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Найвищі цінності суспільства – це людина, її життя
і здоров’я, недоторканість і безпека

Головною метою школи є створення для

кожного учня та працівника безпечних

умов  праці та безпечної експлуатації
обладнання, зменшення або повна

нейтралізація дії шкідливих факторів на

організм людини і як наслідок – зниження
травматизму.



Діяльність  адміністрації  закладу  з  питань  охорони  праці  та 

безпеки спрямована  на  реалізацію наступних  завдань:

створення ефективної системи управління охороною праці в

закладі;

вдосконалення системи навчання учасників HBП з питань

охорони праці, правил пожежної безпеки, дорожнього руxy,

санітарно-гігієнічних норм;

виконання вимог Колективної угоди;

забезпечення належного санітарно-епідеміологічного режиму в

закладі;

здійснення ефективного контролю за виконанням законодавчих

та нормативних актів з охорони праці;

профілактики тpaвмaтизмy серед учасників HBП;

створення умов для збереження та зміцнення здоров’я кожного

учасника навчально-виховного процесу.



Адміністрацією закладу та профспілковим комітетом розроблені та 

затверджені наступні документи:

Річний план роботи школи на 2021-2022 н .р., розділ «Охорона праці та

безпека життєдіяльності»;

Положення про організацію роботи з охорони праці;

Положення про організацію роботи комісії з охорони праці;

Положения проорганізаціюнавчання та перевірки знань з охорони

праці для всіх учасників HBП;

Посадові інструкції;

Інструкціі з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

Програми навчання працівників закладу з охорони праці, пожежної

безпеки, правил дорожнього руху;

План евакуацїї під час надзвичайних ситуацій;

План дій у випадку надзвичайної ситуації;

Програма вступного інструктажу з БЖД для учнів, з охорони праці

для працівників;

Вступний інструктаж з БЖД для учнів;

Вступний інструктаж з охорони праці для працівників.



Структурно - логічна схема 

взаємодії адміністрації закладу та організації самоврядування  з метою 
створення безпечних та нешкідливих умов праці та навчання  для всіх 

учасників освітнього процесу у Запорізькій гімназії №19
Директор

Адміністрація закладу

Педагогічна рада Органи самоврядування
Профспілковий комітет

Батьківський комітет
Рада школи

Штаб самоврядування

Шкільна нормативна база:
- Положення про організацію роботи з ОП
- Положення про організацію роботи комісії з ОП
- Положення про навчання з ОП
- Положення про СУОП
- Положення про роботу уповноваженого 
трудового колективу з питань ОП

Інструктивно-методичні заходи:
- Інструктажі з ОП
- Навчання з ОП працівників та з БЖД для учнів
- Навчання  особового складу та учнів з ЦЗ
- Одноразові навчальні заходи (День ОП, тиждень ОП, День ЦЗ)
- Семінари, конкурси, вікторини, змагання, вистави

Організаційні  заходи:
- Комісія з ОП
- Пожежно-технічна комісія
- Комісія з розслідування НВ
- Комісія з трудових спорів
- Колективна угода
- Дружина юних пожежників
- Евакозаходи, чергування, тощо

Контролюючі заходи:
- Адміністративно-громадський контроль
- Контроль знань з ОП БЖД
- Контроль документації
- Контроль за станом обладнання та засобів захисту
- Комплексна перевірка готовності до нового навчального року

Матеріальне забезпечення:
- Ремонт навчально-матеріальної бази
- Оснащення кабінетів
- Придбання засобів захисту
- Оформлення наочності



Структура організації системи роботи школи
з охорони праці та безпеки життєдіяльності

та її функціонування

Структура
організації

системи роботи
школи з ОП і БЖ

Створення безпечних
умов праці та

навчання

Документальне
оформлення роботи

з ОП і БЖ

Навчання учасників
НВП

Профілактика
нещасних випадків

Контроль за 
дотриманням вимог

чинного 
законодавства з

ОП і БЖ



 Закони України;

 Постанови КМ України;

 Положення про організацію роботи з охорони
праці учасників навчально-виховного процесу
в установах і закладах;

 накази Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України;

 накази ГУОН ;

 накази районного управління освіти

Документальне оформлення роботи з охорони
праці та безпеки життєдіяльності у школі



 Колективна угода з ПК з розділом “Охорона праці”;

 шкільні накази;

 протоколи педагогічної ради;

 протоколи зборів трудового колективу;

 протоколи виробничих нарад;

 протоколи проходження щорічних профілактичних медичних оглядів працівниками;

 Річний план роботи школи (розділ “Охорона праці та безпека життєдіяльності. 
Соціальний захист та зміцнення здоров’я учнів”);

 Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці;

 Циклограма роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 Положення про адміністративно-громадський контроль;

 журнали для реєстрації інструктажів;

