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       Даний методичний посібник  містить матеріали з організації 

управління охороною праці в навчально-виховному процесі. Читачі 

матимуть змогу ознайомитися з плануванням роботи, посадовими 

інструкціями працівників, системою контролю за станом організа-

ції охорони праці. 

     У другому розділі посібника зібрані матеріали  з цивільної захи-

сту навчального закладу. 

     Книжка вміщує велику кількість наказів, інструкцій з питань 

охорони праці та ЦО. 

          Призначено для керівників ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ, заступників, від-

повідальних з охорони праці 
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ВСТУП 

 

      “Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та 

виховання у закладах освіти покладається на їх власника або уповно-

ва-жений ним орган, керівника закладу освіти”. 

Ст. 26 Закону України “Про освіту”. 

 

     “Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та не-

шкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвит-

ку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здоро-

вого способу життя учнів.” 

Ст. 23 (І) Закону України “Про загальну середню освіту”. 

 

    Навіщо дитині знання і життєві навички, якщо за них вона сплачує 

ціною власного здоров'я? 

    Останніми роками в нашій державі вдосконалюється законодав-

ча база з охорони праці, яка визначає права і обов'язки як роботода-

вця, так і працівників. Пріоритетним залишається збереження жит-

тя і здоров'я учасників трудової діяльності. Сучасна концепція роз-

витку загальноосвітнього закладу передбачає нові вимоги до профе-

сійного рівня вчителя, за обсягом і різнобічністю вирішуваних за-

вдань він повинен бути спеціалістом широкого профілю, володіти 

основами шкільних предметів, інноваційними технологіями, хоро-

шою психологічною і педагогічною підготовкою. Зростання масш-

табів техногенної діяльності сьогоднішнього суспільства, індустріа-

льні зміни оточуючого середовища створюють реальні загрози для 

життя і праці людини. Росте кількість жертв від наслідків різномані-

тних надзвичайних ситуацій — промислових аварій, катастроф, 

стихійних лих. Вивчення найбільш імовірних надзвичайних ситуа-

цій, їх особливостей і можливих наслідків, навчання поведінці в та-

ких умовах покликані підготувати людину до вибору найбільш ро-

зумного рішення для виходу з небезпечних ситуацій із найменши-

ми втратами. Забезпечення здорових, безпечних умов навчально-

виховного процесу, попередження травматизму його учасників по-

кладається на керівника закладу і буде успішним за умови змістов-

ної і цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, де адміністрація є наставником і створює таку сис-

тему управління охороною праці, коли кожен педагог прикладе мак-

симум зусиль, аби насамперед через освіту впливати на умови збе-

реження, зміцнення і відновлення здоров'я особистості. 
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Закінчення 
 

 

 

Заступник директора з виховної роботи __________________ 

№ 

з/п 

Дата Виховна справа Час і місце 

проведення 

Відпові

дальні 

15   Урок з основ здоров'я «На-

родні традиції здорового спо-

собу життя» (3-й клас) 

    

16   День ІДО: 

Загальношкільна лінійка, 

присвячена Дню ЦО 

    

17   Урок з питань безпечної жит-

тєдіяльності та профілактики 

травматизму невиробничого 

характеру 

    

18   Проведення навчальної по-

жежної тривоги 

    

19   Урок з основ медичних знань 

«Основні способи реанімації. 

Оволодіння методикою про-

ведення штучного дихання і 

масаж серця» (11-й клас) 

    

20   Урок ДПЮ «Надання першої 

допомоги при опіках, відмо-

роженнях, утепленні, уражені 

електричним струмом» (11-й 

клас) 

    

21   Нарада при директорові. За-

гальне підбиття підсумків 

Дня ЦО і тижня знань безпе-

ки життєдіяльності 

    

5 

 

Технологія діяльності полягає в тому, що системний підхід дирек-
тора навчального закладу до управління охороною праці та створен-
ня безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного 
процесу — це добре продумана, творча, дієва і результативна робота, 
один із найважливіших аспектів управління, спрямований на: 

- бездоганне виконання посадових обов'язків працівниками і пра-
вил для учнів, ознайомлення з принципами і способами захис-ту 
від небезпечних ситуацій у повсякденному житті та надзвичай-
них умовах, знання про юридичну відповідальність за порушен-
ня правопорядку; 

- навчання передбачення результатів своєї небезпечної поведінки 

на всіх етапах реального життя і праці; 

- профілактику шкідливих звичок, своєчасне прийняття рішень 
щодо запобігання ї; 

- формування розуміння критеріїв цінування здоров'я і життя 
як найважливішого, що є у людини. 

Результативністю та основною умовою ефективності досвіду є 
підвищення рівня відповідальності працівників навчального закладу, 
що виражається у ставленні до посадових обов'язків, виявленні макси-
муму піклування про здоров'я та безпеку життєдіяльності як вихован-
ців, так і власну безпеку, а також налагоджена робота Школи спри-
яння здоров'ю. 

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйоз-
ніше звучать сьогодні в організації навчально-виховного процесу 
загальноосвітньої школи, адже дотримання встановлених норм з охо-
рони праці — це одна з найважливіших складових її ефективної дія-
льності. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час про-
ведення навчально-виховних занять, вживанні конкретних заходів 
щодо збереження здоров'я та життя всіх учасників навчально-
виховного процесу. Не секрет, що робота школи не може бути високо-
ефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення 
умов та виконання посадових обов'язків, спрямованих на збережен-
ня як власного життя і здоров'я працівників закладу, так і життя та 
здоров'я дітей. Кожен досвідчений педагог розуміє, що сьогодні для 
держави є економічно вигіднішим не боротися з наслідками руйнації 
здоров'я громадян України, а докласти максимум зусиль, аби насам-
перед через систему освіти впливати на умови збереження, зміцнення 
і відновлення здоров'я особистості. Для цього у кожній школі, в пер-
шу чергу, повинні бути створені умови, належна матеріально- 
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технічна база, чого, на превеликий жаль, бракує. 
В останні роки в нашій державі вдосконалюється законодавча 

база охорони праці, що визначає права і обов'язки як роботодавця, 
так і працівників. Пріоритетним залишається збереження життя і 
здоров'я учасників трудової діяльності. Саме тому керівник закладу 
повинен розуміти, що, забезпечуючи налагоджену роботу з охорони 
праці в системі освіти, він забезпечує здорові і безпечні умови робо-
ти, попередження травматизму, безпечну експлуатацію будівель, об-
ладнання і технічних засобів навчання, створює оптимальний режим 
роботи і навчання. 
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Продовження 

 

№ 

з/п 

Дата Виховна справа Час і місце 

проведення 

Відпові

дальні 

3   Урок з основ медичних знань 

«Вплив куріння, алкоголю та 

наркотиків на організм дівчини» 

    

4   Конкурс малюнків на тему 

«Безпека життєдіяльності» 

    

5   Виховна година «Виконуй обо-

в'язки та поважай порядок і за-

кон» (8-й клас) 

    

6   Урок ДПЮ «Дії за сигналами 

хімічної тривоги» (10-й клас) 

    

7   Урок з основ медичних знань 

«Основні способи реанімації. 

Оволодіння методикою про-

ведення штучного дихання та 

масажу серця» (11-й клас) 

    

8   Урок ОБЖ «Організації, служби, 

установи, які покликані допома-

гати людям, що потра-пили в 

наркотичну, алкоголь-ну та тю-

тюнову залежність» (10-й клас) 

    

9   Брейн-ринг «Запобігти, вря-

тувати, допомогти» (2—4-ті кла-

си) 

    

10   Урок-практикум «Перша до-

медична допомога при нещас-

них випадках» (10-й клас) 

    

11   Конкурс-практикум «Надання 

першої допомоги при кровоте-

чах, тепловому та сонячному 

ударах. Способи штучного ди-

хання» (8-й клас) 

    

12   Поновлення стенду «Домедична 

допомога» 

    

13   Урок з основ здоров'я «Поже-жа 

в лісі. Основні правила по-

жежної безпеки під час відпо-

чинку» (2-й клас) 

    

14   Урок з основ здоров'я «Безпека 

під час масових заходів» 4-й 

клас) 
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   6. Викладачу предмета «Захист Вітчизни» до «      »         20    року 

підготувати НМБ ЦО школи до проведення Дня ЦО. 

   7. Класним керівникам: 

  7.1. Провести теоретичні та практичні заняття на виховних годи- 

нах з дій під час аварії, пожежі, землетрусу, а також ознайомити уч-

нів з правилами безпеки в ході проведення Дня ЦО, з цією метою 

провести класні години до « » 20    року. 

   7.2.«    » 20    року провести єдиний урок з ЦО в 1—11-х кла- 

сах. 

   8. Загальна готовність до проведення Дня ЦО — « »       20   року. 

   9. З наказом ознайомити весь постійний склад школи. 

   10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з НВР, начальника штабу ЦО _____________________. 

 

Директор школи ____________________ 

 

 

План проведення Тижня знань безпеки 

 життєдіяльності в ЗНЗ  

   Мета тижня: проведення цілеспрямованої профілактичної роботи 

з учнями щодо профілактики травматизму невиробничого характеру; 

виховання відповідального ставлення до безпеки людини; формуван-

ня у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здоро-

вого способу життя, гармонізованих із природними, технічними та 

соціальними чинниками; усвідомлення необхідності вироблення на-

вичок, дотримання відповідних правил поведінки, оволодіння осно-

вними прийомами, методами і засобами захисту від несподіваних 

травм, що виникають при порушеннях життєвого процесу в побуті 

під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі; підняття 

рівня інформаційно-просвітницької діяльності з питань забезпечен-

ня безпечної життєдіяльності населення. 

 

 

№ 

з/п 
Дата Виховна справа Час і місце 

проведення 

Відпові

дальні 

1   Лінійка, присвячена відкрит-

тю Тижня знань безпеки жит-

тєдіяльності 

    

2   Урок з основ здоров'я «Вибір 

прикладу для наслідування. 

Безпечні й небезпечні компа-

нії» (6-й клас) 

    

7 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

Питання охорони праці в загальноосвітньому закладі вирішуєть-
ся на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону 
праці, а також галузевих, територіальних цільових програм покра-
щення стану й умов охорони праці, що дає змогу створити базу для 
подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою 
(додаток 1). 

Поняття “охорона праці” близьке до поняття “гарантування безпе-
ки життєдіяльності”. Головною метою цієї служби в школі є збере-
ження життя та зміцнення здоров'я дітей, працівників у процесі на-
вчальної діяльності, виховання й організованого відпочинку. 

Охорона праці — це система законодавчих актів і соціально-еко-
номічних, технічних, гігієнічних та організаційних заходів, які гара-
нтують збереження здоров'я і працездатності людини. Забезпечен-
ня здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу, запобі-
гання травматизму його учасників покладається на власника або 
уповноважений ним орган. 

Система управління охороною праці створюється суб'єктом гос-
подарювання і має передбачати підготовку, прийняття та реалізацію 
завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-
гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 
збереження життя, здоров'я та працездатності найманих працівників 
у процесі їх трудової діяльності. Ця система є складовою частиною 
загальної системи управління закладом. 

Робота колективу загальноосвітньої школи з охорони праці орга-
нізована згідно із Законом України “Про охорону праці” та Поло-
женням “Про організацію роботи з охорони праці учасників навча-
льно - виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвер-
джених наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 
01.08.01. На основі цих нормативних документів розроблено Поло-
ження про систему управління охороною праці учасників навчаль-
но-виховного процесу в загальноосвітній школі (додаток 2). 

Оскільки організація роботи з охорони праці в закладах освіти 
покладається на їх керівників, то керівник навчального закладу від-
повідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу 
згідно з чинним законодавством, міжгалузевими нормативними, ін-
структивними та іншими документами з охорони праці. 

Відповідно до ст. 16 Закону України про охорону праці у школі для 

забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні питань  
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безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії за рішенням трудо-
вого колективу створена комісія з питань охорони праці. Комісія 
складаєть-ся із представників роботодавця і профспілки, а також 
уповноваженої найманими працівниками особи, інших спеціалістів 
відповідно до Типового положення про комісію з питань охорони 
праці, затвердженого наказом Держнагляду охорони праці від 
03.08.93 №72. 

Підготовку управлінських рішень щодо функціонування систе-
ми управління охороною праці в загальноосвітній школі забезпе-
чує комісія з питань охорони праці (додаток 3), що виконує визна-
чені функції. 

Отже, організацією роботи з охорони праці та безпеки життєді-
яльності закладу займаються як керівник, так і представники 
(уповноважені особи) трудового колективу. 
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Наказ 

 

від « » 20__року                               № _____ 

 

Про підготовку та проведення Дня ЦО 
   Згідно з планом підготовки закладу освіти та учнів з цивільної обо-

рони на 20__/__ н. р. з метою забезпечення високої готовності та 

оперативності реагування на надзвичайні ситуації 

НАКАЗУЮ: 

   1. « » 20   року провести День ЦО. 

   2. Головними цілями та завданнями Дня ЦО вважаються: 

 Практична перевірка здатності учнів та працівників закладу гра-

мотно і чітко діяти для захисту свого здоров'я та життя у надзви-

чайних ситуаціях. 

 Виховання впевненості учнів та співробітників у ефективності 

заходів ЦО, які проводяться. 

 Тренування особового складу невоєнізованих формувань школи. 

 Формування та розвиток в учнів та працівників високих мораль- 

   но-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціати 

   ви, спритності, здатності самовіддано виконувати завдання ЦО. 

 Практична перевірка рівня реальної готовності учнів діяти за сиг-

налами оповіщення ЦО, користування засобами колективного та 

індивідуального захисту. 

 Удосконалення теоретичних знань та практичних дій учнів в умо-

вах екстремальних ситуацій. 

   3. Призначити загальношкільну комісію з проведення заходів Дня 

ЦО у складі: 

 голова — начальник ЦО ____________________, директор школи; 

 заступник голови — начальник штабу ЦО __________ ,заступник 

  директора з НВР; 

 члени комісії: __________, ___________, ____________, _________ 

   4.Начальнику штабу ЦО __________________: 

  4.1. До «     »     20   року розробити і представити на затвер-

дження план проведення Дня ЦО. 

  4.2. До «     »     20   року ознайомити членів комісії з планом 

проведення Дня ЦО. 

   5. Завгоспу школи до « » 20 року забезпечити 

проведення заходів до Дня ЦО необхідним майном і підготувати тери - 

торію закладу для проведення занять. 
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Закінчення 
 

 

Начальник штабу ЦО ___________________ 

№

  

Основні заходи Обсяг 

капі

тальних 

вкла

день 

Хто фі

нансує 

Відпові

дальні 

вико

навці 

Термін 

вико

нання 

Відміт

ка про 

вико

нання 

1 Організувати на-

вчання на обласних 

курсах ЦО 

    НЦО     

2 Організувати на-

вчання на курсах ЦО 

    НШ ЦО     

3 Створити групу кері-

вного складу в кіль-

кості 5 осіб і органі-

зувати на-вчання 

шляхом проведення 

од-ноденних занять 

на початку на-

вчального року 

    НШ ЦО, 

керів-

ники  

занять 

    

4 Представити план-

заявку на навчання в 

20     році 

    НШЦО     

5 Представити щорічне 

донесення 

    НШЦО     

VII. Удосконалення матеріальної бази ЦО 

1 На нарадах керів-

ного складу школи 

розглянути пи-тання 

«Про стан матеріаль-

ної бази ЦО і завдан-

ня по її удосконален-

ню на 20     рік» 

    НЦО     

2 Розробити пам'ятки й 

інструкції: 

    НШЦО     

- правила поведінки 

при виникненні поже-

жі в житлі; 

          

- про дії під час оже-

ледиці 

          

9 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ 

Планування роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності 
передбачає на основі аналізу та контролю діяльності навчального 
закладу складання річного плану роботи (додаток 4), в якому визна-
чаються такі заходи:  

- навчання та перевірка знань працівників з охорони праці;  

- проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадо-
вих інструкцій;  

- внутрішній шкільний контроль;  

- профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на під-
вищення рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу;  

- визначення потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних 
засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні. 

