Харлан Л.В. –  5, 6,7 класи, коридор І поверху; 

Клюй В.В. –  9, 10 клас, східці, 

Актовий зал, кабінети адміністрації, комп’ютерний клас, учительську, 

майстерню – спільно. 

      5. Встановити графік роботи шкільної бібліотеки (  додаток 2 ). 

      6. Встановити графік роботи комп’ютерного класу ( додаток 3 ). 

      7. Встановити графік роботи сторожа ( додаток 4 ). 

 8. Вважати основною вимогою для всіх працівників школи розпочинати та 

закінчувати робочий день із ознайомлення з оголошеннями, розміщеними на 

Дошці оголошень. 

       9. Зобов’язати чергових учителів забезпечувати порядок та дисципліну 

учнів під час перерв, в їдальні, а також під час виходу учнів зі шкільного 

подвір’я у зимовий період. 

        10. Зобов’язати класних керівників давати щоденні та щотижневі 

відомості загально шкільного обліку відвідування, запізнень учнів на уроки. 

        11. Відповідальність за здоров’я і збереженість життя під час перебування 

учнів у школі покласти на чергових учителів. 

 12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

   Директор школи    Н.М.Прядка 
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 Додаток 1 до наказу № 78 від 30.08.2019 р. 

 

Графік роботи техпрацівників Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

працівника 

Час роботи 

1. Харлан 

Любов Василівна 

07.40-13.40 

ч/д 11.00-17.00 

2. Мендюх 

Оксана Олександрівна 

07.30-13.30 

 

3. Лобода 

Наталія Миколаївна 

08.00-10.00 

13.00-17.00 

4. Клюй 

Віра Володимирівна 

07.40-13.40 

ч/д 11.00-17.00 

 

 

 

Додаток  2 до наказу № 78  від 30.08.2019 р. 

 

Графік роботи бібліотеки Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Робочий час – 4 годин 

 

Початок роботи з 10.00 до  14.00 

 

 

 

 

Додаток 4 до наказу № 78  від 30.08.2019 р. 

 

Графік роботи сторожа  ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові працівника 

Час роботи 

1. Стороженко 

Валентина 

Борисівна 

22.00 – 6.00 
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КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

02.09.2019  року                        с. Кинашівка                                  № 81 
  

Про посилення профілактичної роботи 

щодо запобігання нещасним випадкам 

з учнями  закладу освіти 

у 2019 - 2020 навчальному році 

 

З метою посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасних 

випадкам зі здобувачами освіти, організації роботи, спрямованої на 

запобігання дитячому травматизму у 2019 - 2020 навчальному році, 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальною за роботу щодо запобігання всім видам 

дитячого травматизму заступника директора з навчально-виховної роботи 

Стороженко Т.А. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Стороженко Т.А.: 

2.1.  Забезпечити проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності та 

бесід з безпечної поведінки для учасників освітнього процесу. 

                                                Упродовж 2019 - 2020 навчального року 

2.2.  Забезпечувати виконання вимог нормативно-правових актів з питань 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

                                                                                                               Постійно 

2.3.  Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності винних 

посадових осіб за допущення нещасних випадків з дітьми під час освітнього 

процесу. 

                                                                              У разі нещасного випадку 

2.4.  Розробити і затвердити дієві плани-графіки чергування адміністрації 

закладу освіти та педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках 

(сходи, подвір’я, їдальня тощо). 

                                                                                                 До 02.09.2019 

2.5. Видавати накази по закладу загальної середньої освіти щодо 

запобігання нещасним випадкам під час канікул. 

                                                                        Жовтень, грудень 2019 року, 

                                                                   березень, травень 2020 року 

2.6. Забезпечувати проведення профілактичної, зокрема роз'яснювальної, 

роботи з учнями, їхніми батьками та працівниками  закладу освіти щодо 

поведінки в разі виникнення ситуацій, які загрожують безпеці та здоров’ю 

дітей і працівників.  
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                                                                                                         Постійно 

3. Класним керівникам: 

3.1.  Провести бесіди щодо безпеки  життєдіяльності учнів із залученням 

відповідних фахівців. 

 02.09.2019 

3.2. На батьківських зборах проводити бесіди з питань запобігання усіх 

видів дитячого травматизму, попередити батьків про пильність та необхідність 

посилення контролю з їхнього боку  за дітьми у вільний час. 

                                                                Упродовж 2019 - 2020 навчального року 

3.3.  Оновити куточки з безпеки життєдіяльності та запобігання різним 

видам травматизму. 