 журнали реєстрації та видачі інструкцій з ОП;

 журнали реєстрації нещасних випадків;

 журнал обліку вогнегасників та їх перезарядження;

 журнал наслідків адміністративно-громадського контролю;

 інструкції з ОП та БЖ, пожежної безпеки;

 акти перевірок готовності школи до початку навчального року;

 акти-дозволи на роботу режимних кабінетів та устаткування;

Внутрішкільна документація



Профспілковий комітет школи постійно приділяє увагу роботі зі 
створення безпечних умов праці в колективі. Питанням охорони 
праці займається постійно діюча комісія

http://school19.zp.ua/struktura-pk/

http://school19.zp.ua/struktura-pk/


Циклограма шкільних наказів

«Про організацію навчання з фізичної культури учнів школи»
 «Про організацію звільнення від занять фізичною культурою та організація
проведення занять в підготовчій, спеціальній групах»
 «Про проходження щорічних медичних профілактичних оглядів учнями
школи»
 «Про проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками школи»
«Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності у школі»
«Про підсумки проведення Тижня безпеки життєдіяльності»
«Про дотримання правил пожежної безпеки та запобігання надзвичайних
ситуацій у школі під час організації та проведення Новорічних свят та 
зимових канікул»
 «Про підсумки медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням у 
школі»
 «Про перегляд та затвердження інструкцій з ОП і БЖ”
 «Про збереження шкільних меблів, обладнання навчальних кабінетів та 
приміщень»
 «Про участь у конкурсі «Охорона праці очима дітей»
 «Про підсумки роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
попередження дитячого травматизму за рік»
 «Про проведення місячника весняного (осіннього)благоустрою, озеленення
та поліпшення санітарного стану території школи»
 «Про перевірку знань новоприбулих працівників з ОП та пожежної безпеки»
 «Про організацію підготовки школи до навчального року» 



Профілактика нещасних випадків
серед працівників

Семінари, круглі столи з питань попередження
травматизму.
 Тижні з охорони праці та безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки.
 Інструктажі з ОП, пожежної безпеки.
 Інформаційно-просвітницька робота 
співробітників МНС, ДАІ, пожежної охорони.
 Просвітницька робота працівників медичних
установ.
 Тематичні засідання педради, виробничі
наради, збори трудового колективу.
 Чергування на перервах.
 Індивідуальна роз’яснювальна робота



Профілактика нещасних випадків
серед дітей

«Місячник “Увага! Діти на дорозі!”
 Тижні з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 
пожежної безпеки.
 Навчальні предмети “Основи здоров’я” (1-9 класи)
 Написання профілактичних диктантів
 Інструктажі з безпеки життєдіяльності, пожежної
безпеки
 Конкурси малюнків, плакатів
 Спецвипуски шкільних газет на порталі шкільної преси
 Колективна проєктна діяльність “Здоров’я через освіту» 
(впровадження здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих
технологій).
 Виховні години, акції, виставки тощо.
 Інформаційні куточки
 Чергування на перервах
 Індивідуальна роз’яснювальна робота



Контроль за дотриманням працівниками гімназії:

чинного законодавства з ОП; 

правил внутрішкільного трудового розпорядку; 

посадових інструкцій та інструкцій з ОП; 

правил поводження з устаткуванням та 
обладнанням;

 використанням засобів колективного та 
індивідуального захисту тощо



Види контролю :

Вивчення документації – ретельне дослідження з метою 
ознайомлення, вивчення основних положень
Спостереження – дослідження, визначення. 
Аналіз – розбір з виявленням причин, визначення
напрямків розвитку
Бесіда – ділова розмова на певну тему, обмін думками. 
Анкетування – спосіб дослідження шляхом опитування. 
Тестування – опитування з метою виявлення рівня
обізнаності.

Результати контролю аналізуються:

на нарадах при директорові; 
на зборах трудового колективу; 
на засіданнях методичних об’єднань; 
на засіданнях педагогічної ради; 
на виробничих нарадах;
в наказах по школі



Навчання питань ОП і БЖ у школі

ПРОГРАМА
НАВЧАННЯ  ПЕДАГОГІЧНОГО   КОЛЕКТИВУ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРОГРАМА
НАВЧАННЯ  ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

НАКАЗ
від ______

№ _________
Про призначення комісії для перевірки
знань працівників з охорони праці,
безпеки життєдіяльності

Перелік посадових осіб, 
які зобов’язані проходити повередню i

періодичну перевірку знань з охорони праці
згідно «Положення про порядок проведення
навчання i перевірки знань з питань охорони 

праці в закладах, установах, організаціях, 
підприємствах, підпорядкованих МОН 

України № 304»
План-графік навчання

ПРОТОКОЛ 
засідання комісії з перевірки знань працівників

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

БІЛЕТИ 
ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ПРАЦІВНИКІВ  ЗНВК №19



Види інструктажів, що проводяться у школі

Для працівників

Вступний Первинний Цільовий Позаплановий Повторний

Для  учнів

Вступний Первинний Цільовий Позаплановий



ПЛАН  КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

1. Заходи щодо організації роботи з охорони праці під час освітнього процесу

№ з/п Заходи Дата проведення Відповідальні

1.