До річного плану роботи загальноосвітнього закладу слід вклю-
чити розділ «Охорона життя і здоров'я учасників навчально-
виховного процесу, безпека життєдіяльності, охорона праці, саніта-
рно - профілактичні та оздоровчі заходи». 

Найактуальнішими питаннями річного плану роботи з охорони 
праці є: 

серпень — вересень — проведення вступного (первинного) інс-
труктажу з працівниками та учнями; видання наказу з організації ро-
боти з охорони праці та безпеки життєдіяльності; перегляд інструк-
цій з правил техніки безпеки; оформлення актів-дозволів на роботу 
в навчальних кабінетах, майстернях, спортивній базі; проведення 
наради-навчання працівників; забезпечення проходження працівни-
ками профілактичного медичного огляду; забезпечення виконання 
заходів протипожежного захисту закладу; 

січень — лютий — проведення повторного інструктажу з учас-
никами навчально-виховного процесу; аналіз стану охорони праці 
та безпеки життєдіяльності закладу; моніторинг результатів щоріч-
ного медичного огляду учнів; 

протягом року — організація і проведення заняття з учнями з 
питань безпеки життєдіяльності; проведення місячників, творчих 
конкурсів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпе-
ки людини; проведення батьківських зборів із попередження дитя-
чого побутового травматизму; проведення внутрішньо шкільного 
контролю за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу 
правил і вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності; аналіз стану 
травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, ви-
ставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому 
середовищі. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА 
ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

Згідно з установленими вимогами законодавства з охорони 
праці та з метою систематичного їх виконання у загальноосвітньому  
закладі повинні бути  розроблені та затверджені посадові інструкції. 
Після їх реєстрації вони видаються під розпис кожному працівни-
ку закладу (додаток 5). 

Організація роботи з охорони праці проводиться відповідно до 
сформованих планів, супроводжується виданням відповідних нака-
зів, розпорядчих документів. Наказ видають на виконання законів, 
постанов уряду, наказів та рекомендацій вищих органів управлін-
ня освітою, планів роботи навчального закладу. 

У констатуючій частині вказують назву, номер та заголовок до 
тексту розпорядчого документа, зазначають мету видання наказу. 

Розпорядчу частину складає текст наказової форми, вказують-
ся службові (посадові) особи із зазначенням прізвища, ініціалів, 
посади в давальному відмінку. 

Наказ видається щорічно і у випадку звільнення протягом року 
працівника поновлюється. 

Діяльність кожного підрозділу (навчального кабінету тощо) зага-
льноосвітнього закладу регламентується відповідними Положення-
ми, затвердженим наказами Міністерства освіти і науки України, 
наказами керівника закладу, в їх роботі передбачаються заходи з 
безпеки життєдіяльності, що обліковуються в планах роботи кабі-
нету, класного керівника, класовода, вихователя і мають відповід-
не нормативне забезпечення. 

Крім навчання з охорони праці, повинно проводитися навчання з 
питань охорони життя, здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, 
безпеки дорожнього руху; попередження побутового травматизму. 
Ці питання входять до курсу предметів і дисциплін з безпеки жит-
тєдіяльності. Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з 
питань безпеки життєдіяльності визначаються навчальними пла-
нами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки 
України. Особлива роль в організації роботи з охорони праці нале-
жить інструктажам. 

ЗМІСТ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ  

ІНСТРУКТАЖІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА  БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності з працівниками та 
вихованцями (додаток 6) проводяться одночасно з інструктажами   
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Продовження 
 

 

№

  

Основні заходи Обсяг 

капі

тальних 

вкла

день 

Хто фі

нансує 

Відпові

дальні 

вико

навці 

Термін 

вико

нання 

Відміт

ка про 

вико

нання 

  - на кожне форму-

вання ЦО уточни-ти 

план приведен-ня 

його в готов-ність до 

виконання завдань за 

призна-ченням; 

    НШ ЦО     

- відпрацювати фун-

кціональні обов'язки 

команд -но-

начальницького 

складу і пам'ятку з 

дій НФ при вико-

нанні завдань ЦО; 

    НШ ЦО     

-  з кожним фор-

муванням ЦО про-

вести тренування з 

оповіщення і збору з 

одночасним уточ-

ненням списку ОС, 

укомплектування 

табельним майном, а 

також приведення в 

готовність до вико-

нання завдань ЦО 

    НШ ЦО     

V. Удосконалення системи управління оповіщення системи зв'язку 

1 Підготувати пункт 

управління до ро-

боти 

    НШ ЦО     

2 Відпрацювати до-

кументацію пунк-ту 

управління 

    НШ ЦО     

3 Підготувати текст 

звернення до пер-

соналу в разі ви-

никнення НС 

    НШ ЦО     

VI. Організація підготовки і перепідготовки керівного складу ЦО,    

       навчання керівного складу 
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№ 

з/п 

Основні заходи Обсяг 

капі

тальних 

вкла

день 

Хто фі

нансує 

Відпові

дальні 

вико

навці 

Термін 

вико

нання 

Відміт

ка про 

вико

нання 

3 Евакуаційні за-

ходи: 

          

-  уточнити склад 

евакуаційної ко-

місії; 

    НШ ЦО     

- уточнити доку-

ментацію по ева-

козаходах у повно-

му обсязі; 

    НЦО     

- провести заняття 

зі складом евакуа-

ційної комісії з 

вивчення функціо-

нальних обов'язків; 

    НЦО     

- узгодити з на-

чальником СЕП 

питання виконання 

евакозаходів 

    НЦО     

4 Закупити перев'я-

зочні пакети, апте-

чки АІ-2 та інші 

    Началь-

ник сан-

посту 

    

III. Організація життєзабезпечення персоналу під час НС 

1 Розробити схему 

забезпечення шко-

ли світлом, теплом 

при НС 

    Заступ-

ник на-

чальни-

ка ЦО по 

МТЗ 

    

IV. Забезпечення сил ЦО для проведення рятувальних та інших невід

кладних робіт 

1 Забезпечити готов-

ність сил ЦО із 

проведення ряту-

вальних та інших 

невідкладних ро-

біт: 

          

Продовження 

11 

з питань охорони праці і містять питання охорони здоров'я, пожеж-
ної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на 
надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. Як правило, вони прово-
дяться вихователями, класоводами, класними керівниками. 

Програма вступного інструктажу розроблена на основі орієнто-
вного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяль-
ності. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці 
журналу обліку навчальних занять. 

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться 
на початку заняття у кожному кабінеті, майстерні, спортзалі тощо, 
наприкінці навчального року, перед початком канікул, а також за 
межами закладу освіти, де навчально-виховний процес пов'язаний 
із використанням небезпечних і шкідливих для здоров'я факторів. 
Первинний інструктаж проводять учителі, класоводи, вихователі, кла-
сні керівники, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться 
з вихованцями, учнями, а також батьками, які беруть участь у поза-
шкільних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед 
виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних 
матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабо-
раторної, практичної роботи тощо. 

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окре-
мому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, 
який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спор-
тивному залі та іншому робочому місці. 

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кож-
ного практичного заняття, реєструється в журналі обліку навчаль-
них занять виробничого навчання на сторінці предмета в розділі 
про запис змісту уроку, заняття. 

Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі пору-
шення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що 
може призвести чи призвело до травм, пожежі, аварії тощо, при змі-
ні умов виконання навчальних завдань, у разі нещасних випадків за 
межами закладу з метою їх попередження. 

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі ре-
єстрації інструктажів, що зберігається у кожному класі. 

Цільовий інструктаж проводиться з учнями у разі організації 
позакласних заходів (олімпіад, екскурсій, туристичних походів, 
спортив-них змагань), під час проведення громадських позакласних 
робіт (прибирання територій, приміщень, дослідних робіт). 
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Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у 
журналі реєстрації інструктажів. 

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОРГАНІЗАЦІЇ  
РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Атестація робочих місць за умовами праці 

Організація роботи з охорони праці контролюється керівником за-
кладу, що є його офіційним обов'язком. Це і постійний контроль за 
навчанням педагогів з охорони праці, і перевірка їхніх знань відповід-
но до інструкції та листа Міністерства освіти і науки України “Про 
вивчення правил охорони праці працівниками народної освіти”, і ко-
нтроль за організацією і періодичним проведенням занять з охорони 
праці з усіма категоріями працівників  та вихованців, і систематич-
ний контроль за проведенням різного роду інструктажів, і конт-
роль за розробкою та правильним оформленням інструкцій з техніки 
безпеки, організація та контроль за роботою комісії для оформлення 
актів-дозволів на використання кабінетів фізики, хімії, спортивних 
залів, майданчиків, майстерень, і контроль за виконанням заходів від-
повідно до Закону України “Про охорону праці”. 

З метою систематичного дотримання вимог нормативно-
правових актів з питань охорони праці у загальноосвітньому закла-
ді доцільно створити триступеневу систему внутрішнього контро-
лю (додаток 7). 

Враховуючи те, що контроль виконує діагностичну, корекційну 
та регуляторну функції, на його основі здійснюється перспективне, 
поточне та оперативне планування роботи. 

Внутрішній контроль за станом охорони праці необхідно про-
водити поступенево: 

І ступінь — завідувачі кабінетів, навчальних майстерень, гро-
мадські інспектори з охорони праці щоденно перевіряють стан робо-
чих місць, справність обладнання та інструментів, виявляють пору-
шення правил безпеки в процесі виконання завдань учнями. Недолі-
ки, порушення, які можуть бути ліквідовані, ліквідуються негайно; 

ІІ ступінь — заступник директора з адміністративно-госпо-
дарської роботи та заступник директора з навчально-виховної робо-
ти один раз на місяць перевіряють стан охорони праці, техніки без-
пеки та санітарії у ввірених їм підрозділах, коригують роботу пра-
цівників, роблять відповідні записи в журналі внутрішнього контро-
лю; 
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№  Основні заходи Обсяг 

капі

тальних 

вкла

день 

Хто фі

нансує 

Відпові

дальні 

вико

навці 

Термін 

вико

нання 

Відміт

ка про 

вико

нання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

та інші заглиблені 

приміщення, які 

відповідають ви-

могам захисту уч-

нів, працівників 

школи; 

          

 - уточнити розра-

хунок укриття пер-

соналу у випадку 

виникнення НС; 

    НШЦО     

 - провести розра-

хунок укриття пра-

цюючого населен-

ня у випадку вини-

кнення НС; 

    НШЦО     

 - провести розра-

хунок потреб ма-

теріалів і інстру-

ментів, обладнан-

ня, необхідного 

для переобладнан-

ня підвалів, тех-

нічних поверхів 

під протирадіацій-

ні укриття 

    НШ ЦО     

 Радіаційний 

і хімічний захист: 

          

 - провести інвен-

таризацію 313; 

    НШЦО     

 - продовжити ро-

боту зі своєчас-

ного придбання і 

підтримання го-

товності засобів 

індивідуального 

захисту; 

    Голо-

вний 

бухгал-

тер 

    

Продвження 
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План 

 основних заходів ЦО у ЗНЗ 
    Основним завданням з підготовки ЦО є забезпечення високої ре-

альної готовності до реагування на надзвичайні ситуації техногенно-

го та природного характеру, можливих терористичних проявів та 

ефективного захисту учнів, працівників і території школи від їх не-

безпечних наслідків. 

 

Основні заходи з розвитку й удосконаленню ЦО 
 

 

№ 

з/п 

Основні заходи Обсяг 

капі

тальних 

вкла

день 

Хто фі

нансує 

Відпові

дальні 

вико

навці 

Термін 

вико

нання 

Відміт

ка про 

вико

нання 

І. Удосконалення роботи органів управління ЦО із попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження.  

Укомплектованість і оснащеність 

1 Уточнити план 

ЦО школи на мир-

ний та воєнний 

час 

    НШ ЦО     

2 Уточнити обов'яз-

ки керівного скла-

ду при виконанні 

заходів ЦО 

    НШ ЦО     

3 Уточнити розра-

хунки заходів НФ, 

їх укомплектова-

ність і оснаще-

ність 

    НШЦО     

4 Уточнити план го-

товності 

    НШЦО     

5 Уточнити обов'яз-

ки, розрахунки 

ПУ школи 

    НШЦО     

II. Захист працюючого персоналу і службовців 

1 Інженерний за-

хист: 

          

 - провести огляд і 

взяти на облік 

надземні споруди, 

підвали 

    НШЦО     

13 

 

III ступінь — повний адміністративний контроль за станом охо-
рони праці, безпеки життєдіяльності, дотриманням учасниками на-
вчально-виховного процесу вимог техніки безпеки в школі здійснює 
керівник або уповноважені ним особи не менше двох разів на рік. 

У навчальному закладі контролюється забезпечення безпечних 
умов організації навчально-виховного процесу на заняттях хімії, фізи-
ки, курсу “Захист Вітчизни”, фізичної культури, трудового навчання, 
інформатики; стан дотримання протипожежних вимог; діяльність 
класних керівників, класоводів щодо запобігання нещасним випад-
кам; ведення класних журналів, оформлення відповідних бесід, ін-
структажів з учнями; дотримання Державних санітарних правил і 
норм влаштування, утримання закладів освіти. 

За результатами здійснення контролю узагальнюються результати 
перевірок, готується довідка на підставі якої видається відповідний 
наказ, визначаються заходи щодо усунення недоліків. Результати 
проведеного контролю необхідно розглянути на засіданні педагогіч-
ної ради школи (додаток 8) для прийняття управлінського рішення. 

Роль профспілкового комітету в галузі охорони праці 

Відповідно до Законів України “Про охорону праці” та “Про колек-
тивні договори і угоди” між адміністрацією закладу освіти та проф-
спілковим комітетом підписується колективний договір, у якому 
визначені обов'язки сторін щодо організації безпечних і нешкідли-
вих умов праці, а також реалізація працівниками закладу своїх прав і 
соціальних гарантій на охорону праці (додаток 9). 

Двосторонні обов'язки у колективному договорі обговорені з 
урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передують 
колективні переговори. 

Враховуються всі пропозиції працівників, аналіз результатів атес-
тації робочих місць, стану виробничого травматизму, професійних 
захворювань. Розробляються актуальні заходи щодо поліпшення 
безпеки та умов праці на робочих місцях. 

Загальні принципи формування двосторонніх зобов'язань з охо-
рони праці у колективному договорі не повинні суперечити законам 
та нормативним актам України, гарантії, пільги та компенсації, що 
передбачені для працівників школи, визначаються реально і є обо-
в'язковими для виконання за будь-яких умов. 

Адміністрація закладу та профспілковий комітет повинні приді-
ляти велику увагу заходам щодо попередження травматизму серед  
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учасників навчально-виховного процесу. З цією метою створюють 
постійно діючу комісію для перевірки знань з охорони праці, яка 
відповідно до нормативних документів проводить роботу з праців-
никами, дає консультації вчителям та обслуговуючому персоналу. 

Особливу увагу необхідно приділяти заходам із забезпечення 
протипожежної безпеки та запобігання нещасним випадкам. З цією 
метою у  розробляють інструкції для кожного приміщення, регуляр-
но на початку кожного семестру, перед новорічними святами при 
низькій температурі повітря в осінньо-зимовий період та при високій 
напередодні літніх канікул, проводять інструктажі “Про електробез-
пеку”, “Правила по-жежної безпеки”, “Обережно з вогнем у лісі”. 

 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА В ШКОЛІ 

Ураховуючи той факт, що кожен має право на захист свого 
життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного 
лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від 
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних орга-
нів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і ор-
ганізацій незалежно від форм власності і підпорядкування, відповід-
но до нормативних документів МОН України, Міністерства України 
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи у загальноосвітньому закладі 
розробляють систему роботи з цивільної оборони (додаток 10). 

Завершальним етапом щорічного навчання учнів з курсу 
“Основи безпеки життєдіяльності” та “Цивільна оборона”, на якому 
закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеки, що трап-
ляються або можуть виникнути на відповідній території, про їх при-
чини, наслідки для людей і навколишнього середовища та відпрацьо-
вуються практичні дії з особистої безпеки і захисту учнів під час 
надзвичайних ситуацій, є Тиждень безпеки та День цивільної обо-
рони. Основні заходи плануються як спільні, так і окремі з педагогі-
чним колективом та обслуговуючим персоналом закладу й вихова-
нцями за віковими групами, класами. 