                                                                                             До 06.09.2019 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                               Н.М.Прядка 

 
 

 

 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

03.09.2019 року       с. Кинашівка               № 94 
   

Про призначення осіб, відповідальних за  

пожежну безпеку приміщень, території,  

обладнання тощо у 2019 – 2020  н.р. 
 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної 

безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 30.12.2014  №1417, з метою підтримання необхідного рівня 

пожежної безпеки у закладі 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальним за пожежну безпеку Сибірко Н.А., 

завідувача господарством. 

2. Затвердити Заходи щодо дотримання пожежної безпеки у закладі 

(Додаток 1). 
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3. Призначити відповідальною особою за організацію дотримання вимог 

пожежної та техногенної безпеки у сфері цивільного захисту 

Стороженко Т.А., заступника директора з навчально-виховної роботи. 

4. Визначити відповідальних осіб за пожежну безпеку в приміщеннях 

закладу: 

 
 

№ 

з/п 
Приміщення 

Прізвище, ініціали 

відповідальної особи 

 

1. Спортивний зал Мирний В.П. 

2. Кабінет інформатики   Стороженко Т.А. 

3. Комбінована майстерня   Маруніч О.М. 

4. Актовий зал Ганнич Т.Г. 

5. Навчальні класи - кабінети  Класні керівники, 

класоводи 

6. Приміщення ГПД Вихователь ГПД 

Дворецька Р.В. 

7. Кімната дитячих організацій Педагог-організатор 

Ганнич Т.Г. 

8. Бібліотека Бібліотекар 

Большак Д.В. 

9. Ідальня Дягель В.П., 

Олексієнко Т.П. 

 

5. Покласти відповідальність за дотримання пожежної безпеки під час 

проведення масових заходів на відповідального за проведення даного 

заходу. Зобов'язати відповідального здійснити обов'язкову перевірку 

шляхів евакуації. 

6. Покласти відповідальність за евакуацію учнів з приміщення школи в 

разі виникнення пожежі на вчителів, які проводять урок в даному класі. 

7. Призначити відповідальними за евакуацію дітей та працівників у разі 

виникнення пожежі наступних працівників:  

- I поверх – Ганнич Т.Г., педагог-організатор, вчитель основ здоров’я,  

- II поверх – Большак Д.В., соціальний педагог,  

- приміщення початкової школи – Вараниця Т.Г., класовод. 

8. Призначити відповідальними за організацію експлуатації і 

обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту 

(вогнегасників) Сибірко Н.А., завгоспа. 

9. Визначити обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, 

утримування й експлуатації засобів протипожежного захисту у 

відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, 
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інструкціях, положеннях тощо) призначених цим наказом 

відповідальних. 

10. Усім вищевказаним відповідальним дотримуватись неухильного 

виконання заходів, зазначених у Додатку 1.  

11. Контроль з а виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор школи     Н.М.Прядка 

 

Додаток 1 

до наказу Кинашівської ЗОШ І-ІІІ  

від 03.09.2019  № 94 
 

ЗАХОДИ 

щодо дотримання пожежної безпеки у закладі 

№ 

з/п Захід 

Відповідальна  

особа, термін 

виконання 

1. 
 

Перевірити наявність біля вимикачів світла в 

приміщеннях підвищеної небезпеки пам'ятки 

«Порядок дій при пожежі». 

Сибірко Н.А., 

06.09.2019 

2. Забезпечити наявність на кожному поверсі схеми 

евакуації дітей. 

Сибірко Н.А., 

069.09.2019  

3. Провести протягом року два заняття з особами, 

відповідальними за евакуацію дітей на поверхах.  

Сибірко Н.А. 

Жовтень 2019, 

квітень 2020 

4. Два рази протягом навчального року на нарадах при 

директорові розглянути питання стану пожежної 

безпеки в установі. 

Сибірко Н.А. 

вересень, 

грудень 

5. Утримувати постійно вільними основні і запасні 

виходи з приміщення. Зберігати ключі від запасних 

виходів у спеціально відведеному місці в 

учительській, а також забезпечити ключами технічних 

працівників. 

Сибірко Н.А. 

постійно 

6. Виготовити й розмістити на видних місцях спеціальні 

таблички з інформацією про відповідальних за 

пожежну безпеку, призначених цим наказом.  

Сибірко Н.А. 

до 06.09.2019 
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7. Вжити заходів до недопущення спалювання сміття та 

сухої трави на території установи.   

Сибірко Н.А., 

постійно 

8. Перевірити написи «Вихід» і «Запасний вихід» 

зеленого кольору на шляхах евакуації. 

Сибірко Н.А., 

до 04.09.2019 

9. Перевірити забезпеченість первинними засобами 

гасіння пожежі класи-кабінети фізики, хімії та 

біології, інформатики, комбіновану майстерню, 

коридори. 