Проводити наради вчителів, де обговорювати причини 

травматизму та заходи по попередженню його серед 

дітей.

1 раз на квартал Директор

2.

Проводити навчання, інструктажі, перевірку знань 

членів колективу по забезпеченню безпечних умов 

перебування дітей у закладі освіти.

Згідно з вимогами
Директор,

фахівець з ОП

3.
Перевіряти навчальні кабінети щодо відповідності

вимогам охорони праці.

Початок навчального року, 1 

раз на місяць
фахівець з ОП

4.
Організувати чергування вчителів, учнів по школі під 

час перерв. Аналізувати цю роботу.

На початок кожного семестру, 

1 раз на місяць

Заст. директора,

кл. керівники

5.

Здійснювати інструктування учнів з питань безпеки 

під час навчальних занять, позакласних заходів, згідно 

з Положенням про організацію роботи з охорони праці 

учасників освітнього процесу у закладах освіти.

Згідно з вимогами
Зав. кабінетами,

кл. керівники



ПЛАН  КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

2  Заходи щодо попередження дорожньо-транспортних пригод

№ з/п Заходи Дата проведення Відповідальні

1.
Обов’язкове вивчення учнями 1-9кл. правил 

дорожнього руху.
Протягом року Кл. керівники

2.
Провести тиждень «Безпеки руху». За планом

Педагог-організатор

3. Напередодні канікул інструктажі з безпеки руху. 4 рази на рік Кл. керівники

3. Заходи щодо попередження пожеж та інших джерел вогню

№ з/п Заходи Дата проведення Відповідальні

1.
Організувати вивчення Правил пожежної безпеки в 1-

9кл.
Протягом року Кл. керівники

2.
Напередодні канікул проводити бесіди по 

попередженню пожеж в побуті.
4 рази на рік Кл. 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



ПЛАН  КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

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 Кл. керівники

3.

Впровадити на уроках праці, фізики правил 

користування побутовою технікою, відпрацьовування 

навиків користування нею.

Протягом року Вчитель фізики, вчителі праці

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 Кл. керівники

2.
Писати диктанти, перекази по попередженню загибелі 

на воді і льоду.
1 раз на чверть Кл. 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



ПЛАН  КОМПЛЕКСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

6. Заходи щодо попередження побутового травматизму

№ з/п Заходи Дата проведення Відповідальні

1.

Проводити постійну роботу з батьками по 

попередженню харчових отруєнь, отруєнь грибами, 

захворюваності дітей на COVID-19 грип, туберкульоз, 

СНІД.

Протягом року Кл. керівники

2.

Проводити бесіди з учнями з попередження і 

профілактики харчових отруєнь, отруєнь грибами, 

захворюваності на грип, COVID-19, туберкульоз, 

СНІД.

Протягом року Кл. керівники

7. Заходи щодо профілактики отруєнь та захворюваності

№ з/п Заходи Дата проведення Відповідальні

1.
Проводити постійну роботу з батьками по 

попередженню травматизму серед дітей.
Протягом року Кл. керівники

2.

Регулярно ознайомлювати трудовий колектив зі 

статистичними даними нещасних випадків по місту, 

району.

1 раз в квартал Директор школи

3.
Провести з учнями бесіди з попередження побутового 

травматизму.
За планом Кл. керівники

4.
Аналіз травматизму серед учнів школи доводити до 

відома школярів.
1 раз в квартал Кл. керівники



Куточки з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

в закладі



Навчаємося самі – вміємо навчати дітей!



Безпечне навчання сьогодні -

запорука безпечної праці в майбутньому!



Безпека та здоров’я – основа основ!



Безпека та здоров’я – основа основ!



Відпочинок має бути безпечним!



Дбаємо про зони комфорту- дбаємо про здоров’я!



Висновки:

у Запорізькій гімназії №19 створені 
безпечні та комфортні умови праці та 
навчання;
у  закладі створена система управління 
охороною праці;
адміністрація закладу та профспілковий 
комітет плідно співпрацюють задля угод 
Колективного договору;
адміністрація та колектив Запорізької 
гімназії №19 постійно вдосконалює систему 
роботи по збереженню життя та здоров’я 
всіх учасників навчально-виховного 
процесу.



З повагою, Запорізька гімназія №19 

Запорізької міської ради

Бережіть себе і будьте здорові!