Метою і завданнями Дня цивільної оборони в школі  є: 

- формування у дітей умінь та навичок грамотно і чітко діяти в 
різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого життя та здоро-
в'я; 
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Закінчення 

 

 

    Начальник штабу ЦО      _____________________ 

№  Назва заходів, які прово

дяться 

Термін 

вико

нання 

Виконавець Відмітки про 

виконаний 

  - нарада з підготовки до 

вивчення керівних докуме-

нтів і навчально-методичної 

літератури; 

      

- вивчення вихідних даних 

для плану проведення на-

вчання 

      

2 Розробка документів до ви-

вчення: 

  НШЦО   

- план проведення навчання;       

 - план матеріально-техніч-

ного забезпечення; 

      

 засоби безпеки на навчанні       

3 Підготовка тих, хто навча-

ється: 

  НШ   

 - вивчення з керівництвом 

КНС плану ЦО; 

      

 - проведення штабного 

тренування з теми «Дії кері-

вного складу і штабу ЦО та 

НС об'єкту НГ при ліквіда-

ції наслідків стихійного 

лиха» 

      

4 Підготовка об'єкта і району 

навчань 

  НШ   

5 Підготовка матеріально-тех-

нічного забезпечення: 

  НЦО НШ   

 - дооснащення формувань 

ЦО табельним майном; 

      

  - забезпечення технікою і 

автотранспортом залуче-

них на навчання 

      

6 Проведення командно - шта-

бного навчання 

  НЦО   
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Продовження 

 

Календарний план  

підготовки командно-штабного навчання у ЗНЗ 
 

 

 

№ Назва дій Порядок і послідовність Виконавець 

  • у виняткових 

випадках, у разі 

отримання інфо-

рмації з об'єкту, 

де ста-лася ава-

рія, прийняття 

самостійних 

рішень 

    

2 Збір постійно-го 

складу та йо-го 

орієнтуван-ня 

відповідно до 

обставин 

•Уточнення часу накриття району 

школи зараженою радіоактивною 

хмарою, затоплення водою та мож-

ливості проведення евакуації; 

•інформування працівників про 

виведення з будівлі в обумовлені 

місця збору 

Начальник 

ЦО, директор 

школи 

3 •Задіяння сис- 

теми оповіщен- 

ня людей; 

•інформування 

працівників про 

виведення дітей 

з будівлі в обу-

мовлені місця 

збору 

•Учителі оповіщають учнів 

по класах про НС; 

•завгосп оповіщає всіх робітників і 

службовців, які знаходяться 

у приміщенні, про те, що сталося,та 

ставить завдання колективові в ціло-

му залежно від ситуації 

Начальник 

штабу ЦО 

4 Евакуація дітей 

із приміщення, 

порядок еваку-

ації при різних 

варіантах 

Усі вчителі, які знаходилися в класі, 

негайно виводять з будівлі дітей згід-

но з планом евакуації при виявленні 

надзвичайної ситуації або за сигна-

лом оповіщення (довгий дзвінок) 

Учителі 

5 Звірка списків 

очного складу з 

фактичною на-

явністю дітей 

Усі евакуйовані з приміщення діти 

перевіряються за наявними списка-

ми 

Учителі 

№ 

з/п 

Назва заходів, які прово

дяться 

Термін 

вико

нання 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

1 Підготовка керівництва:   НЦО   
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- виховання впевненості вихованців у ефективності заходів, що 
проводяться цивільною обороною; 

- формування і розвиток в учнів високих морально-
психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи, 
спритності, здатності самовіддано виконувати завдання цивільної 
оборони; 

- удосконалення учнями та педагогічним колективом теоретич-
них знань і практичних навичок дій в умовах екстремальних ситуа-
цій; 

- визначення готовності структурних ланок ЦО школи до вико-
нання завдань за своїм призначенням; 

- практична перевірка здатності учнів діяти за сигналом оповіщення 
ЦО, користуватися засобами колективного та індивідуального захис-
ту; 

- навчання керівного та командно-начальницького складу органі-
зації й проведення заходів цивільної оборони в школі; 

- пропагування передового досвіду організації та здійснення на-
вчального процесу з ЦО та методичної майстерності вчителів, що ви-
кладають цей предмет. 

День ЦО проводиться без порушення навчального процесу у квіт-
ні — травні, час його проведення повинен збігатися з часом прове-
дення комплексу занять з охорони життя та здоров'я учнів за розкла-
дом. 

Підготовка до проведення Дня ЦО починається не пізніше ніж 
за 2 місяці до його проведення, при цьому розробляються відповідні 
документи (додаток 10). 

ВИСНОВКИ 

Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України найвища 
цінність суспільства — людина, її життя і здоров'я. Як правило, фак-
тори, що негативно впливають на її стан, породжуються самою люди-
ною: її діяльністю, необачним поводженням з природою, науково-
технічним прогресом. У закладах освіти особа готується до повно-
цінного життя в умовах існуючого в Україні рівня безпеки, а, зна-
чить, її необхідно навчити запобігати нещасним випадкам через фо-
рмування активної соціальної позиції щодо власної безпеки та без-
пеки оточуючих, розвинути практичні навички із самозахисту в умо-
вах зростаючого психологічного навантаження, забезпечити нормаль-
ний та здоровий спосіб життя в умовах нашої суворої дійсності. 

Педагогічний колектив, обслуговуючий і технічний персонал за-
кладу повинен з великою відповідальністю ставитися до питання 
охорони праці і безпеки життєдіяльності.  

Отже, кожен керівник закладу освіти зобов'язаний, в першу чергу 
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визнавати життя і здоров'я дітей однією з найвищих соціальних 
цінностей, формувати команду однодумців серед педагогів школи, 
створюючи належні умови для всіх працівників, ретельно проду-
мавши план роботи, спільно виховувати здорове покоління, бо саме 
від нього значною мірою залежить стан продуктивних сил країни, її 
економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ре-
сурс розвитку суспільства, безпека держави. 
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Закінчення 
 

 

4. У разі снігових бур, ураганів, смерчів та інших стихійних лих 
 

 

План евакуації учнів школи на випадок НС 
 

 

№  Заходи Виконавці 

6 Захистити продукти харчування та джерела пит-

ної води від зараження 

Працівники 

кухні 

7 Прогнозувати можливу хімічну обстановку за 

повідомленням штабу ЦО 

НШЦО 

8 Евакуювати дітей і працівників у безпечне місце 

після проходження первинної хмари забрудненого 

повітря, якщо евакуацію не проведено до того 

Начальник ЦО, 

вихователі 

9 Надати медичну допомогу ураженим; у разі необ-

хідності відправити уражених до лікарні 

Медпрацівник 

10 У разі зараження шкіри та одягу організувати 

санітарну обробку 

Начальник ЦО, 

учителі 

11 Доповісти місцевому штабу ЦО про виконання 

заходів і стан справ 

Начальник ЦО 

або НШ ЦО 

№  Заходи Виконавці 

1 Зібрати працівників, повідомити обстановку, пос-

тавити перед ними завдання відповідно до розпо-

рядження місцевого штабу ЦО 

Начальник ЦО 

2 Організувати укріплення окремих елементів будин-

ку 

Завгосп 

3 Організувати герметизацію приміщень Завгосп 

4 Підготувати засоби аварійного освітлення Завгосп 

5 Забезпечити запас питної води, продуктів харчу-

вання 

Працівники 

кухні 

6 Увести на час бурі або іншого стихійного лиха ре

-жим, який виключає вихід із приміщення 

Начальник ЦО 

№ 

з/п 

Назва дій Порядок і послідовність Посада, 

прізвище 

виконавця 

Повідомлення про аварію або стихійне лихо 

1 • Отримання від 

штабу ЦО роз-

порядження що-

до проведення 

евакуації в без-

печні райони; 

Перший працівник, який виявив, 

дізнався або побачив аварію чи 

стихійне лихо, повинен негайно 

задіяти систему оповіщення лю-

дей, довести до відома директора, 

завгоспа, діловода та медичного 

працівника 

Начальник 

служби опові-

щення і зв'яз-

ку, секретар-

діловод 
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Закінчення 

 

   2. У разі забруднення ртуттю: 

3. У разі хімічного зараження: 
 

 

№ з/п Заходи Виконаній 

7 Увести режим радіаційного захисту НШ ЦО 

8 Видати 313, дозиметри згідно з розрахунком ншцо 

9 Згідно із вказівками штабу ЦО області орга-

нізу-вати евакуацію учнів, працівників та чле-

нів їхніх сімей 

Завгосп 

10 Доповісти вищому штабу ЦО про виконання 

заходів 

НШЦО 

№  Заходи Виконавці 

1 Оповістити працівників про можливе хімічне за-

раження 

Начальник ЦО 

2 Здійснити контроль за доведенням до всіх інфор-

мації про можливе хімічне зараження 

Начальник ЦО 

3 Поставити перед працівниками завдання з органі-

зації захисту дітей від ураження 

Начальник ЦО 

4 Негайно вивести всіх із зони зараження в безпеч-

не місце 

Учителі 

 

 

Начальник ЦО, 

учителі  

5 Залишатися в приміщенні під час проходження 

первинної хмари забрудненого повітря та пронес-

ти його додаткову герметизацію в разі неможли-

вості негайного виходу із зони зараження 

№  Заходи Виконавці 

] Негайно повідомити місцевий штаб ЦО та санепі-

демстанцію 

Начальник ЦО 

2 Вивести дітей із забрудненого приміщення, забо-

ронити вхід до нього 

НШ ЦО, учи-

телі 

3 Провести механічне збирання ртуті (вакуумним 

відсмоктувачем) 

Завгосп 

4 Організувати демеркуризацію та санітарний конт-

роль за її проведенням 

Медсестра 

5 Двічі здійснити контроль за вмістом ртуті з інтер-

валом у 7 днів 

НШ ЦО 

6 Доповісти місцевому штабу ЦО про виконання за-

ходів і стан справ 

НШЦО 
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14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок прове-
дення атестації робочих місць за умовами праці” від 01.08.92 №442. 

15. Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчаль-
но-виховного процесу у кабінетах фізики, біології, хімії загальноос-
вітніх навчальних закладів. Накази Міністерства праці та соціальної 
політики України, комітету з нагляду за охороною праці від 
16.11.98 № 220, 221, 222. 

16. Типове положення про порядок проведення навчання і пере-
вірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держав-
ного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05      
№15.                                                                                                                                                         
Д                                                  

 ДОДАТКИ 

         Додаток 1     
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ОХОРОНИ 

ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

 

№ з Назва документа Державна реєстрація 

1 Закон України «Про освіту» № 1060-ХІІ від 23.05.91 

2 Закон України «Про загальну середню 
освіту» 

№651-XIV від 13.05.99 

3 Закон України «Про охорону дитинс-
тва» 

№2402-111 від 26.04.01 

4 Закон України «Про охорону праці» № 229-1V від 21.11.02 

5 Закон України «Про пожежну безпе-

ку» 

від 17.12.93 

6 Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.93 

7 Закон України «Про забезпечення сані
-тарного та епідеміологічного благо-
получчя населення» 

від 24.02.94 

8 Закон України «Про цивільну оборону 
України» 

№ 2974-ХІІ від 03.02.93 

9 Кодекс законів про працю України Ред. № 1807-ІП 
від 08.06.2000 

10 Закон України «Про відпустки» №3356-ХП від 01.07.93 

11 Закон України «Про професійні спіл-
ки, їх права та гарантії діяльності» 

№ 1045-ХІУвід 15.09.99 

12 Закон України «Про колективні дого-
вори і угоди» із змінами і доповнен-
нями 

№3356-ХП від 01.07.93 

13 Положення про дошкільний навчаль-
ний заклад 

Постанова KM України 
від 12.03.03 №305 

14 Положення про загальноосвітній на-
вчальний заклад 

Постанова KM України 
від 14.06.2000 №946 
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                                                                                                          Продовження 
 

 

№ з/п Назва документа Державна реєстрація 

15 Типове положення про порядок про-
ведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці 

Наказ ДКНОП України 
від 26.01.05 № 15 

16 Правила пожежної безпеки в Україні Наказ МНС України 
від 19.10.04 № 126 

17 Правила пожежної безпеки для за-
кладів, установ і організацій системи 
освіти України 

Наказ МОН, ГУ 

ДПО України 

від 30.09.98 № 348/70 

18 Рекомендації щодо побудови системи 
управління охороною праці на вироб-
ництві 

Наказ МНС України 
від 27.06.06 № 398 

19 Санітарні правила з устрою та утри-
мання дитячих дошкільних закладів 

Постанова ГДСЛ СРСР 
від 18.06.85 №3231 

20 Державні санітарні правила і норми 
влаштування, утримання загально-
освітніх навчальних закладів та ор-
ганізації навчально-виховного проце-
су 

Постанова ГДСЛ України 
від 14.08.01 № 63 

21 Правила та норми влаштування і 
обладнання кабінетів комп'ютерної 
техніки в навчальних закладах та 
режим праці учнів на персональних 
комп'ютерах 

Постанова ГДСЛ України 
від 30.12.98 №9 

22 Положення про розробку інструкцій 
з охорони праці 

Наказ КОП України від 
29.01.98 №226/2666 

23 Положення про розслідування та об-
лік нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на підприємст-
вах, в установах і організаціях 

Постанова KM України 
від 17.06.98 №923 

24 Положення про порядок розслідуван-
ня нещасних випадків, що сталися під 
час навчально-виховного процесу в 
навчальних закладах 

Наказ МОН України 
від 31.08.01 №616 

25 Положення про організацію роботи з 
охорони праці учасників навчально-
виховного процесу в установах і закла-
дах освіти 

Наказ МОН України 
від 01.08.01 №563 

26 Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці в закладах, установах, 
організаціях, підприємствах, підпо-
рядкованих Міністерству освіти і нау-
ки України 

Наказ МОН України 
від 18.04.06 №304 
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Закінчення 

 
 

План основних заходів цивільної оборони ЗНЗ 

у разі загрози та виникнення виробничих 

аварій, катастроф, стихійних лих 

 1. У разі аварії на АЕС: 

 
 

 

Посади Найменування надзвичайних ситуацій. При 

хімічному викиді. При аварії на АЕС. При ви

никненні пожежі 

Заступник начальни-

ка ЦО 

Здійснює постійний контроль наявності дітей і до-

рослих при НС з урахуванням їх переміщення 

Класні керівники Відповідають за підготовку дітей до дій при НС та 

вживання заходів із виведення (вивозу) і порятун-

ку дітей у різних умовах обстановки, створеної НС 

Учителі Надають допомогу класним керівникам 

Протипожежна  

ланка 

При виникненні пожежі ліквідовують її 

Медичний працівник Здійснює проведення попереджувальних профілак-

тичних заходів щодо захисту дітей і дорослих, при 

НС уточнює обстановку, надає допомогу потер-

пілим 

Кухарі При виникненні НС вживають заходів зі збережен-

ня продуктів харчування з метою їх подальшого ви-

користання 

Решта робітників і 

службовців школи 

При виникненні НС під безпосереднім керівниц-

твом директора або завгоспа рятують майно, від-

ключають електромережу і водопровід, підсилюють 

охорону НЗ 

№  

з/п 

Заходи Виконавці 

1 Оповістити учнів і працівників про аварію та мож

-ливе радіоактивне забруднення місцевості 

Начальник ЦО 

2 Поставити перед працівниками завдання з органі-

зації захисту дітей від ураження 

Начальник ЦО 

3 Організувати всі види забезпечення Начальник ЦО 

4 Організувати та провести йодопрофілактику Начальник ЦО, 

медсестра 

5 Провести додаткову герметизацію житлових при-

міщень 

Завгосп 

6 Прогнозувати радіаційну обстановку за даними 

місцевого штабу ЦО 

ЗС НШ ЦО 
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8.  Діловод підтримує постійний зв'язок директора з організаціями, 

вищими за рангом. 

9.Медичні працівники надають допомогу потерпілим, тяжкопо-

ранених направляють у військовий шпиталь, вимагають суворого 

дотримання правил носіння засобів індивідуального захисту, якщо 

цього потребують обставини. 

10.Кухарі приймають заходи зі збереження продуктів харчування з 

метою їх подальшого споживання. 