Сибірко Н.А. 

до 05.09.2019 

10. Експлуатацію вогнегасників здійснювати згідно з 

паспортом виробника та вказівками про порядок дій 

під час застосування вогнегасників нанесеними на їхні 

етикетки. 

 

Усі відповідальні 

особи 

11. Здійснювати періодичний огляд вогнегасників не 

рідше одного разу на місяць. 

 

Сибірко Н.А., 

щомісяця 

12. Направляти вогнегасники для проходження 

технічного обслуговування не рідше одного разу на 

рік з експлуатаційною документацією виробника. 

Сибірко Н.А, 

щорічно 

13. В разі отримання нових вогнегасників присвоювати їм 

інвентаризаційні номери. 

Сибірко Н.А., 

при надходженні 

 

14. Забезпечити вільний під’їзд до будівлі установи і 

утримувати його в належному стані.    

Сибірко Н.А., 

постійно 

15. Внести в план виховної роботи бесіди з учнями  про 

пожежну безпеку.  

Класні керівники 

та класоводи 

16. Приділити особливу увагу питанням поведінки учнів у 

разі виникнення пожежі.  

Ганнич Т.Г., 

вчитель основ 

здоров’я  

17. Контролювати дотримання заборони тютюнопаління в 

приміщенні та на території закладу 

Усі відповідальні 

особи 

18. Після закінчення роботи відповідальним особам, 

зазначеним в наказі, оглянути навчальні приміщення, 

переконатись у відсутності порушень, що можуть 

призвести до пожежі, відключити комп’ютерну 

техніку від електромережі, вимкнути освітлення та 

закрити на ключ. 

Усі відповідальні 

особи 

19. В разі виникнення пожежі необхідно негайно: 

-  повідомити про неї директора закладу; 

- повідомити пожежну охорону по телефону 101. При 

цьому необхідно назвати адресу школи, вказати 

кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, 

Усі відповідальні 

особи 
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обстановку на пожежі, наявність людей, а також 

повідомити своє прізвище; 

- вжити (по можливості) заходів до евакуації людей, 

гасіння (локалізації) пожежі та збереження 

матеріальних цінностей закладу; 

- в разі необхідності викликати інші аварійно – 

рятувальні служби (медичну - 103, газову - 104 тощо). 
 

 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

05.09.2019 року             с. Кинашівка         № 102 
 

Про проведення місячника 

 «Увага! Діти на дорозі!» 

 

З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, 

узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної 

роботи серед неповнолітніх, прищеплення дітям навичок безпечної поведінки 

на дорозі, привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки 

руху та запобігання випадків травмування дітей в автопригодах та під час руху 

на вулично-шляховій мережі 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести в школі місячник  «Увага! Діти на дорозі!» з 10 вересня по 10 

жовтня 2019 року. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Горбач І.О.: 

2.1. Скласти план заходів, спрямованих на профілактику дорожньо-

транспортного травматизму. 

2.2. Провести інструктивно-методичну нараду з класними 

керівниками. 

2.3. Залучити до роботи з учнями працівників ДАЇ, медичних установ, 

батьків дітей та підлітків. 

3. Класним керівникам 1-11 класів: 

3.1. Забезпечити виконання заходів щодо профілактики дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму в 2019-2020 н. р. 

3.2. Провести класні збори та призначити відповідальних за 

проведення місячника безпеки дорожнього руху. 



                                                                                                                                                           

85 
 

3.3. Провести бесіди, вікторини, виступи агітбригад серед вихованців 

та учнів щодо правил переходу вулиць і доріг. 

3.4. Підготувати матеріали проведених заходів і надати заступнику 

директора з виховної роботи Горбач І. О. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Горбач І. О. 

 

             Директор школи                                            Н.М. Прядка 

 

 
           Додаток до наказу  

                                                                                     від 05.09.2019 р. № 102 

План заходів 

щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в 

2019/2020 навчальному році 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Клас 

1 «Азбука доріг. Школа Світлофора» 11.09.2019 1-2 

2 
Вікторина «Знай і вивчай правила 

дорожнього руху» 
12.09.2019 3-4 

3 
Інформаційно-розважальна гра «Мій 

друг - безпечний рух» 
13.09.2019 5-7 

4 
Практичні заняття «Дорожні знаки та 

їх значення» 
16.09.2019 8-9 

5 
Урок-гра «Вчи і поважай правила 

дорожнього руху» 
17.09.2019 5 

6 
Бесіда «Вчи і поважай правила 

дорожнього руху» 
18.05.2019 6-8 

7 

Бесіда з елементами вікторини 

«Правила дорожнього руху знай - 

життя та здоров’я зберігай» 

19.09.2019 9-10 

8 
Бесіда з елементами вікторини 

«Правила дорожнього руху» 
20.09.2019 8 

9 
Рольова гра «Дорожній рух. Безпека. 

