
КУЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 

СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ 
20750 ,Смілянський район, с.Куцівка, вул. Шевченка ,18 тел.9-27-48,  e-mail:  kycivka@ukr.net 

 

      

НАКАЗ 

 

01.09.2017                                                                                                                               №45 

 

Про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в Куцівській ЗОШ 

І-ІІ ст. у 2017\2018 навчальному році 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про дорожній 

рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час 

навчально-виховного процесу в навчальних закладах», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (зі змінами), «Положення 

про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.08.2001 № 563(зі змінами), «Положення про порядок проведення 

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

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 року № 304(зі змінами), 

листа Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-419 «Щодо 

проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та 

дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою забезпечення безпеки 

учасників навчально-виховного процесу школи, 
 

НАКАЗУЮ: 

1.  Вчителю трудового навчання та інформатики Кравець С.М.: 

1.1. Організувати роботу з питань охорони праці працівників, безпеки 

життєдіяльності учнів у відповідності до Типового положення про організацію 

роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 01.08.01 № 563(зі змінами). 

1.2. Тримати на контролі стан безпеки учасників навчально-виховного процесу 

навчальних закладів району. 

                                                                                      Постійно 

1.3. Надавати методичну допомогу працівникам школи з питань охорони праці, 

пожежної і радіаційної безпеки, безпеки життєдіяльності. 

                                                                                       Постійно 

 1.4. Організовувати і проводити наради з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

                                                                                       Згідно плану  роботи 

1.5. Проводити широку роз’яснювальну роботу по забезпеченню безпеки праці 

працівників, навчання та виховання учнів через веб-сайт, інформаційну роботу у 

закладі. 

                                                                                        Протягом 2017/2018 н.р. 



1.6. Створити безпечні умови для проведення навчально-виховного процесу в 

навчальному закладі. 

                                                                              Постійно 

1.7. З метою підвищення протимінної безпеки учнів спланувати цикл уроків та 

виховних заходів, присвячених їх поводженню з вибухонебезпечними 

предметами, на які вони можуть наразитися (лист Міністерства освіти і науки 

України від 19.08.2014 № 1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з 

питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах»). 

До 10.09.2017 

1.8. Забезпечити проведення всіх видів інструктажів з охорони праці працівниківта 

безпеки життєдіяльності учнів (Відповідно до положення про порядок проведення 

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

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України від 

18.04.2006 року № 304 (зі змінами). 

                                                                                 Протягом 2017/2018 н.р. 

1.9. На засіданнях педагогічної ради навчального закладу та інших дорадчих 

засіданнях організувати звітування з питань профілактики травматизму.  

Постійно 

1.10. У випадку надзвичайної ситуації техногенного, природного характеру і 

пожежної безпеки у навчальному закладі діяти відповідно до алгоритму дій. 

Постійно 

1.11. Своєчасно повідомляти відділ освіти про всі нещасні випадки, що сталися з 

працівниками навчальних закладів, учнями та вихованцями та організовувати їх 

розслідування. 

Постійно 

2. Голові профспілкового комітету працівників школи Колісник В.І.: 

2.1. Своєчасно укладати колективний договір, що містить розділ з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та забезпечувати його виконання. 

Постійно 

2.2. На дорадчих засіданнях організувати звітування з питань профілактики 

травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору. 

Постійно 

3. Вчителю фізики та математики Швидкій В.П.: 

3.1. Організувати роботу щодо розроблення та періодичного перегляду інструкцій 

з охорони праці для працівників та інструкцій з безпеки життєдіяльності для учнів 

та вихованців (Відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98. «Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці» затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 

України від 29.01.1998 № 9). 

Постійно 

3.2. Сприяти проведенню адміністративно-громадського контролю за станом 

охорони праці в закладі. 

 Постійно 

3.3. Організувати проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних 

оглядів працівників, учнів та вихованців навчальних закладів. 

Протягом року 



4. Призначити відповідальним за організацію роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки в закладі Кошик О.С. 

5. Призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки в навчальних кабінетах: 

- Усенко Т.Й. – кабінет англійської мови; 

- Коломійця А.С. – кабінет історії; 

- Керданя Є.В. – кабінети біології, хімії; 

- Швидку В.П. – кабінет математики, фізики; 

- Колісник В.І. – кабінет української мови та літератури; 

- Кравець С.М.. – кабінет інформатики, трудового навчання; 

- Волинець О.В. – кабінет 3 класу; 

- Хоменко І.М. – кабінет 2 класу. 

- Волошин Л.А. - кабінет 1 класу 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

   Директор школи                                       Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Колісник В.І. -  __________     Усенко Т.Й. - ________ 

Хоменко І.М.  -  __________     Коломієць С.А. - _______ 

Швидка В.П. -  __________     Волошин Л.А. - ________ 

Кравець С.М.-  __________     Волинець О.В. - ________ 

Кошик О.С. -   __________ 

 