11.Начальник штабу ЦО здійснює постійний контроль за наявністю 

дітей у школі з урахуванням їх переміщення. 

12.Працівники та службовці школи, які не залучені до дій при кон-

кретній НС, під керівництвом завгоспа рятують майно, відключа-

ють електромережу, водопровід та інше. 

13.Після виводу дітей в указане місце учителі, які закріплені за кла-

сами, через своїх помічників уточнюють у директора план по-

дальших дій. За необхідності дітей переміщують в інші навчальні 

заклади, а при зараженні території їх вивозять автотранспортом за 

межі зони зараження (в інші заклади або за межі міста). Дорослі, 

які не задіяні з дітьми, виходять із зони самостійно найкоротшим 

шляхом. 

       Примітка. 
    Діти повинні бути одягнуті по сезону. Для цього вони під керівництвом дорослих частково 

одягаються в школі, решту речей одягають по мірі переміщення, а закінчують одягання на вули-

ці. Щоб діти навчались цьому, необхідні періодичні тренування в ігровій формі. 

 

 

Розрахунок сил і засобів, що залучаються для проведення 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(аварій, катастроф, стихійного лиха) у ЗНЗ 
 

 

Посади Найменування надзвичайних ситуацій. При хі

мічному викиді. При аварії на АЕС. При виник

ненні пожежі 

Директор школи Є керівником виконання завдань з цивільної оборо 

ни в повному обсязі 

Завгосп Організовує проведення попереджувальних іиже 

нерно-технічних заходів, а при надзвичайній ситу-

ації— порятунок майна і продовольства і а охоро-

ну його 

Діловод Підтримує зв'язок з організаціями, нищими чи ран-

гом 
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                                                                                          Продовження 
 

 

№ з/п Назва документа Державна реєстрація 

27 Програма забезпечення пожежної 
безпеки на період до 2010 року 

Постанова KM Украї-
ни від 01.07.02 №870 

28 Інструкція з ведення ділової докуме-
нтації у загальноосвітніх навчальних 
закладах 1—III ступенів 

Наказ МОН України 
від 23.06.2000 №240 

29 Типові правила внутрішнього розпо-
рядку для працівників державних 
нав-чально-виховних закладів Украї-
ни 

Наказ МОН Украї-
ни від 10.04.2000 
№73 

ЗО Правила з техніки безпеки для 
кабінетів хімії загальноосвітніх 
шкіл 

Наказ МО Украї-
ни від 16.09.87 
№286 

31 Правила безпеки під час проведення 
занять з допризовної підготовки в 
загальноосвітніх, ПТНЗ і вищих на-
вчальних закладах першого та дру-
гого рівнів акредитації 

Наказ Мінпраці Украї-
ни від 21.08.2000 №213 

32 Положення про навчальні майстер-
ні загальноосвітнього навчально-
виховного закладу 

Наказ МО Украї-
ни від 16.06.94 № 
184 

33 Правила безпеки під час роботи з 
біології у загальноосвітніх навчаль-
них закладах 

Наказ МО Украї-
ни від 01.12.98 

34 Правила безпеки під час проведен-
ня навчально-виховного процесу у 
кабінетах (лабораторіях) фізики за-
гальноосвітніх навчальних закладів 

Наказ МО Украї-
ни від 01.12.98. На-
каз ДНОП України 
від 16.11.98 №220 

35 Правила безпеки під час проведен-
ня навчально-виховного процесу у 
кабінетах (лабораторіях) хімії зага-
льноосвітніх навчальних закладів 

Наказ ДНОП Украї-
ни від 16.11.98 №222 

36 Правила безпеки під час проведен-
ня занять з фізичної культури і спо-
рту в загальноосвітніх навчальних 
закладах 

Наказ МО Украї-
ни від 13.12.99 
№462 

37 Примірна інструкція з безпеки дія-
льності працівників дошкільного 
закладу під час навчально-виховного 
процесу 

Наказ МО Украї-
ни від 13.12.99 
№462 

38 Примірна інструкція з безпеки під 
час роботи в кабінеті біології, куточ-
ку живої природи, на навчально-
дослідній ділянці, у теплиці 
(оранжереї), під час екскурсії з біо-
логії та природознавства в загально-
освітньому навчальному закладі 

Наказ МО Украї-
ни від 10.05.99 № 
134 
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                                                                                                        Продовження 
 

 

№ з/п Назва документа Державна реєстрація 

39 Типові переліки навчально-наочних 
посібників та технічних засобів на-
вчання для загальноосвітніх шкіл 

Наказ МО Украни 
від 15.05.95 № 131 

40 Правила надання послуг пасажирсько-
го автомобільного транспорту 

Постанова KM України 
від 29.01.03 № 141 

41 Правила безпеки під час навчання в 
кабінетах інформатики навчальних 
закладів системи загальної середнь-
ої освіти 

Наказ ДКНОП України 
від 16.03.04 №81 

42 Положення про навчальні кабінети за-
гальноосвітніх навчальних закладів 

Наказ МОН Украни 
від 20.07.04 № 601 

43 Типове положення про службу охоро-
ни праці 

Наказ ДКНОП від 
15.11.04 №255 

44 Методичні рекомендації для проведен-
ня атестації робочих місць за умова-
ми праці 

Постанова Мінпраці 
України від 01.09.92 № 
141 

45 Методичні рекомендації про вико-
ристання шкільних меблів 

Наказ Міносві-ти 
СРСР, ГДСЛ СРСР від 
02.06.80 №21177/80 

46 Типове положення про комісію з пи-
тань охорони праці підприємства 

Наказ ДНОП від 
03.08.93 № 72 

47 Положення про медичний огляд пра-
цівників певних категорій 

Наказ МОЗ Украї-
ни від 31.03.94 
№45 

48 Порядок проведення обов'язкових 
профілактичних медичних оглядів 
працівників окремих професій 

Наказ МОЗ Украї-
ни від 23.07.02 
№280 

49 Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спе-
ціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту 

Наказ ДКНОП Украї-
ни від 29.10.96 № 170 

50 Порядок проведення обов'язкових 
профілактичних медичних оглядів та 
видачі особистих медичних книжок 

Постанова KM Украї-
ни від 23.05.01 № 559 

51 Положення про функціональну підси-
стему «Освіта і наука України» єди-
ної державної системи запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характе-
ру 

Наказ МОН Украї-
ни від 17.01.02 №27 

52 Порядок здійснення підготовки на-
селення на підприємствах, установах 
та організаціях до дій при виникненні 
надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру 

Наказ МНС Украї-
ни від 23.04.01 
№97 
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Інструкція 

щодо дій персоналу ЗНЗ у разі виникнення надзвичайної 

ситуації, що потребує безпечної та швидкої евакуації дітей 

 

   Надзвичайною ситуацією, яка може виникнути на території шко-

ли, міста й потребувати негайної і швидкої евакуації дорослих та ді-

тей, може бути: 

 аварія, яка пов'язана з появою пожежі, вибуху або з викидом шкід-

ливих речовин у навколишнє середовище з підприємства ГНС 

(пропан), розташованому в 1500 метрах; 

 стихійне лихо. 

    При їх виникненні необхідно евакуювати дітей та дорослих з при-

міщення або із зони хімічного зараження. Для швидкої та безпечної 

евакуації дітей потрібно, щоб кожен працівник знав своє завдання. 

1.  Перший працівник, який виявив (дізнався або побачив) появу 

аварії або стихійного лиха, повинен негайно повідомити про це ди-

ректора, завгоспа, діловода та медичного працівника. 

2.Черговий техпрацівник оповіщає довгим дзвінком учнів та педа-

гогічних працівників. 

3.Завгосп (при відсутності — діловод) оповіщає всіх робітників та 

службовців, які знаходяться в приміщеннях першого поверху будів-

лі про те, що трапилося, та ставить завдання колективу в цілому 

залежно від ситуації. 

4.Усі вчителі, які проводили уроки у класах, негайно виводять з 

будівлі дітей згідно з схемою евакуації. При необхідності дорослі і 

діти одягають засоби індивідуального захисту (протигази, ватно-

марлеві пов'язки). При аварії, пов'язаній із викидом у навколишнє 

середовище аміаку чи хлору, заклад, який потрапляє в зону хіміч-

ного зараження, евакуйовується в інший НЗ або на чисту терито-

рію за межі зони. 

5. Директор школи несе персональну відповідальність за проведення 

організованої та негайної евакуації дорослих і дітей, рятування 

майна і продовольства (спільно із завгоспом), а також за ліквідацію 

наслідків надзвичайної ситуації (НС) на території школи. 

6. Паралельно з проведенням цих заходів командири відділення охо-

рони громадського порядку, протипожежного відділення (ДПД) фор-

мують свої підрозділи та приступають залежно від виду НС до вико-

нання своїх обов'язків за призначенням. 

7.Завгосп організовує проведення всіх попереджувальних заходів по 

захисту від НС будівлі школи, а при виникненні НС організує ряту-

вання майна та продовольства, а також його охорону. 
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     Розшук і рятування потерпілих організовують і проводять на всій 

території об'єкта або житлового кварталу, де є повністю або частко-

во зруйновані будинки. Одночасно з цим вживають заходів щодо по-

передження повторних обвалів, відключають газову й електричну 

мережі, припиняють подачу води. Щоб врятувати людей, які опини-

лись у глибині завалу, роблять проходи до них, використовуючи по-

рожнечі, утворені після руйнування великих елементів конструкцій. 

Якщо східці зруйновано, то з приміщень верхніх поверхів потерпі-

лих виносять по тимчасових дерев'яних трапах, через вікна або по 

приставних драбинах, обов'язково підстраховуючи канатом. Тих, хто 

перебуває у тяжкому стані, спускають на лямках. Перш ніж відкривати 

сховище, укриття, завал, треба встановити водопостачання або опа-

лення, що ведуть до сховища. Коли порушено системи фільтровен-

тиляції, то для подачі повітря розчищають повітрозабірні канали, а 

якщо це неможливо, бурять отвори в стіні або перекритті і подають 

повітря компресором. Розкривати сховища й укриття починають з 

відкопування заваленого основного або аварійного входу. 

Першу медичну допомогу потерпілим надає санітарна дружина. 

    Для цього особовому складу визначають ділянку робіт, пункти (міс-

ця) вантаження потерпілих на транспорт, шляхи і пункти винесен-

ня (евакуації) їх, місця відпочинку і приймання їжі, порядок попов-

нення медичними засобами і взаємодії з іншими формуваннями, а та-

кож повідомляють, які ланки додаються для перенесення потерпі-

лих. 

    В осередку хімічного ураження при наданні першої медичної допо-

моги на потерпілого, у першу чергу, швидко надягають протигаз, 

уводять йому відповідний для даної отруйної речовини антидот, про-

водять часткову санітарну обробку відкритих ділянок шкіри. 

    Усіх потерпілих евакуюють на незаражену територію, де їм надава-

тиметься перша лікарська допомога. Для перенесення до пунктів ван-

таження з рятувальних формувань виділяється необхідна кількість лю-

дей. Перед вантаженням на транспорт перевіряють правильність 

надання першої медичної допомоги, уводять знеболювальні засоби. 

До виконання рятувальних та інших невідкладних робіт залуча 

ються військові частини, невоєнізовані формування ЦО загального 

призначення. 
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Закінчення 

 

№ з/п Назва документа Державна реєстрація 

53 Положення про порядок підготовки 
спортивних споруд та інших спеціа-
льно відведених місць для прове-
дення масових та культурно-
видовищних заходів 

Постанова KM України 
від 18.12.98 №2025 

54 Програма комплексної перевірки 
ЦО в органах управління освітою 
і навчальних закладах 

Наказ МОН України 
від 24.04.01 

55 Програма з охорони праці для на-
вчальних закладів, у яких прово-
диться профільне навчання і профе-
сійна підготовка учнів з автосправи 

Наказ Мінпраці та со-
ціальної політики України 
від 12.11.02 №574 

Перелік 

необхідних документів, матеріалів для організації 

і проведення роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в навчальному закладі 

1. Організаційні документи 
1.1. Річний план роботи навчального закладу. 

1.2. Наказ про організацію роботи з ОП та безпеки життєдіяльності в 

закладі. 

1.3. Наказ про призначення відповідальної особи за електрогоспо-

дарство. 

1.4. Наказ про протипожежну безпеку закладу освіти. 

1.5.Положення про службу ОП та безпеки життєдіяльності закладу. 

1.6. Колективний договір. 

1.7. Посадові, робочі інструкції працівників. 

1.8. Інструкції з ОП, ТБ на робочому місці працівників, в навчаль-

них кабінетах, майстернях, спортивних залах. 

1.9. Санітарно-технічні паспорти приміщень. 

1.10. Наказ про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життє-

діяльності навчального закладу. 

1.11. Програми інструктажів працівників, учнів (вихованців). 

1.12. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

1.13. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. 

1.14. Нормативно-правове забезпечення роботи з охорони праці. 

1.15  Акт прийому готовності школи до нового навчального року. 

1.16. Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу. 
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1.17. Приписи органів державного нагляду і відповідні документи 

про реагування. 

1.18. Протокол зборів трудового колективу про вибори уповнова-

женого з охорони праці. 

1.19. Акт перевірки захисного заземлення, опору ізоляції. 

1.20. Акт загального технічного огляду будівлі і споруд школи. 

2. Облікова документація 
2.1. Журнал реєстрації вступного інструктажу з працівниками. 

2.2. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інс-

труктажів працівників школи. 

2.3. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інс-

труктажів учнів (у навчальних кабінетах). 

2.4. Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками та уч-

нями. 

2.5. Акти розслідування нещасних випадків. 

2.6. Посвідчення працівників, які здійснюють обслуговування елек-

тромереж. 

2.7. Журнал реєстрації первинного, цільового, позапланового інс-

труктажів учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності при ор-

ганізації суспільно-корисної праці, проведенні позакласних заходів. 

3. Інформаційні матеріали, стенди 
3.1 Охорона праці. 

3.2. Пожежна безпека. 

3.3 Безпека дорожнього руху, маршрут руху до школи. 

3.4. Електробезпека. 

3.5. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях. 

3.6. Попередження і профілактика травматизму невиробничого ха-

рактеру. 

 

Атестація робочих місць  

за умовами праці в закладах освіти 

 

    Атестація робочих місць за умовами праці для роботодавців і їх 

представників, посадових осіб організацій є обов'язковою умовою 

її проведення незалежно від їх організаційно-правових форм влас-

ності. Вона являє собою систему аналізу й оцінки стану робочих 

місць на від-повідність вимогам охорони праці. За результатами ате-

стації виявля-ються робочі місця, що вимагають підготовки заходів, 

реалізація яких виключає вплив небезпечно шкідливих факторів; про-

водяться необхідні оздоровчі заходи (підтверджується чи скасову-

ється право на надання компенсацій і пільг працівникам, зайнятим 
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Організація і проведення рятувальних та інших  

невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях 

 

    Рятувальні роботи у мирний час проводяться в районах стихійних 

лих, повені, землетрусу, масових пожеж, селевих потоків, на міс-

цях аварій на виробництві і транспорті. 

   Мета робіт — пошук потерпілих, рятування їх з-під завалів, зруйно-

ваних будинків, захисних споруд, надання першої медичної допомо-

ги, евакуація з осередків ураження до медичних установ. 

   Розвідуючи маршрути руху і ділянки (об'єкти) робіт, розвідгрупа 

(ланка) висувається до осередку ураження за наміченим маршру-

том. Розвідники за приладами визначають зараженість маршруту 

радіоак-тивними й отруйними речовинами, встановлюють знаки ого-

родження з правого боку дороги за ходом руху. Якщо рівні радіації і 

зараження ОР високі, то шукають обхід (прохід) і позначають його 

напрям. 

    Дані про стан маршруту, його прохідність, кордони зараження, на-

прями обходів командир розвідгрупи доповідає по радіо начальнику 

штабу ЦО об'єкта і наносить на карту (схему) маршруту. 