Обережність» 
21.09.2019 9 

10 

Бесіда «Дотримання правил 

дорожнього руху - запорука 

збереження життя людей» 

25.09.2019 10 
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11 

Тренінг «Безпека перебування на 

вулицях: правила дорожнього руху, 

дорожньо-транспортні пригоди. Типові 

травмування пішоходів» 

27.09.2019 8-10 

12 
Практичне заняття «Надання першої 

допомоги при ДТП» 
03.10.2019 8-10 

13 
Єдиний урок «Безпека на дорозі - 

безпека життя» 
09.10.2019 5-10 

14 
Тематична виставка літератури «Твій 

друг - безпечний рух» 

07.10-

10.10.2019 
5-10 

 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

07.10.2019 року                        с. Кинашівка                     № 112 

 

Про підготовку школи до роботи  

в осінньо-зимовий період 

На виконання розпорядження Чернігівської облдержадміністрації та з 

метою  підготовки навчального закладу до сталої роботи в осінньо-зимовий 

період 2019 – 2020 навчального року 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальним за котельне обладнання завідувача 

господарства Сибірко Н.А. 

2. Затвердити  План заходів з підготовки навчального закладу до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019 - 2020 року (додаток 1).   

3. Завгоспу школи Сибірко Н.А. забезпечити виконання Плану заходів з 

підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи      Н.М.Прядка 
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Додаток 1  

до наказу Кинашівської   

ЗОШ І-ІІІ ступенів  від 07.10.2019 р. №  112 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки навчального закладу 

до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 року 
  

№ 

з/п 

Назва заходу Термін Відповідальний 

за виконання 

1.  Провести організаційну роботу з 

підготовки навчального закладу  до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019 

- 2020 року 

До 

11.10.2019 

Завгосп 

2.  Виконати утеплення приміщень, 

герметизацію підвальних приміщень та 

горищ. 

До 

11.10.2019 

Завгосп 

3.  Забезпечити суворий контроль за 

споживанням паливо-енергетичних 

ресурсів.  

Постійно Завгосп 

 

4.  Забезпечити проведення підготовчих і 

ремонтних робіт інженерних мереж і 

споруд тепловодопостачання і 

водовідведення, газопостачання, елект- 

ропостачання 

 

До 

11.10.2019 

Завгосп 
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КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

16.10.2019 року                           с. Кинашівка                      № 118 

 

Про  підсумки проведення місячника 

 «Увага! Діти на дорозі!» 

На виконання наказу по школі від 05.09.2019 р. № 102 та  з метою 

додаткового проведення      роз'яснювальної роботи серед дітей щодо 

дотримання ними правил безпечної поведінки та набуття навичок дій в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, з 10 вересня  по 10 

жовтня 2019 року було проведено місячник з безпеки дорожнього руху  

«Увага! Діти на дорозі!».  

        На початку роботи проведено нараду вчителів з питань організації та     

планування місячника «Увага! Діти на дорозі!». Разом із класними 

керівниками складено план заходів щодо проведення місячника. 

  Згідно з планом місячник розпочався загальношкільною лінійкою для 

учнів 1-11 класів, на якій було оголошено план його проведення. Протягом 

місячника було проведено виховні заходи, спрямовані на попередження 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Учні 1- 4 класів вивчили 

правила дорожнього руху,  правила поведінки на вулицях і дорогах.  

  Для учнів 1-11 класів проведено: «Азбука доріг. Школа Світлофора», 

Вікторина «Знай і вивчай правила дорожнього руху», Інформаційно-

розважальна гра «Мій друг - безпечний рух». Серед учнів 5-10 класів: бесіда з 

елементами вікторини «Правила дорожнього руху знай - життя та здоров’я 

зберігай», рольова гра «Дорожній рух. Безпека. Обережність», практичне 

заняття «Надання першої допомоги при ДТП». 

Протягом місячника було поновлено стенди та куточки з правил 

дорожнього руху.    

   У кінці місячника підведені підсумки та здійснено нагородження 

найактивніших його учасників. 

  У ході місячника було зібрано дидактичний матеріал для подальшого 

його використання всіма педагогами під час роботи з учнями з попередження 

дорожньо-транспортного травматизму. 

  На підставі вищевказаного 
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 НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити систематичну роботу з профілактики дорожньо-

транспортного травматизму протягом року.  