   Виходячи на територію об'єкта, розвідники визначають рівні радіа-

ції, наявність отруйних речовин, розшукують сховища, укриття й 

оглядають їх, установлюють зв'язок з людьми, які там перебувають. На 

території об'єкта визначають характер руйнувань будинків і споруд, 

напрям поширення пожеж, виявляють ушкодження та аварії на ко-

мунально-енергетичних мережах. Визначають місця, небезпечні для 

роботи формувань. Шукають маршрути для введення сил ІДО й ева-

куації потерпілих. Розчищають проходи (проїзди) у завалах, якщо 

немає об'їзду. 

    Там, де висота завалу не вище 1 м, шлях прокладають бульдозером 

по проїжджій частині вулиці, а в зонах суцільних завалів, що переви-

щують їм, — по завалу. Ширина шляху при односторонньому русі 

повинна бути не менше 3,2—3,5 м. Для роз'їзду зустрічних машин 

через кожні 150—200 м влаштовують спеціальні майданчики. Ширина 

шляху при двосторонньому русі 7—8 м. Після закінчення робіт вста-

новлюють дорожні знаки й організовують регулювання руху. 

   Локалізацію і тушіння пожеж здійснюють протипожежні 

сили з допомогою рятувальних та інших формувань. 

   Щоб не допустити злиття окремих вогнищ у суцільні, одночасно 

з тушінням прокладають просічні смуги, щоб відсікти вогонь. На 

шляху поширення пожежі розбирають або руйнують конструкції бу-

динків, що горять, видаляють легкозаймисті матеріали. 
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 відповідати за підготовку штабу та моральний стан безпосеред-

ньо підлеглого йому особового складу, його готовність до вико-

нання завдань; 

 вести облік особового складу закладу; 

 вчасно доводити до відома особового складу накази та розпоря-

дження начальника ЦО закладу, а також здійснювати перевірку їх 

виконання; 

 проводити заняття з особовим складом штабу і керувати підготов-

кою командирів формувань; знати їхні ділові і моральні якості; 

 організовувати своєчасний збір даних про обстановку, аналізувати 

й узагальнювати їх; 

 вчасно готувати і направляти у вищий штаб необхідні повідомлення. 

 

З функціональними обов'язками ознайомлений      ____________ 

 

Функціональні обов'язки особового  

складу групи охорони громадського порядку  

Командир групи зобов'язаний: 
 знати склад ланки, її завдання і можливості; 

 знати рівень підготовки, моральні та ділові якості підлеглих; 

 постійно вдосконалювати особисту підготовку з ЦО; 

 уміло керувати роботою ланки, постійно підтримувати взаємодію з 

іншими формуваннями; 

 рішуче й енергійно добиватися виконання поставлених завдань, 

проявляти ініціативу і у разі необхідності самостійно приймати 

рішення відповідно до обстановки, не чекаючи вказівок вищих за 

рангом начальників. 

Особовий склад групи зобов'язаний: 
 знати особливості розташування заладу та території, що до неї 

прилягає; 

 знати місцерозташування підрозділу міліції, що знаходиться най-

ближче, і його телефон; 

 під час підтримання порядку й дисципліни, збереження власності  

закладу діяти рішуче й енергійно згідно із законом України; 

 про всі випадки порушення порядку і дисципліни повідомляти 

командиру групи відповідно до встановленого порядку. 

   До складу рятувальної групи входять такі ланки: розвідки, пожежо-

гасіння, рятувальників, надання першої медичної допомоги. Група 

охорони громадського порядку організовує охорону закладу після 

евакуації учнів з приміщення. 

Штаб ЦО розробляє документи й організовує проведення заходів ЦО. 
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на важких роботах і роботах зі шкідливими й небезпечними умова-

ми праці). Безпечні та нешкідливі умови праці мають бути створені 

в установах, організаціях (ст. 153 КЗпП). 

     Згідно зі ст. 29 КЗпП, ст. 5 Закону України «Про охорону праці», 

укладаючи трудовий договір із працівником, власник або уповноваже-

ний ним орган зобов'язаний поінформувати його під розписку про 

умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, вплив на здоров'я, а також про права працівни-

ка на компенсацію за роботу в таких умовах. 

      Для того, щоб виконати цю вимогу КЗпП, необхідно провести ком-

плекс досліджень, установити наявність або відсутність таких факто-

рів, включити до колективного договору перелік пільг за роботу у 

шкідливих умовах, норми забезпечення засобами індивідуального 

захисту, спецодягом тощо. Такі дослідження здійснюються в межах 

атестації робочих місць. 

     Атестація робочих місць за умовами й охороною праці прово-

диться підготовленими для виконання цієї роботи фахівцями. Ре-

зультати повинні бути прозорими для трудових колективів. 

     Діючим законодавством України передбачається надання пра-

цівникові пільг та компенсацій за роботу в шкідливих (несприятли-

вих, важких) умовах праці у вигляді грошових виплат або додатко-

вої щорічної відпустки і надається за однією підставою, обраною 

працівником. 

 

Перелік професій і посад школи, що підлягають атестації ро

бочих місць: 
1. Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням за- 

    гальних убиралень та санвузлів. 

2. Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, наглядом та обслугову-  

    ванням каналізації, водопроводу. 

3. Кухар, що працює біля плити. 

4. Секретар-діловод (зайнятий на копіювальних машинах, роботою  

     на комп'ютері). 

5. Бухгалтер (зайнятий роботою на комп'ютері). 

6. Учитель інформатики. 

7. Учитель технічної праці. 

8. Учитель хімії. 

9. Лаборант кабінету хімії. 

10. Учитель фізичної культури. 
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Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці: 

    Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповід-

но до порядку проведення атестації робочих місць за умовами пра-

ці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.92 № 442; методичних рекомендацій для проведення атестації 

робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мініс-

терства праці; інструкції із заповнення карти умов праці під час 

проведення атестації робочих місць від 30.11.92 № 06-41-48; наказу 

Міністерства праці та соціальної політики України «Роз'яснення 

про проведення атестації робочих місць з умовами праці в окремих 

випадках» від 21.08.2000 № 205; списку виробництв, робіт, профе-

сій і посад працівників, пов'язаних із підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням, або в особливих 

природних, географічних, геологічних умовах та умовах підвище-

ного ризику для здоров'я, затверджених постановою Кабінету Міні-

стрів України від 17.11.97 № 1290, у редакції Постанови Кабінету 

Міністрів від 13.05.03 № 679. 

Нормативною основою проведення атестації робочих місць і 

умовами праці є: 

•  санітарні правила, норми і гігієнічні нормативи; 

• Типові галузеві норми безкоштовної видачі робітникам, служ-

бовцям спеціального одягу, спецвзуття та інших засобів індивідуа-

льного захисту; 

•  міжгалузеві та галузеві правила і типові інструкції з охорони пра-

ці.  

Для проведення атестації: 

  1. Складається перелік робочих місць, що підлягають атестації. 

  2.  Видається наказ «Про організацію і проведення атестації робо-

чих місць за умовами праці», яким затверджується склад атестацій-

ної комісії закладу, програма проведення атестації. 

  3. На кожне робоче місце (чи групу аналогічних за характером ви-

конуваних робіт і за умовами праці) складається карта атестації 

робітників або місць за умовами праці. 

  4. Рівень небезпечних і шкідливих виробничих фактів визначаєть-

ся на основі інструментальних вимірів, оформляється протоколами 

і визначається клас небезпеки робочого місця. 

  5.  На першому етапі проводиться оцінка травмобезпеки робочих 

місць. Атестація травмобезпеки робочих місць складається з: 

•  оцінки безпеки виробничого устаткування; 

•  оцінки безпеки пристосувань та інструментів; 

•  оцінки забезпеченості засобами навчання й інструктажу. 
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— на забезпечення безперервного керування заходами щодо цивіль-

ного захисту населення і територій, цивільної оборони; 

— на організацію оцінки масштабу, розмірів збитків і наслідків НС; 

• доповісти начальнику ЦО міста про місце, час, причину, вид НС, 

завдані збитки, наслідки, ужиті заходи. 

 

 

Функціональні обов'язки начальника ЦО ЗНЗ 
     Начальник ЦО — директор школи — несе особисту відповідаль-

ність за підготовку, дисципліну та моральний стан особового складу 

школи, підтримку постійної готовності формувань і штабу, своєча-

сне виконання ними завдань, а також за цілість будинку, майна шко-

ли. 

    Директор школи є прямим начальником усього особового складу, 

і в його обов'язки входить: 

 здійснювати підготовку штабу і командирів формувань ЦО; 

 приймати рішення відповідно до обстановки, не очікуючи вказівок 

вищих за рангом начальників, забезпечувати виконання поставле-

них завдань; 

 контролювати правильне використання, вміст і збереження при-

міщень школи, майно з ЦО, періодично особисто перевіряти його 

справність; 

 стежити за дотриманням ПБ під час роботи з приладами і техні-

кою, а також проведення різних робіт; 

 заохочувати сміливі, розумні та ініціативні дії підлеглих; 

 підготувати і підтримувати в постійній готовності працівників 

школи до роботи в НС із забезпечення життєдіяльності, а також не-

гайної евакуації дітей, якщо цього потребують обставини; 

 організувати навчання з ЦО із працівниками школи всіх категорій; 

  поступово накопичувати обладнання для забезпечення жит-

тєдіяльності школи при несприятливих умовах (при відсутності 

подачі води, електроенергії тощо). 

 

З функціональними обов'язками ознайомлений _______________ 

 

 

Функціональні обов'язки начальника штабу ЦО 
    Начальник штабу ЦО ЗНЗ підпорядковується начальнику ЦО шко-

ли і має право від його імені давати накази та розпорядження підлег-

лим. Він зобов'язаний: 

• організовувати та підтримувати управління на об'єкті; 
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 перевірити оповіщення та збір керівного складу і членів комісії 

з НС об'єкта; 

  за необхідності уточнити обстановку в КТБ і НС району; 

  розгорнути роботу з виявлення причин погіршення обстановки 

на об'єкті і прилеглої до нього території, прогнозувати її і вироби-

ти пропозиції щодо нормалізації; 

 посилити спостереження і контроль за станом навколишнього се-

редовища і прилеглої до об'єкта території; 

 при виникненні НС, що загрожує життю і здоров'ю персоналу 

об’єкта, проводити його екстрену евакуацію в безпечний район; 

 ужити заходів щодо захисту персоналу об'єкта, навколишнього 

середовища і підвищення сталості його функціонування; 

 організувати перевірку служб життєзабезпечення об'єкта, їх го-

товності до дій відповідно до обстановки, що прогнозується; 

 за необхідності уточнити завдання силам і засобам, призначеним 

для ліквідації загрози виникнення НС; 

 доповісти про обстановку і проведені заходи начальнику ЦО району. 

 

     У режимі надзвичайної ситуації: 

• усвідомити й оцінити ситуацію, прийняти рішення і поставити 

завдання начальнику відділу з питань НС і ЦЗН, голові евакокомісії, 

начальникам служб ЦО, відповідальному керівнику робіт з ліквіда-

ції аварії на об'єкті: 

 на організацію дій чергових сил і засобів об'єкта і доданих сил за 

планом взаємодії; 

 на забезпечення своєчасного прогнозування, оцінки ситуації з ви-

користанням програмного забезпечення, на виконання першочерго-

вих заходів щодо локалізації НС; 

 на забезпечення своєчасного оповіщення робітників та службовців 

об'єкта, населення, додаткових сил і засобів, керівного складу райо-

ну ; 

 на організацію спостереження за станом навколишнього середо-

вища і джерелом небезпеки; 

 на організацію дій невоєнізованих формувань об'єкта з локалі-

зації і ліквідації НС, надання допомоги постраждалим і проведен-

ня інших невідкладних робіт; 

 на організацію меддопомоги постраждалим і евакуацію їх у ліку-

вальні заклади, евакуацію робітників та службовців у безпечні міс-

ця; 

 на забезпечення контролю за заходами безпеки при веденні рятува-

льних та інших невідкладних робіт; 
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  6. Проводиться оцінка забезпеченості працівників засобами інди-

відуального захисту і за її результатами складається протокол. 

  7.  Оцінка фактичного стану умов праці на робочих місцях вклю-

чає оцінки: 

•  за мірою шкідливості і небезпеки; 

•  за мірою травмобезпеки; 

•  забезпеченості працівників ЗІЗ (засобами індивідуального за-

хисту). 

   За відсутності на робочому місці небезпечних і шкідливих вироб-

ничих факторів, відповідності їх фактичних значень оптимальним і 

припустимим величинам, а також за виконання вимог травмобезпе-

ки та забезпеченості працівників ЗІЗ вважається, що умови праці на 

робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і вимогам безпе-

ки. Робоче місце визнається атестованим. 

   У випадку, коли на робочому місці фактичні значення небезпеч-

них і шкідливих виробничих факторів перевищують існуючі норми 

вимог із травмобезпеки, і забезпеченість працівників ЗІЗ не відпо-

відають існуючим нормам, умови праці на такому місці відносяться 

до шкідливих і (або) небезпечних. 

   При віднесенні умов праці до 3-го класу (шкідливого) робоче міс-

це визнається умовно атестованим. 

   При віднесенні умов праці до 4-го класу (небезпечного) робоче 

місце визнається неатестованим і підлягає негайному переоснащен-

ню або ліквідації. 

   8. Оформлення результатів атестації робочих місць за умовами 

праці. 

   За результатами атестації робочих місць за умовами праці запов-

нюється Картка умов праці, у якій відображаються оцінка факторів 

виробничого і трудового процесу, гігієнічна оцінка умов праці, оці-

нка технічного та організаційного рівнів праці, атестація робочого 

місця, рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне 

обґрунтування, а також пільги і компенсації для працівників, які 

працюють на цьому робочому місці. 

      За підсумками атестації складається перелік: 

•  робочих місць, виробництв, професій та посад, працівникам яких 

підтверджено право на пільги та компенсації, передбачені законо-

давством; 

•  робочих місць, виробництв, професій та посад, працівникам яких 

пропонується встановити пільги та компенсації за рахунок коштів 
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підприємства згідно зі ст. 13 Закону України «Про пенсійне забез-

печення» від 05.11.91 № 178; 

• робочих місць із несприятливими умовами праці, на яких необ- 

хідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення. 

      Цей перелік підписує голова комісії за погодженням профспілко-

вого комітету та затверджується наказом по закладу. 

     Документи атестації робочих місць за умовами праці є матеріала-

ми строгої звітності і підлягають збереженню протягом 50 років. 

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівника, професії 

та посади яких занесено до переліку. 

    Терміни проведення атестації встановлюються організацією, виходя-

чи зі зміни умов і характеру праці, але не рідше одного разу на 5 ро-

ків з моменту проведення останніх вимірів. 

    Результати атестації використовуються з метою: 

- планування і проведення заходів щодо охорони умов праці від-

повідно до чинного законодавства; 

- обґрунтування надання пільг і компенсацій працівникам, зайнятим 

на важких роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, у 

передбаченому законодавством порядку, встановлення пенсій за ві-

ком на пільгових умовах; 

- включення в трудовий договір умов праці працівників; 

- ознайомлення працюючих з умовами праці на робочому місці; 

- обґрунтування необхідності здійснення витрат, пов'язаних з охо-

роною праці: на лікувально-профілактичне харчування, спецодяг, за-

соби індивідуального захисту, миючі знешкоджуючі засоби. 

      Таким чином, результати проведеної атестації дають можливість 

урегулювати відносини між працівниками. 

 

Додаток 2 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

В   ЗНЗ 
    Це положення визначає основні завдання, функції системи уп-

равління охороною праці та порядок їх реалізації для подальшого 

підвищення рівня організації робіт із забезпечення безпеки та умов 

праці у школі. 

1. Загальні положення 
    1.1. Система управління охороною праці (СУОП) регламентована 

нормативними документами, організаційно оформлена планомірна 
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 планувати і здійснювати необхідні заходи щодо захисту працівни-

ків об'єкта, підрозділів об'єкта і навколишнього середовища; 

 організовувати підготовку і навчання робітників та службовців з 

питань ЦО, цивільного захисту населення і території; 

 забезпечувати готовність і контроль за станом готовності до дій 

органів управління щодо попередження і ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру; 

 забезпечувати готовність і контроль за станом підготовки до дій 

органів управління щодо попередження й ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру; 

 організовувати розробку і коригування плану дій органів управ-

ління щодо попередження і ліквідації НС у мирний час і плану 

ЦО на воєнний час, плани служб ЦО об'єкта; 

 керувати плануванням евакозаходів як на мирний, так і на воєн-

ний час; 

 забезпечити весь персонал об'єкта засобами індивідуального і ко-

лективного захисту, майном ЦО; 

 упроваджувати нові методи прогнозування, оцінки обстановки, 

розрахунків сил і засобів, прийняття й реалізації рішень із вико-

ристанням комп'ютерної техніки із сучасним програмним забезпе-

ченням при моделюванні і виникненні надзвичайних ситуацій на 

об'єкті; 

 розробляти спеціальні програми, що передбачають дооснащення 

засобами контролю, автоматичного регулювання, пристроями вибу-

хо-попередження і вибухозахисту, системами безпечної аварійної 

зупинки підприємства (об'єкта), оповіщення, захисту і порятунку 

людей, пристроями систем локалізації, що перешкоджають поши-

ренню неорганізованих викидів СДОР на об'єкті; 

 створювати і підтримувати матеріальні і фінансові резерви для за-

безпечення органів управління сил і їх дій щодо попередження і 

реагування на надзвичайні ситуації; 

 забезпечувати оперативність виявлення, ефективність локалізації і 

ліквідації аварії за рахунок застосування технічних засобів; 

 створювати і підтримувати матеріальні та фінансові резерви для 

забезпечення органів управління сил і їх дій у режимах діяльності 

об'єкта. 

 

   У режимі підвищеної готовності: 

• зробити прогнозування і моделювання обстановки з використан-

ням програмного забезпечення за отриманими даними; 
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• чисельність та особовий склад формувань учнів 10—11 -х класів 

уточнювати щорічно. 

   8. Призначеним посадовим особам штабу ЦО школи та формувань 

затвердити функціональні обов'язки, необхідні документи й плани 

та забезпечити: 

   8.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і вживання за-

ходів щодо зменшення збитків і втрат від їх виникнення. 

   8.2. Оповіщення персоналу школи про загрозу й виникнення над-

звичайних ситуацій у мирний і воєнний час, постійне інформуван-

ня працівників про обстановку. 

   8.3. Захист персоналу від аварій, катастроф, великих пожеж, стихій-

них лих та застосування засобів захисту від ураження. 

   8.5.Навчання з евакуації під час стихійного лиха провести  

«    »           20 року. 

   9. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на началь-

ника штабу цивільної оборони школи, заступника директора з НВР 

 

 

Директор школи, начальник ЦО _________________ 

 

 

 

Обов'язки керівника — начальника  

цивільної оборони ЗНЗ із питань цивільного захисту учнів і 

працівників школи 

  

   Начальник цивільної оборони об'єкта несе персональну від

повідальність за: 
 організацію і здійснення заходів щодо цивільного захисту насе-

лення і територій, цивільної оборони на об'єкті; 

 організацію і здійснення заходів щодо попередження і ліквідації 

НС, а у разі їх виникнення — за зниження збитків від них; 

 організацію роботи комісії з надзвичайних ситуацій; 

 постійну готовність органів управління та сил об'єкта до вико-

нання завдань у мирний і воєнний час; 

 підготовку і навчання робітників та службовців до дій у НС. 

Начальник цивільної оборони зобов'язаний: 

   У режимі повсякденної діяльності: 
• знати вимоги до організації і ведення цивільного захисту насе- 

лення та територій цивільної оборони на об'єкті, постійно удоскона- 

лювати особисту підготовку; 
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діяльність щодо здійснення необхідних організаційних, технічних, 

сані-тарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спря-

мованих на дотримання вимог охорони праці у школі. 

    1.2. Метою впровадження СУОП є підвищення ефективності ро-

боти із забезпечення безпеки, зниження травматизму на основі рі-

шення комплексу завдань щодо створення безпечних та здорових 

умов праці, а також працездатності педагогічних працівників під 

час роботи, підняття активності педпрацівників із дотримання ви-

мог охорони праці, пожежного режиму. 

     1.3.  Процес управління охороною праці — це сукупність дій ке-

рівника та відповідальних працівників з охорони праці щодо узго-

дження спільної діяльності для досягнення безпечних умов праці 

та навчально-виховного процесу. 

     1.4.  Об'єктом СУОП є умови праці та процеси їх формування на 

робочих місцях. 

     1.5.  Управління охороною праці у школі здійснюється керівни-

ком навчального закладу. 

     1.6.  Навчання, інструктажі, документація, контроль за дотри-

ман-ням вимог з охорони праці проводиться згідно з наказом та 

посадовою інструкцією. 

     1.7.  Базою СУОП є: 

 нормативно-технічна документація, яка включає в себе системи 

стандартів безпеки праці, норми і правила з охорони праці, Ко-

декс законів про працю, Закон України «Про охорону праці»; 

 директивна документація з охорони праці, яка включає в себе 

накази, розпорядження, директиви та інструктивні листи ви-

щих організацій, накази керівника навчального закладу, рішен-

ня та приписи контролюючих органів. 

 

2. Завдання та функції охорони праці у школі та їх реалізація 

    2.1. Основними завданнями щодо забезпечення безпеки праці є: 

 дотримання законодавства з охорони праці; 

 забезпечення медичного контролю та оглядів; 

 навчання, інструктажі та атестація; 

 забезпечення безпечних та здорових умов праці; 

 забезпечення безпечних умов під час експлуатації навчальних 

кабінетів, комп'ютерів та технічних засобів навчання; 

 забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

 забезпечення оптимальних режимів праці, навчання. 
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    2.2. Для реалізації завдань здійснюються такі функції управління 

охороною праці у навчальному закладі: 

 планування робіт з охорони праці; 

 навчання, атестації та інструктажі з безпеки життєдіяльності; 

 контроль за станом охорони праці; 

 облік та аналіз нещасних випадків; 

 стимулювання робіт з охорони праці. 

 

3. Організація роботи з охорони праці. 
 Додержання обов'язків, прав та відповідальності працівниками з 

безпеки праці на робочих місцях; 

 виконання планів робіт, наказів, розпоряджень, приписів з охо-

рони праці; 

 організація пожежної безпеки та виробничої санітарії. 

 

4. Планування робіт з охорони праці 
   4.1. Метою планування є забезпечення безпеки праці та навчання 

на робочих місцях. 

   4.2.Планування робіт з охорони праці здійснюється на основі: 

 нормативної документації з охорони праці; 

 наказів та вказівок вищих та контролюючих органів; 

 рішень робочих засідань, заходів з охорони праці колективного 

договору, заходів, які вказані в актах розслідування нещасних 

випадків; 

 заходів, які розроблені за результатами періодичних медичних 

оглядів. 

    4.3. Планування робіт з охорони праці має бути перспективним. Ос-

новою перспективного планування є «Комплексний план поліпшен-

ня умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів». 

    4.4. З метою організації розробки комплексного плану видається 

наказ директора, яким призначаються відповідальні виконавці. 

    4.5. Поточне планування здійснюється на основі затвердженого 

плану за допомогою розробки документів до колективного до-

говору «Охорона праці», комплексних заходів щодо поліпшення 

умов праці. 

    4.6. Відповідальність за проведення своєчасного ремонту, додер-

жання правил експлуатації навчальних кабінетів, майстерень, їх офо-

рмлення несе керівник навчального закладу. 

 

5. Навчання працівників питанням охорони праці 
    5.1. Усі прийняті на роботу повинні пройти навчання безпечним ме- 
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Наказ 

 

від « » 20   року                             №  

 

Про початок навчального року  

в системі цивільної оборони 
    Згідно з наказом «Про оборону України» та наказом начальника 

цивільної оборони, завідувача відділу освіти райдержадміністрації 

від « » 20    року № ___  

   НАКАЗУЮ: 

   1. Вважати початком навчального року в системі цивільної оборо-

ни « » 20    року. 

   2. Забезпечити проходження перепідготовки на міських курсах 

цивільної оборони під час зимових канікул учителям та класним кері-

вникам _______ класів. 

   3. Вважати директора школи начальником ЦО школи відповідно 

до закону. 

   4.3 метою організації та здійснення цивільної оборони, захисту пер-

соналу та учнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підгото-

вки персоналу за програмами ЦО, забезпечення його засобами інди-

відуального захисту створити штаб цивільної оборони школи у скла-

ді: 

 начальника штабу ЦО __________— заступника директора школи 

  з навчально - виховної роботи; 

 помічника начальника штабу ЦО ____________— викладача ЗВ; 

 оперативних працівників штабу ЦО _________, _____________, 

   — учителів фізики, хімії, фізичної культури, трудового на- 

вчання відповідно. 

   5. Заступником начальника ЦО з евакуації призначити _________, 

заступника директора школи з виховної роботи 

   6. Заступником начальника ЦО з матеріально-технічного забез-

печення призначити _________, заступника директора школи з гос-

подарської роботи. 

   7. Створити формування ЦО у складі: 

 поста радіаційного та хімічного спостереження (3 особи). Началь-

ником поста призначити вчителя хімії ______________________; 

 рятувальної групи (5 осіб). Командиром групи призначити мед-

сестру школи  ____________________________; 

 групи охорони громадського порядку (6 осіб). Командиром при-

значити  _________________________________; 

 ланки пожежогасіння (5 осіб). Командиром призначити __________; 
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 своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних 

ситуацій і негайному їх усуненні; 

 своєчасному плануванні заходів і дій сил у разі виникнення над-

звичайних ситуацій; 

 удосконаленні системи оповіщення й інформування співробітників 

і учнів про загрозу виникнення НС; 

 формуванні в учнів та працівників умінь користуватися індиві-

дуальними та колективними засобами захисту і правильно діяти в 

разі виникнення НС. 

   3. Навчання співробітників і учнів школи з ЦО здійснювати з ура-

хуванням обстановки, яка може скластися в разі виникнення НС тех-

ногенного, природного і військового характеру. 

   3.1. Навчання керівного складу і командирів невоєнізованих фор-

мувань (НФ) здійснювати під час проведення місячника ЦО, дня 

ЦО й об'єктового тренування, а також на курсах ЦО згідно з планом 

комплектування районних і обласних курсів ЦО. 

   3.2. Навчання особового складу невоєнізованих формувань про-

водити за 15-годинною програмою в період планового навчання з 

ЦО і ОБЖ, на позакласних заняттях і в період проведення об'єктово-

го тренування під керівництвом командирів НФ ЦО. 

   3.3. Викладацький склад навчати за 12-годинною програмою в групі 

НШ ЦО й удосконалювати знання педагогів з основ ЦО під час про-

ведення дня ЦО. 

   3.4. Робітників та службовців, що не входять до складу невоєнізова-

них формувань, навчати за 12-годинною програмою в групі під кері-

вництвом заступника директора. 

   3.5. Учнів навчати основ ЦО і ОБЖ згідно з програмою Міністерс-

тва освіти і науки України.  

   4. Штабу ЦО школи до «    »      ц. р. завершити планування за-

ходів і розробку документації з ЦО на 20     н. р. 

   5. Навчальний рік у системі ЦО почати з « » і закінчити 

«  »    20 р. Межі навчального року для учнів визначити згід- 

но з програмами Міністерства освіти і науки України. 

   6. Наказ довести до відома всього викладацького складу школи. 

 

 

Начальник цивільної оборони, директор школи ____________ 
Виконавець 

29 

тодам праці, а також вступний інструктаж з охорони праці. 

    5.2. Повторні інструктажі мають бути проведені з працівниками два 

рази на рік за спеціальною програмою з охорони праці. 

    5.3. Навчання працівників питанням охорони праці проводиться від-

повідно до вимог Державного Комітету України з нагляду за охоро-

ною праці на підставі наказу № 27 від 17.02.99. 

 

6.  Контроль за станом охорони праці 
   6.1.Контроль за станом охорони праці здійснює керівник навчаль-

ного закладу та відповідальні особи згідно з наказом. 

   6.2. Переглядати та затверджувати інструкції з охорони праці за про-

фесіями і видами робіт потрібно один раз на три роки. 

 

7. Облік, аналіз та оцінка стану охорони праці 
   7.1. Облік, оцінка та аналіз стану охорони праці має на меті визна-

чити рівень безпеки праці та розробку рекомендацій для прийняття 

рішень керівником навчально-виховного закладу. 

   7.2. Організацію обліку та аналізу стану охорони праці здійснює 

керівник та відповідальна особа згідно з наказом по закладу. 

   7.3. Керівник навчального закладу два рази на рік інформує праців-

ників про виконання колективного договору. 

 

8.  Стимулювання робіт з охорони праці 
   8.1. Моральне та матеріальне стимулювання працівників має про-

водитись директором за активну роботу щодо виконання вимог но-

рмативних актів з охорони праці та посадових інструкцій. 

    8.2. Щорічно мають проводитися збори трудового колективу з охо-

рони праці за підсумками роботи за рік. 

 

9.  Виховна робота з охорони праці 
   9.1. У колективі педпрацівників та обслуговуючого персоналу на-

вчального закладу повинна проводитися постійна робота з вихован-

ня в кожного працівника почуття відповідальності за дотримання 

правил охорони праці, а також нетерпимого ставлення до порушен-

ня цих правил. 

    9.2. Основними формами виховної роботи є: 

 навчання учнів та працівників безпеці праці; 

 дотримання правил, норм та інструкцій з охорони праці; 

 застосування дисциплінарних та матеріальних дій до порушників 

у зв'язку з Кодексом законів про працю та Законом «Про охорону 

праці». 
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10.  Пропаганда, агітація та інформаційне забезпечення у сфері 

охорони праці 

     У навчальному закладі повинна бути організована пропаганда 

охорони праці, робота з проведення інформаційного забезпечення 

працівників (лекції, семінари тощо) з питань охорони праці. 

 

 

Додаток З  

НАКАЗИ 

 

Наказ 
     від « » 20 року                                        №  

 

Про організацію охорони праці 

 

     На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 563 

від 01.08.01, 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, професій-

ним 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 03.08.93 № 73 у складі: 

•             — директора школи, керівника комісії з питань охоро- 

ни праці; 

•            — заступника директора з навчально-виховної роботи, 

голови комісії з проведення навчання та перевірки знань працівників 

школи з питань охорони праці, відповідальної за розробку інструк-

цій та охорону праці під час навчально-виховного процесу; 

•              — заступника директора з виховної роботи, відпові- 

дальної за розробку інструкцій та охорону праці під час проведення 

позашкільної та позакласної роботи; 

•            — завгоспа школи, відповідальної за розробку інструк- 

цій та пожежобезпечний стан шкільних приміщень, інструктаж з охо 

рони праці з технічним та обслуговуючим персоналом; 
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Додаток 10  

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

 

Наказ 

 

від «    »        20   року                                    №_____  

 

Про підсумки виконання плану основних заходів 

цивільної оборони у 20     році та завдання на 20      рік 

     Виконуючи директивні вказівки Міністерства з НС України, орга-

нізаційні вказівки з ЦО управлінь і відділів освіти, відділу з НС і 

ЦЗН району, школа головну увагу зосереджувала на питаннях вико-

нання плану основних заходів підготовки з ЦО, підвищення якості 

навчання учнів і постійного складу способам захисту від шкідливих 

впливів у різноманітних надзвичайних ситуаціях, забезпечення гото-

вності до негайного реагування на НС техногенного і природного 

характеру та дій із ліквідації наслідків останніх. 

   План основних заходів ЦО на 20___рік в основному виконаний. Про- 

грама навчання учнів з питань ЦО і безпеки життєдіяльності викона-

на повністю. Створено штаб ЦО школи, невоєнізовані та інші форму-

вання ЦО, частково розроблена документація з питань ЦО. 

   Результати аналізу проведених у школі заходів свідчать, що органі-

зація цивільної оборони в школі характеризується низкою істотних 

недоліків: 

 не повністю розроблені документи (планувальні, з питань підго-

товки з ЦО), що регламентують роботу об'єктової комісії з НС 

школи; 

 не в повному обсязі сформовані невоєнізовані формування ЦО, не 

організоване їх планове навчання, не вирішене питання матеріаль-

ного забезпечення; 

 недостатньо опрацьовані питання евакуації тощо. 