2. Оголосити подяку учням, які взяли активну участь у проведенні 

місячника. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Саєнко І.А. 
 

  Директор школи                        Н.М.Прядка  

 
 

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

18.10.2019 року                             с. Кинашівка                            № 119 

 

Про    підсумки проведення 

Тижня охорони життєдіяльності 

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про правові 

засади цивільного захисту», «Про пожежну безпеку», «Про захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та у 

зв’язку з проведенням цілеспрямованої профілактичної роботи зі школярами 

щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання 

поважного ставлення до безпеки людини, формування у підростаючого 

покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, 

гармонізованих з природними, технічними та соціальними чинниками, 

усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки 

у надзвичайних ситуаціях, що виникають під час порушення життєвого 

процесу у побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, а 

також підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань 

забезпечення безпечної життєдіяльності населення у школі з 15   по   18 

жовтня  проводився Тиждень охорони життєдіяльності, що сприяв 

підвищенню рівня обізнаності дітей з питань безпеки життєдіяльності, 

закріпленню теоретичних знань про небезпеки, що можуть виникнути на 
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території області, району, удосконаленню їх навчання правилам пожежної 

безпеки й діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій та популяризації 

професії рятівника. 

Тиждень розпочався з його урочистого відкриття на ранковій зустрічі. 

Протягом  тижня класними керівниками, класоводами, учителем основ 

здоров'я було проведено:  

     - практичні заняття: надання першої медичної допомоги потерпілому, 

ознайомлення з індивідуальними засобами захисту; 

    -  бесіда «Безпека людини в надзвичайних ситуаціях»; 

    - перегляд та обговорення відеофільмів про НС та загрози, які вони несуть; 

   - перегляд мультфільму «Безпечна електроенергія»; 

   - квест «Відшукай засоби пожежогасіння у школі»; 

   - конкурс малюнків “Життя в безпеці”; 

   - рольова гра «Вогонь-друг, вогонь-ворог». 

Школярі приймали участь у конкурсі  малюнків з теми: «Бережи 

здоров'я  змолоду» також у конкурсі виробів з кольорового паперу «Феєрія 

вогню». Була проведена відео лекція «Як вижити в надзвичайних ситуаціях?». 

Учителі  основ здоров’я  та  основ медичних знань на кожному уроці 

організовують практичні заняття з відпрацювання з дітьми навичок щодо 

рятування потерпілих від нещасних випадків та надання першої медичної 

допомоги травмованим. Тиждень завершився диктантом з безпеки 

життєдіяльності. 

Виходячи з цього, 

НАКАЗУЮ: 

1. Відзначити позитивну результативність проведення педагогічним 

колективом тижня охорони життєдіяльності. 
2. Рекомендувати класним керівникам і класоводам спланувати на ІІ семестр 

години спілкування з теми «Правила поведінки і дії в надзвичайних 

ситуаціях». 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора  з 

виховної роботи Саєнко І.О. 

 

Директор школи    Н.М.Прядка 
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КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

12.11.2019 року                     с. Кинашівка                  № 128 

 

Про проведення місячника 

 «Увага! Діти на дорозі!» 

З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, 

узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної 

роботи серед неповнолітніх, прищеплення дітям навичок безпечної поведінки 

на дорозі, привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки 

руху та запобігання випадків травмування дітей в автопригодах та під час руху 

на вулично-шляховій мережі 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести в школі Тиждень безпеки дорожнього руху з 11- 17 листопада 

2019 року. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Саєнко І.О.: 

 2.1. Скласти план заходів, спрямованих на профілактику дорожньо-

транспортного травматизму. 

 2.2. Провести інструктивно-методичну нараду з класними керівниками. 

 2.3. Залучити до роботи з учнями працівників ДАЇ, медичних установ, 

батьків дітей та підлітків. 

3. Класним керівникам 1-11 класів: 

 3.1. Забезпечити виконання заходів щодо профілактики дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму в 2019-2020 н. р. 

 3.2. Провести класні збори та призначити відповідальних за проведення 

місячника безпеки дорожнього руху. 

 3.3. Провести бесіди, вікторини, виступи агітбригад серед вихованців та 

учнів щодо правил переходу вулиць і доріг. 

 3.4. Підготувати матеріали проведених заходів і надати заступнику 

директора з виховної роботи Саєнко І.О. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Саєнко І.О. 