   З метою підвищення якості підготовки з ЦО, усунення виявлених 

недоліків 

   НАКАЗУЮ: 

   1. Головним завданням цивільної оборони ЗНЗ на 20__рік вважа-

ти забезпечення ефективного цивільного захисту населення і терито-

рії шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техноген-

ного та природного характеру та запобігання їм, оперативного реа-

гування на них, швидкої ліквідації наслідків НС у різних обставинах, 

що можливо за умов високої готовності сил ЦО до відповідних дій. 

   2. Основні зусилля зосередити на: 
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Продовження 

 

№ 

з/п 

Найменуван

ня заходів 

Вартість ро

біт 

Ефективність 

заходів 

 

Строк  

Особи, 

відпові

дальні 

за ви

конан

ня 

 Асиг

нова

но 

Вит

раче

но 

Пла

нується 

Досяг

нуто 

вико

нання 

  

2 

Придбання, 

монтаж но-

вих, реконс-

трукція наяв-

них вентиля-

ційних систем 

        20   — 

20_рр. 

  

3 Упроваджен-

ня устатку-

вання та при-

строїв, що за-

безпечують 

контроль ста-

ну ізоляції в 

електроус-

тановках, їх 

відключення у 

випадках пош-

кодження ізо-

ляції 

        20    — 
20_ РР- 

  

4 Реконструкція 

наявних сис-

тем опалення 

        20__— 

20

 

pp. 

  

5 Створення 

стендів, виста-

вок з охорони 

праці, прид-

бання необ-

хідної норма-

тивної літера-

тури 

    Створи-

ти стен-

ди з охо

-рони 

праці 

При-

дбано 

норма-

тивну 

літера-

туру 

20   — 

20_ pp. 

  

6 Реконструкція 

санітар-но-

побутових 

приміщень 

    Реконс-

трукція 

туалетів 

початко-

вої шко-

ли 

  20   — 

20_ pp. 
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•          — медсестри школи, відповідальної за створення без- 

печних санітарно-гігієнічних умов навчально-виховного процесу; 

•          — учителя фізичної культури, відповідального за ство- 

рення безпечних умов праці на уроках фізичної культури у спортив-

ному залі та на спортмайданчику; 

•        — учителя ОБЖ, трудового навчання, відповідального 

за проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнівсь-

ким колективом школи. 

 

   2. Комісії з питань охорони праці: 

  2.1. Організовувати слухання на засіданнях ради школи звітів керів-

ників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпеч-

них умов праці для проведення навчально-виховного процесу, здій-

снення заходів, передбачених колективною угодою з охорони пра-

ці. 

   2.3. Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в 

ході навчально-виховного процесу згідно з Положенням, та своє-

часно інформувати відділ освіти. 

   2.4. Організовувати проведення вступного інструктажу та його 

оформлення згідно з наказом Міністерства освіти і науки Украї-

ни № 563. 

   2.5. Організовувати розробку інструкцій щодо виконання не-

безпечних робіт, а також перегляд цих документів один раз на три 

роки. 

   2.6. Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних катего-

рій працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засоба-

ми індивідуального захисту. 

   2.7. Забезпечувати проведення обов'язкових періодичних медич-

них оглядів. 

   2.8. Здійснювати постійний зв'язок із державними органами з ме-

тою запобігання травматизму учнів. 

 

   3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи __________ 

   3.1 Організувати виконання організаційно-технічних заходів зі ство-

рення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять у 

кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортивному залі. 

   3.2. Контролювати наявність, збереження і використання навчаль-

ного обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-

виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установ-

лених чинним законодавством. 
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   3.3. Організовувати навчання педагогічних працівників з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів. 

   3.4. Забезпечити у своєму підрозділі проведення первинного інс-

труктажу на робочому місці, повторного та позапланових інструкта-

жів згідно з наказом МОН України № 563. 

   3.5. Здійснювати контроль за розробкою і періодичним переглядом 

(один раз на три роки) Інструкції з охорони праці в частині, що сто-

сується виконання лабораторних робіт. 

 

4. Заступнику директора з виховної роботи __________________: 

   4.1. Здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних 

умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праі 

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 класних керівників, керівників гуртків, 

спортивних секцій щодо проведення конкурсів, екскурсій, організа-

ції громадських робіт, суботників з метою створення безпечних і не-

шкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму 

та нещасним випадкам, надавати їм практичну допомогу. 

   4.3. Проводити навчання й інструктаж класних керівників, керівни-

ків гуртків, учителів та інших осіб, залучених до організації позакла-

сної роботи, згідно з наказом МОН України № 563. 

 

  5. Завгоспу школи ______________________________________: 

   5.1. Забезпечити експлуатацію будівель, споруд і території відповід-

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

   5.2. Забезпечити правильність складування і збереження матеріаль-

них цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і до-

поміжних приміщень. 

   5.3. Забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації ви-

робничого, енергетичного, вентиляційного обладнання. 

   5.4. Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будів-

лях і спорудах, стежити за наявністю засобів пожежогасіння. 

   5.5. Організувати проведення замірів опору ізоляції електроуста-

новок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рів-

ня освітлення та радіації у приміщеннях школи. 

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

рони праці під час виконання ремонтних робіт, регулярно проводити 

інструктажі з технічним персоналом школи. 

6. Завідуючим кабінетами: 
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Закінчення 

 
 

 

Перелік професій і посад, яким безоплатно видається мило у 

зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних із забрудненням 

 
 

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених 

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення існуючого рівня охорони 

праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 

професійного захворювання, аваріям і пожежам 
 

 

 

№ 

з/п 

Найменування робіт, про

фесій та посад 

Найменування 

засобів індиві

дуального 

захисту 

Строк 

експлуатації, 

місяців 

3 Робітник поточного ремонту Халат 24 місяці 

4 Двірник Халат 24 місяці 

5 Лаборант Халат 24 місяці 

6 Учитель біології Халат 36 місяців 

7 Учитель хімії Халат 36 місяців 

8 Учитель фізики Халат 36 місяців 

9 Учитель трудового навчання Халат 24 місяці 

10 Медична сестра Халат 36 місяців 

№ 

 з/п 

Найменування робіт, професій та 

посад 

Кількість мила на місяць 

(грам) 

1 Прибиральник службових приміщень 100 грам 

2 Робітник поточного ремонту 100 грам 

3 Гардеробник 100 грам 

№ 

з/п 

Найменуван

ня заходів 

Вартість робіт Ефективність 

заходів 

Строк 

вико

нання 

Особи, 

відпові

дальні 

за ви

конан

ня 

 Асиг

нова

но 

Вит

раче

но 

Пла

нується 

Досяг

нуто 

  

  

1 

Реконструк-

ція систем 

природного 

та штучного 

освітлення 

    Поміня-

ти штуч-

не ос-

вітлення 

  20   — 

20_ pp. 
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Розділ VI  

Соціально-трудові пільги і гарантії 
   1. Адміністрація зобов'язується: 

   1.1.Виплачувати щорічну одноразову допомогу на оздоровлення 

у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної від-

пустки. 

   1.2. Виплачувати одноразову матеріальну допомогу у сумі тримі-

сячної середньої заробітної плати працівникам, які виходять на пен-

сію за віком за наявності економії фонду заробітної плати. 

   1.3. Надавати одноразову грошову допомогу працівникам у зв'язку 

з сімейними обставинами за наявності економії фонду заробітної пла-

ти: 

 з нагоди одруження працівника — гривень; 

 при народженні дитини — гривень; 

 на поховання працівника — гривень, рідних — гривень. 

   1.4. Надавати допомогу в оформленні встановлених законодавством 

пільг по оплаті комунальних платежів. 

   2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

   2.1. Організовувати проведення святкових заходів. 

   2.2. Ініціювати забезпечення працівників школи та їх дітей путівка-

ми для оз-доровлення в санаторіях та будинках відпочинку профспі-

лок з оплатою в розмірі       % вартості путівки. 

   2.3. Забезпечувати працівників школи путівками на профілактичне 

лікування згідно з медичним висновком. 

   2.4. Відповідно до ст. 34,50 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою непрацездатнос-

ті та витратами, зумовленими народженням та похованням» через ко-

місію із соціального страхування школи здійснювати призначення та 

контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою. 

 

Перелік 

професій і посад, яким безоплатно видається спецодяг, 

спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту 
 

 

№ 

з/п 

Найменування робіт, 

професій та посад 

Найменування 

засобів індивідуа

льного 

захисту 

Строк 

експлуатації, 

місяців 

1 Прибиральник службо-

вих приміщень 

Рукавиці резинові, 

халати, взуття 

1 місяць, 24 місяці, 12 

місяців 

2 Сторож Фуфайка 12 місяців 
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фізики — ____________________________________________; 

хімії —  ______________________________________________; 

інформатики — _______________________________________; 

трудового навчання —  _________________________________; 

біології — ____________________________________________; 

спортивного залу — ___________________________________  

персонально відповідати за забезпечення належного стану робочих 

місць, обладнання, приладів, інструменту, проведення інструкта-

жів, наявність необхідних інструкцій з охорони праці. 

  7.  Керівникам гуртків, секцій, класним керівникам: 

   7.1. Проводити з учнями інструктажі з техніки безпеки з обов'язко-

вою реєстрацією їх у журналі встановленого зразка. 

   7.2. Забезпечувати належний стан робочих місць. 

   8. Усім педагогічним працівникам школи: 

   8.1. Провести на першому уроці навчального року з кожного пре-

дмета інструктаж учнів з техніки безпеки згідно із наказом МОН 

України № 563 з обов'язковою реєстрацією його в класному жур-

налі перед записом про першу тему уроку. 

   8.2. Протягом навчального року проводити необхідні інструктажі 

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

правил охорони безпеки життєдіяльності учнів школи. 

   8.3. Про кожний нещасний випадок терміново доповідати дирек-

тору школи. 

   8.4. Ретельно виконувати цей наказ і створювати безпечні умови 

перебування учнів у школі та поза її межами. 

   9. Наказ довести до відома всіх працівників під розпис. 

 

       Директор школи                            /_____________/ 

 

 

Наказ 

 

        від « » 20 року                        №  

 

Про затвердження голови комісії з питань охорони праці 

   Відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пра-

цю», Статуту Профспілки працівників освіти і науки, норматив-

них документів з питань охорони праці, Положення про громадсь-

кого інспектора та рішення профспілкових зборів (протокол №___ 

від « » 20 року) 
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НАКАЗУЮ: 

   1. Призначити головою комісії з питань охорони праці по школі за-

ступника директора з навчально-виховної роботи _______________. 

   2. Голові комісії, уповноваженому представнику трудового колек-

тиву : 

   2.1. У своїй роботі керуватися законодавством з охорони праці, По-

ложенням про охорону праці, Положенням про уповноваженого тру-

дового колективу. 

   2.2. Проводити обстеження школи, атестацію робочих місць праців-

ників, вивчати чинні у школі правила, норми та інструкції з відповід-

них питань. Після вивчення документації проводити обстеження най-

більш травмонебезпечних дільниць. 

   2.3. Перевіряти дотримання законодавства про працю і визначати 

необхідні заходи з усунення порушень. 

 

Директор школи _________________________ 

 

Із наказом ознайомлена: 

 Виконавець 

 

 

 

Наказ 

 

      від « » 20 року                        №  

 

Про міри безпеки, пов'язані з необхідністю збереження життя та 

здоров'я дітей під час перебування в школі та в позаурочний час 

 

   У зв'язку з необхідністю здійснення заходів, пов'язаних із збере-

женням життя та здоров'я дітей,  

НАКАЗУЮ: 

   1.Класним керівникам та завідуючим кабінетами не допускати зна-

ходження учнів під час перерв у кабінетах без учителя. 

   2. Завідуючим кабінетами не залишати в кабінетах відчиненими 

вікна у разі відсутності вчителя. Не допускати використання праці 

дітей для миття вікон. 

(Відповідальні: завідуючі кабінетами.) 

   3. Класним керівникам на виховних годинах провести інструктажі 

з учнями про правила безпеки за межами школи та в школі. 

(Відповідальні: класні керівники.) 
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    1.4. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та пра-

цівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних 

актів про охорону праці. 

   1.5. 3 метою покращення умов праці жінок не допускати їх до під-

німання і перенесення вантажу, вага якого перевищує допустимі 

норми. 

   1.6. Забезпечувати проведення попереднього та періодичного ме-

дичних оглядів працівників. 

   1.7. Видавати працюючим безкоштовно, згідно з діючими нормами, 

спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. 

   1.8. Установити взаємодію з робочим органом Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України, страховими експертами й іншими спеціаліста-

ми, які діють в районі. 

   1.9. Забезпечити повне, якісне і об'єктивне розслідування не- 

щасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 

установлювати істинні організаційні та технічні причини цих випа-

дків, не допускати безпідставного звинувачення потерпілих, що 

призводить до незаконного позбавлення їх частини одноразової 

допомоги та порушення інших прав на соціальний захист, передба-

чений законодавством. 

   1.10.Забезпечити безвідкладну передачу до Фонду необхід- 

них матеріалів про нещасні випадки і профзахворювання та на- 

давати допомогу потерпілим працівникам в одержанні від Фонду 

усіх страхових виплат і видів соціальної допомоги згідно із зако- 

нодавством. 

   1.11. Організовувати своєчасну і повну сплату організацією внесків 

на цей вид страхування. 

   2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

   2.1. Здійснювати контроль за додержанням законодавства та інших 

нормативних актів про охорону праці. 

   2.2. Брати участь у роботі комісії з розслідування нещасних ви-

падків на виробництві, контролювати своєчасне та в повному обся-

зі оформлення необхідних документів у разі настання страхового 

випадку для передачі їх до фонду соціального страхування від не-

щасних випадків. 

   2.3. Контролювати своєчасність і повноту відшкодування збитків 

та виплат одноразової допомоги потерпілим Фондом соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві. 



94 

відь завгоспа школи ______________________________ . 

 «Дотримання санітарно-гігієнічних норм у навчально-виховному 

процесі, стан здоров'я учнів школи за результатами медичного 

огляду» — доповідь медичної сестри школи __________________. 

 «Стан роботи з охорони безпеки життєдіяльності на уроках тру- 

дового навчання та ОБЖ» — доповідь _____________________ . 

   3. Провести «    »       20  року о 15.00 год засідання педагогічної 

ради школи на тему «Організація роботи педагогічного колективу з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-ви-

ховного процесу. Проблеми та шляхи їх вирішення». 

   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи ________________________ 

 

 

 

 

 

Додаток 9  

ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В КОЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРІ 

 

Розділ V  

Охорона праці 

 

    Адміністрація і профком підтверджують, що при вирішенні питань 

охорони праці Сторони керуватимуться нормами чинного законодав-

ства, Галузевої угоди і вважають, що встановлені законодавством піль-

ги, гарантії та компенсації є мінімальними і обов'язковими для вико-

нання з метою забезпечення здорових і безпечних умов праці для пра-

цівників. 

    1. Адміністрація зобов'язується: 

    1.1. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів щодо 

забезпечення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого сере

-довища, створення безпечних і нешкідливих умов, підвищення існу-

ючого рівня охорони праці. 

    1.2. До «   »   20    року розробити та реалізувати заходи щодо за-

побігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. 

    1.3. Організувати проведення атестації робочих місць. Розробити 

заходи щодо приведення умов праці на робочих місцях у відповід-

ність до вимог стандартів нормативних актів з охорони праці. 

35 

    4. Завгоспу школи та вчителям фізичної культури оглянути тери- 

торію, прилеглу до школи, на предмет можливості проведення уро-

ків фізкультури з точки зору безпеки. 

(Відповідальні: завгосп школи, учителі фізичної культури.) 

   5. Завгоспу школи оглянути все приміщення школи на предмет без-

пеки (скло, електроприлади, батареї та труби і т. д.). 

   6. Класним керівникам на виховних годинах провести інструк-

таж з учнями про правила безпечної поведінки в приміщенні школи 

та на прилеглій до школи території. 

(Відповідальні: класні керівники.) 

   7. Завідуючим кабінетами фізики, хімії, інформатики, трудового 

навчання, фізкультури, ДПЮ провести інструктажі з техніки безпе-

ки відповідно до реальних умов певного кабінету, регулярно прово-

дити інструктаж із ТБ з учнями. Категорично забороняється корис-

туватися електрообігрівачами в школі. 