Директор школи                                       Н.М. Прядка 
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Додаток до наказу  

від 12.11.2019 р. № 128 

План заходів 

щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в 

2019/2020 навчальному році 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Клас Відповідальна 

особа 

1 Єдиний урок «Безпека на 

дорозі — безпека життя» 

11.11.2019 1-10 Класні керівники 

та класоводи 1-

11-х класів 

2 Інформаційно-розважальна гра 

«Мій друг — безпечний рух» 

12.11.2019 1-2 Класоводи 

3 Вуличний марафон «Дорожні 

знаки та їх значення» 

13.11.2019 3-4 Класоводи 

4 Конкурс малюнків на асфальті 

«Правила дорожнього руху 

знай — життя та здоров’я 

зберігай» 

14.11.2019 1-4 Класоводи 

5 Практичні заняття з безпеки 

дорожнього руху  «Безпека 

руху – запорука життя і 

здоров’я» 

Протягом 

тижня 

5-10 Ганнич Т.Г. 

6 Тренінг  «Катання на 

скейтборді. Правила 

виконання трюків» 

14.11.2019 7-9 Мирний В.П. 

7 Бесіда «Правила їзди на 

велосипеді. Безпека. 

Обережність» 

15.11.2019 8-10 ЗВР 

8 Практичне заняття «Надання 

першої домедичної допомоги 

при ДТП» 

15.11.2019 8-10 Ганнич Т.Г. 

9 Тематична виставка літератури 

«Твій друг — безпечний рух» 

Протягом 

тижня 

1-11 Большак Д.В. 
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КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

20.11.2019 року                           с. Кинашівка                      № 133 
 

Про  підсумки проведення Тижня 

безпеки  дорожнього руху 

 

У ході роботи Тижня діти розширювали свій кругозір з питань 

здорового способу життя. Учні школи брали участь у вікторинах, конкурсах, 

тренінгах, змаганнях, виставках.  

У конкурсі на кращий буклет взяли участь 5 учнів з 7-10 класів. Це: 

Матвієнко Юлія – 7 кл.; Батрак Катерина, Сіра Вікторія – 8 кл.; Чернявська 

Яна – 9 кл.; Григорович Артем – 10 кл.. Кращими визнано роботи учениці         

8 класу Батрак Катерини. 

У конкурсі на кращий малюнок взяли участь 15 учнів. Найбільше 

малюнків представили учні 1 класу – 9 робіт. 

Учитель основ здоров’я  Ганнич Т.Г. провела з учнями практичні 

заняття з безпеки дорожнього руху  «Безпека руху – запорука життя і 

здоров’я», «Надання першої домедичної допомоги при ДТП».  

       Бібліотекар школи Большак Д.В. підготувала виставку книг на тему 

«Твій друг — безпечний рух». 

На підсумковій лінійці було узагальнено результати Тижня, визначено 

переможців та поставлено завдання на перспективу. 

 На підставі вищевказаного 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити систематичну роботу з профілактики дорожньо-

транспортного травматизму.  

2. Оголосити подяку учням, які взяли активну участь у проведенні тижня. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Саєнко І.О. 

 

                                 Директор школи             Н.М.Прядка 
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1. Заходи щодо організації роботи з охорони праці  

під час освітнього процесу 

   
№ 

з/п 
Заходи Дата проведення Відповідальні 

1. 

Проводити наради при директорові, де 

обговорювати причини травматизму та 

заходи по попередженню його серед 

здобувачів освіти. 

1 раз на квартал 
Директор 

школи 

2. 

Проводити навчання, інструктажі, 

перевірку знань членів колективу по 

забезпеченню безпечних умов 

перебування дітей у школі. 

Згідно з вимогами 

Директор 

школи, 

відповідальна 

особа з ОП 

3. 

Перевіряти навчальні кабінети, класи-

кабінети щодо відповідності вимогам 

охорони праці. 

Початок 

навчального року, 

1 раз на місяць 

відповідальна 

особа з ОП  

4. 

Організувати чергування вчителів, учнів 

по школі під час перерв. Аналізувати цю 

роботу. 

На початок 

кожного семестру, 

1 раз на місяць 

ЗДВР, 

Класні 

керівники 

5. 

Здійснювати інструктування учнів з 

питань безпеки під час навчальних 

занять, позакласних заходів, згідно з 

Положенням про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в навчальних 

закладах. 

Згідно з вимогами 

Завідувачі 

кабінетами, 

класні 

керівники 

     

2. Заходи щодо попередження дорожньо-транспортних пригод 

  
№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

1. 
Обов’язкове вивчення учнями 1 – 11 

класів правил дорожнього руху. 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

класоводи 

2. 

Провести тиждень «Безпеки дорожнього 

руху». 

  

За планом 

  
Педагог-організатор 

3. 
Напередодні канікул інструктажі з 

безпеки руху. 
4 рази на рік 

Класоводи, класні 

керівники 
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3. Заходи щодо попередження пожеж та інших джерел вогню 

  
№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

1. 
Організувати вивчення Правил пожежної 

безпеки в 1 – 11 класах 

Протягом 

року 

Класоводи, 

класні 

керівники 

2. 
Напередодні канікул проводити бесіди по 

попередженню пожеж в побуті 
4 рази на рік 

Класоводи, 

класні 

керівники 

3. 

Систематично перевіряти стан обладнання, 

засобів протипожежного захисту у будівлях та 

спорудах навчального призначення 

1 раз на 

місяць 

Завгосп 

  

4. 
Забезпечити приведення шляхів евакуації учнів 

до вимог діючих норм 
Постійно 

Завгосп 

  

  

4. Заходи щодо попередження загибелі від електричного струму 

  
№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

1. 
Проведення огляду електроустаткування перед 

початком навчального року 

Протягом 

року 

Завгосп 

  

2. 

Провести уроки електробезпеки та надання 

першої допомоги потерпілим при ураженні 

електричним  струмом 

1 раз на 

квартал 

Класні 

керівники 

3. 

Упровадити на уроках трудового навчання, 

фізики вивчення правил користування 

побутовою технікою, відпрацьовування навиків 

користування нею 

Протягом 

року 

учитель фізики, 

учителі 

трудового 

навчання 

  

5. Заходи щодо попередження нещасних випадків на воді, льоду, від 

падінь 

 № 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

1. 

Провести постійну роз’яснювальну роботу серед 

батьків і дітей з профілактики дитячого 

травматизму і загибелі на воді, льоду, від падінь 

Перед 

канікулами 

Класоводи, 

класні 

керівники 

2. 
Писати диктанти, перекази по попередженню 

загибелі на воді і льоду 

1 раз на 

чверть 

Класні 

керівники 

3. 
Своєчасно заготовляти пісок та інвентар для 

боротьби з ожеледицею та снігопадами. 
Щорічно 

Завгосп 

  

4. 

Посилити особисту відповідальність вчителя 

фізичного виховання щодо відпрацювання 

навичок безпеки при падінні. 

Протягом 

року 

Вчитель 

фізичного 

виховання 
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6. Заходи щодо попередження побутового травматизму 

  
№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

1. 
Проводити постійну роботу з батьками по 

попередженню травматизму серед дітей 

Протягом 

року 

Класоводи, класні 

керівники 

2. 

Регулярно ознайомлювати трудовий 

колектив зі статистичними даними 

нещасних випадків по району, області 

1 раз в 

квартал 
Директор школи 

3. 
Провести з учнями бесіди з попередження 

побутового травматизму 
За планом 

Класоводи, класні 

керівники 

4. 
Аналіз травматизму серед учнів школи 

доводити до відома школярів. 

1 раз в 

квартал 

Класоводи, класні 

керівники 

  

7. Заходи щодо профілактики отруєнь та захворюваності 

  
№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

1. 

Проводити постійну роботу з батьками по 

попередженню харчових отруєнь, отруєнь 

грибами, захворюваності дітей на грип, 

туберкульоз, СНІД. 

Протягом 

року 

Класоводи, класні 

керівники 

2. 

Проводити бесіди з учнями з попередження і 

профілактики харчових отруєнь, отруєнь 

грибами, захворюваності на грип, 

туберкульоз, СНІД. 

Протягом 

року 

Класоводи, 

класні. керівники 
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До основних функцій управління охороною праці у  Кинашівській 

загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів належать:  

 прогнозування і планування робіт; 

 організація та координація діяльності; 

 облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці; 

 контроль за станом охорони праці; 

 стимулювання діяльності з охорони праці. 

  Основні завдання управління охороною праці: 

 навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда 

знань з питань охорони праці; 

 забезпечення безпечності освітнього процесу; 

 дотримання санітарно-гігієнічних вимог в освітньому середовищі; 

 забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

 забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку; 

 організація лікувально-профілактичного обслуговування; 

 удосконалення нормативної бази з питань охорони праці. 

  Здійснюється контроль за: 

 виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та освітнього середовища, 

колективним договором та заходами, спрямованими на усунення 

причин нещасних випадків; 

 наявністю в структурних підрозділах інструкцій з охорони праці 

згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним 

внесенням в них змін; 

 своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних 

оглядів устаткування; 
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 своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх 

видів інструктажу з охорони праці; 

 забезпеченням працівників засобами індивідуального та 

колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами; 

 санітарно-гігієнічними станом приміщень; 

 своєчасним і правильним наданням працівникам пільг за 

шкідливі умови праці; 

 утриманням у безпечному стані території закладу та пішохідних 

доріжок; 

 організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових 

актів з охорони праці;  

 виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду 

за охороною праці; 

 проведенням попередніх і періодичних медичних оглядів 

працівників. 
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РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ 
АНАЛІЗУЮТЬСЯ 

на нарадах при директорові 

на зборах трудового колективу 

на нарадах при ЗДНВР 

на засіданнях  шкільних 
методичних об’єднаннях 

на засіданнях педагогічної ради 

на виробничих нарадах 

у наказах керівника  
навчального закладу 
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Дотримання  
здобувачами освіти 
вимог безпеки під 

час практичних 
уроків 

Організація роботи з 
батьками щодо 

запобігання 
нещасним випадкам 
серед дітей в побуті 

Стан проведення 
роботи з БЖД та 

бесід з попередже-
ння дитячого 
травматизму 

Робота класних 
керівників щодо 

запобігання 
нещасним випадкам 

Про результати 
медичного огляду 

учнів 

Стан дотримання 
норм безпеки 

життєдіяльності в 
початкових класах 

Стан дотримання 
Правил пожежної 

безпеки в освітньому 
закладі 

Дотримання 
санітарно-гігієнічних 

вимог та вимог 
безпеки на 
харчоблоці 

Дотримання 
санітарно-гігієнічних 

вимог у 
приміщеннях школи 

Дотримання вимог 
безпеки при 
організації і 
проведенні 

спортивно-масових 
заходів 

Про підсумки 
проведення 

місячника безпеки 
руху 

Про підсумки 
проведення Тижня 

знань і Дня охорони 
праці в навчальному 

закладі 

Дотримання правил 
безпеки під час 

проведення занять з 
фізичної культури і 

спорту 
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ІНСТРУКТАЖІ 

ВСТУПНИЙ 

ПЕРВИННИЙ 

ПОВТОРНИЙ ПОЗАПЛАНОВИЙ 

ЦІЛЬОВИЙ 
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ІНСТРУКТАЖІ  

З ПИТАНЬ  

ОХОРОНИ  

ПРАЦІ 

ВСТУПНИЙ 

З усіма працівниками, яких 
приймають на постійну чи 

тимчасову роботу 

З усіма учнями при оформлення 
чи зарахуванні до навчального 

закладу 

ПЕРВИННИЙ 

Проводиться до початку роботи 
безпосередньо на робочому місці 

з працівником 

Проводиться з учнями у кожному приміщенні 
де проводиться навчальний процес  

пов‘язаний з небезпечними або шкідливими 
факторами, у гуртках, перед спортивними 

змаганнями, при проведенні заходів 
проведених за межами навчального закладу 

ПОВТОРНИЙ 

Проводиться з працівниками на 
робочому місці: на роботі з 

підвищеною небезпекою 1 раз 
на 3 місяці, для решти 1 раз на 6 

місяців 

ПОЗАПЛАНОВИЙ 

З працівниками при введенні 
нових нормативних актів; при 
порушенні вимог нормативних 

актів; при перерві в роботі 

З учнями при порушенні 
вимог нормативних актів, що 

призвели до аварій, пожеж 

ЦІЛЬОВИЙ 

З працівниками при 
виконанні робіт, не 

передбачених трудовою 
угодою 

З учнями в разі організації 
масових заходів (екскурсії, 

походи тощо) 
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ПРОФСПІЛКОВИЙ 
КОМІТЕТ 

ДИРЕКТОР 

ЗАСТУПНИК 
ДИРЕКТОРА З 
НАВЧАЛЬНО - 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

КЛАСОВОДИ, 
КЛАСНІ 

КЕРІВНИКИ ЗДОБУВАЧІ 
ОСВІТИ 

БАТЬКИ 

ВЧИТЕЛІ-
ПРЕДМЕТНИКИ 

ВЧИТЕЛІ 
ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ 

ВИХОВАТЕЛЬ ГПД 

ЗАСТУПНИК 
ДИРЕКТОРА З 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

КЛАСОВОДИ, 
КЛАСНІ 

КЕРІВНИКИ 

 ОЗДОБУВАЧІ 
ОСВІТИ 

БАТЬКИ 

 КЕРІВНИКИ 
ГУРТКІВ 

ПЕДАГОГ-
ОРГАНІЗАТОР 

ЗАВГОСП 
ТЕХНІЧНИЙ 
ПЕРСОНАЛ 

НОРМАТИВНІ 
ДОКУМЕНТИ СО, 

ОУОН, МОН 
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