   8. Призначити відповідальним за протипожежну безпеку завгоспа 

школи __________________________________ . 

   9. Персоналу школи дотримуватися ТБ. 

   10. Даний наказ довести до відома відповідальних за його вико-

нання. 

Директор школи       __________________ 

 

 

Наказ 

 

        від « » 20 року                        №  

 

Про організацію харчування  

та попередження харчових отруєнь 
     У зв'язку з необхідністю здійснення якісного і безпечного хар-

чування дітей, які мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС, а 

також дітей-сиріт, які користуються пільгами, передбаченими за-

конодавством України, 

НАКАЗУЮ: 

   1. Призначити адміністратором шкільної їдальні ______________. 

    2. До “    ”        20     року уточнити списки дітей, які потребують 

безкоштовного харчування, перевірити наявність в особових спра-

вах учнів посвідчень постраждалих від аварії на ЧАЕС. 

    3.Забезпечити своєчасне складання меню, подаючи його на за-

твердження медичній сестрі школи. 
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   4. Заступнику директора школи з виховної роботи ____________ 

на 1-му засіданні загальношкільного батьківського комітету ство-

рити з його представників групу контролю за якістю харчування 

дітей. 

   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи  __________________  

 

 

Наказ 

 

від « » 20 року                        №  

 

Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки  

та запобігання нещасним випадкам 
У зв'язку з підготовкою до опалювального сезону, з метою попе-

редження протипожежної безпеки та запобігання нещасним випад-

кам НАКАЗУЮ: 

   1. Заступнику директора школи з адміністративно господарської 

роботи _____________________________________: 

   1.1.До «    » 20   року перевірити й у разі потреби очистити підва-

льні, складські приміщення, горища від легкозаймистих предметів, 

мотлоху тощо. 

   1.2. Винести на розгляд директору пропозиції щодо проведення 

профілактичних ремонтних робіт у літній період до «   »     20   року. 

    1.3. Провести утеплення вікон до « »        20_ року. 

   2. Призначити відповідальним за дотримання протипожежного ре- 

жиму, за стан електрогосподарства та збереження належного функціо 

нування систем опалювання заступника директора школи з адміністра 

тивно-господарської роботи _____________________. 

   2.1.До «  »     20   року скласти план заходів із пожежної безпеки на 

20   /    н. р. 

 (Відповідальний:_______________.) 

   3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи сис-

тематично проводити заняття з пожежної безпеки з учителями, уч-

нями та технічним персоналом. 

   4. Створити добровільну пожежну дружину з працівників школи 

у складі: 

- командир дружини — _______________, заступник директора шко-

ли з навчально-виховної роботи; 
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   7. Призначити відповідальною за організацію охорони праці, прове- 

дення інструктажів з педагогічними працівниками заступника дирек-

тора з навчально-виховної роботи ____________________  ; за про-

ведення інструктажів з технічним персоналом школи — __________. 

    8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи  ______________________ 
Із наказом ознайомлені: 

 

 

Наказ 
від «     »          20    року                                       №  

 

Про підготовку до засідання педагогічної ради 
    Згідно з річним планом роботи школи та з метою підведення під-

сумків за І семестр 20 / н. p., аналізом найважливіших напрямів на-

вчально-виховного процесу, визначенням завдань на II семестр 

   НАКАЗУЮ: 

   1.Для проведення засідання педагогічної ради створити робочу 

групу у складі: 

•   _________— директора школи; 

•   _________— заступника директора з навчально-виховної роботи; 

•   _________— заступника директора з виховної роботи; 

•   _________— медичної сестри школи; 

•   _________— завгоспа школи; 

•   _________— учителя ОБЖ. 

   2. Членам робочої групи підготувати письмові виступи на засідання 

педагогічної ради з питань: 

• «Стан організації роботи з охорони праці в школі на сьогоднішній 

день та шляхи його вдосконалення» — доповідь директора школи 

__________________. 

• «Розробка і систематизація інструкцій з охорони праці для вчи- 

телів у журналі реєстрації, їх наявність в усіх навчальних кабінетах 

та реєстрація даних інструкцій у журналі обліку і видачі» — допо-

відь заступника з НВР __________________________  

 «Розробка і систематизація інструкцій з безпеки життєдіяльності 

учнів при проведенні позакласної та позашкільної роботи, запис 

їх у журналі реєстрації і журналі видачі інструкцій з охорони пра-

ці» — доповідь заступника з ВР ________________________. 

 «Систематизація і запис у журналі реєстрацій інструкцій з пожеж-

ної безпеки, пожежобезпечний стан приміщення школи» — допо - 
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нями 1—11-х класів, їх батьками роз'яснювальну, просвітницьку 

роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматиз-

му, бесіди про дотримання неповнолітніми правил безпеки під час 

поводження з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними 

засобами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь гриба-

ми, дикими рослинами тощо. 

   2. Заступнику директора з виховної роботи ___________________: 

   2.1. Узяти під особистий контроль проведення засідань «Школи 

здоров'я» згідно з річним планом роботи школи. 

   2.2. Організовувати зустрічі з фахівцями: лікарями, пожежниками, 

інспекторами ДАІ. 

   2.3. Проводити рейди «Увага! Діти на дорозі!» згідно з річним пла-

ном роботи школи. 

   2.4. Разом із батьківським комітетом проводити рейди-перевірки 

шкільного харчоблоку. 

   2.5. Постійно тримати під контролем виконання наказу МОН Ук-

раїни «Про заборону тютюнопаління». 

   3. Заступнику директора з господарчої частини _________  до «   » 

            20 року організувати проведення замірів контурів заземлен- 

ня та ізоляції електрообладнання з оформленням відповідного акта. 

   4.Усім працівникам школи за списком медичної сестри до «    » 

             20 року здати необхідні додаткові аналізи для медичного ог- 

ляду та надати результати медичному працівнику школи. 

   5. Медичному працівнику школи __________ до « »     20  року 

повідомити районну санітарно-епідеміологічну станцію про етап 

перевірки учнів школи на педикульоз. 

   6. Адміністрації школи спільно з головою профспілкового коміте-

ту  ______________________: 

   6.1. Один раз на півріччя здійснювати перевірку організації та ре- 

зультати роботи адміністративного контролю, затвердженого нака-

зом по школі №         від «    »         20    року, організацію і якість про-

ведення навчання та інструктажів з техніки безпеки, дотримання вста-

новленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, заслухо-

вувати на засіданні педагогічної ради або профспілкового комітету 

звіти про виконання заходів, наказів, інструкцій з техніки безпеки, 

обговорювати  результати проведеної роботи. 

   6.2. Обговорювати кожний із нещасних випадків, які трапилися в 

школі, а також причини захворювання учнів і працівників, намічати 

конкретні заходи з їх попередження з призначенням відповідаль-

них осіб і термінів виконання. 
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члени дружини: 

— ____________________ — учитель ДПЮ; 

— ____________________ — учитель англійської мови; 

— ____________________ — учитель фізики; 

— ____________________ — учитель трудового навчання; 

— ____________________ — учитель початкових класів. 

   5. Заступнику директора школи з адміністративно-господарської 

частини _________________подати звіт про виконання наказу до  

«   »          20    року. 

 

Директор школи ___________________ 

 

Із наказом ознайомлені: ____________________________________ 

 

 

Наказ 

 

від « » 20   року                №  

 

Про чергування по школі 
У зв'язку з необхідністю дотримання правил внутрішнього розпо-

рядку та збереження належного санітарного стану  

НАКАЗУЮ: 

    1.Черговим адміністратором установити час чергування з 8.00 год 

до 17.00 год. 

   8.00 — прийом школи, контроль за проведенням лінійки для чер-

гового класу, перевірка санвузлів, наявність засобів гігієни. 

   Протягом дня — контроль за виконанням обов'язків черговими 

учителями на поверхах. 

   16.30 — перевірка санітарного стану школи, запис у зошиті чер-

гування. 

   2. Черговим класним керівникам контролювати чергування учнів 

на поверхах, вчасний початок і якісний кінець чергування щоден-

но протягом тижня. 

   3. Черговим учителям у день чергування постійно слідкувати за 

порядком на поверсі, контролювати санітарний стан туалетів, вима-

гати від учнів дотримання правил поведінки під час перерв. 

   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи _________________  
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Наказ 
від « » 20 року                              №  

 

Про створення бракеражної комісії 
З метою досконалої організації раціонального харчування учнів 

школи, правильного розподілу обсягу споживання їжі та її енергетич-

ної цінності, а також ефективного контролю за якістю харчування 

НАКАЗУЮ: 

   1. Створити бракеражну комісію у складі: 

- ____________________ — санітарного лікаря; 

- ____________________ — медсестри школи; 

- ____________________— члена батьківського комітету — 11-й кл.; 

- ____________________— члена батьківського комітету — 11-й кл.; 

- ___________________— заступника директора з виховної роботи. 

   2. Бракеражній комісії два рази на місяць перевіряти санітарний стан 

харчоблоку, відповідність нормам та якість харчування учнів школи. 

Наслідки перевірки оформляти актом. 

   3. Медичній сестрі школи перевірити наявність обов'язкових про-

філактичних медоглядів працівників харчоблоку відповідно до дію-

чого законодавства. 

   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи ___________________ 

 

Із наказом ознайомлені:________________________________ 

 

 

Наказ 
від « »        20    року                                         №  

 

Про заходи профілактики масових отруєнь грибами 
Згідно з інформацією Комісії з питань техногенно-екологічної без-

пеки та надзвичайних ситуацій «Про заходи щодо профілактики ма-

сових отруєнь населення грибами», з метою профілактики масових 

отруєнь грибами 

НАКАЗУЮ: 

1. Класним керівникам: 

   1.1. Проводити тематичні заняття з дітьми з питань профілактики 

отруєнь грибами, дикорослими рослинами. 

   1.2. Провести класні збори і бесіди з батьками з питань отруєнь гри-

бами та заборони закупівлі грибів домашнього виготовлення. 
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     Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради від 

«  »    20   року, протокол № , нарадах при директорові. 

     Запасні ключі від усіх шкільних приміщень знаходяться у шкільно-

го сторожа, завгоспа школи, основні ключі від усіх шкільних примі-

щень щоденно видаються черговим, збираються наприкінці зміни 

черговим адміністратором та зберігаються в методичному кабінеті. 

     Протягом усього періоду, який аналізується, випадків травматизму 

учнів та працівників школи під час навчально-виховного процесу не бу 

ло. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побу 

ті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьків-

ських  зборах у  _______ місяці 20   року. 

    Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрооблад- 

нання (акт від «     »    20    року). 

    Медичне обслуговування учнів школи здійснюється медичною сес- 

трою. 

    Учні всіх класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. 

    Юнаки та дівчата 10—11-х класів 19__/__ року народження прой-

шли поглиблений медичний огляд із лабораторними дослідженнями. 

   Щомісячно учні 1—11-х класів проходять перевірку на педику-

льоз. Захворювання педикульозом у школі немає. 

   Проводиться й профілактичне щеплення учнів. Для учениці шко-

ли ________________ на підставі довідок ЛКК було організовано 

навчання вдома. 

    Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення 

життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-

адміністративного контролю з охорони праці та про виконання уго-

ди з охорони праці між адміністрацією та профкомом школи. 

   На підставі викладеного вище 

  НАКАЗУЮ: 

  1. Усім працівникам школи: 

  1.1. Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону пра-

ці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН 

України від 01.08.01 № 563, Державних санітарних правил і норм ула-

штування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів 

та організації навчально-виховного процесу, затверджених Постано-

вою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.01 

№ 63 та погодже-них листом МОН України від 05.06.01 № 1/12-

1459. 

   1.2. Постійно залучати фахівців та спільно з ними проводити з уч- 
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Додаток 8  

ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

НА ЗАСІДАННІ  ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ  

 

Наказ 
від «  »        20    року                                         №   

 

Про стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії під час навчально-виховного 

процесу в школі та виконання наказів з цих питань 
   Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії 

під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під що-

денним контролем адміністрації школи, медичного працівника, за-

ступників директора з НВР та ВР, завгоспа школи. 

   На початок 20 /  н. р. були оформлені всі необхідні акти-дозволи 

на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщен-

нях підвищеної небезпеки, дозвіл  на експлуатацію харчоблоку, пас-

порт санітарно-технічного стану школи. 

   На засіданні педради «   » 20    року (протокол № _) затверджені 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівни- 

ків школи, план роботи школи на 20 / н. p., де передбачено розділ 

«Заходи з охорони праці». Посадові обов'язки працівників, інструкії 

з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіял 

ності поновлені та затверджені наказом по школі від «   »    20 року 

№ , Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інс- 

трукцій з охорони праці від 29.01.98. 

     У наказі по школі від «     »     20 року № передбачено від- 

повідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позауроч- 

ний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за еле-

ктрогосподарство в школі тощо. 

     Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання праців-

ників з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки 

тощо. За графіком проводяться й заліки працівників, про що оформ-

ляються відповідні протоколи в окремому журналі. 

     У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструкта-

жів із питань охорони праці працівників та учнів школи. Відпрацьова-

на програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 

та учнів. 

    На «  »  20 року всі педагогічні працівники школи на- 

дали медичні книжки з дозволом на роботу. 
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   1.3. Провести бесіди з питань надання спеціалізованої медичної 

допомоги в разі отруєння грибами дорослих і дітей. 

   2. Заступнику директора з виховної роботи ___________________: 

   2.1. Оновлювати попереджувальні стенди, плакати з інформацією 

про загрозу отруєння грибами, дикорослими рослинами. 

   2.2. У разі виявлення випадків отруєння своєчасно інформувати 

відділ освіти. 

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника ди- 

ректора з навчально-виховної роботи ______________, голову комісії 

з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 

Директор школи _____________________ 

 

Із наказом ознайомлені:  

Виконавець 

 

 

 

Наказ 

 

         від « »         20    року                       №_____ 

 

Про заходи безпеки  

під час проведення новорічних свят у школі 
    Згідно з річним планом роботи школи, у зв'язку з проведенням но-

ворічних свят і закінченням 1-го семестру  

НАКАЗУЮ: 

   1. Затвердити план проведення новорічних свят у визначені терміни 

за обраною учнями формою у приміщенні шкільної будівлі. 

   2. Заступнику директора школи з виховної роботи ____________та 

педагогу-організатору _______________________: 

   2.1. Розглянути та затвердити плани класних керівників щодо про-

ведення новорічних свят. У разі необхідності надати їм методичну 

допомогу та інформувати директора про готовність кожного класу до 

проведення заходів. 

   2.2. Скласти план проведення зимових канікул і подати його на за-

твердження директору до « »         20     року. Ознайомити з ним 

усіх учителів та учнів. 

   2.3.Під час проведення свят забезпечувати суворе дотримання пра- 

вил техніки безпеки. 

   3. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи 
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   3.1. Здійснити перевірку приміщення, де будуть проводитися свят-

кові заходи, і забезпечити їх необхідними засобами пожежогасіння 

(вогнегасниками, піском). 

   3.2. Провести перевірку електросистеми, скласти акт про її стан. 

У разі виявлення недоліків ліквідувати їх до «   »            20     року. 

   4. Класним керівникам: 

   4.1. Провести додаткові заняття з метою ознайомлення учнів із пра-

вилами техніки безпеки під час проведення новорічних свят, що во-

ни мають засвідчити особистими підписами, зробити відповідні 

записи в класних журналах. 

   4.2. Суворо заборонити використання піротехнічних пристроїв та 

вогненебезпечних предметів під час проведення новорічних заходів. 

   5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи _________    та 

заступнику директора з адміністративно-господарської роботи _____: 

   5.1. Провести з класними керівниками та технічним персоналом 

школи інструктаж на робочому місці з питань порядку евакуації ді-

тей у разі пожежі та інших надзвичайних ситуацій, практично відп-

рацювати вміння використовувати підручні засоби пожежогасіння 

до «   »            20     року. 

    6. Відповідальність за дотримання правил протипожежної безпеки 

та охорону життя і здоров'я дітей покласти на заступників директо-

ра школи з виховної роботи ________________та з адміністративно-

господарської роботи _____________________. 

    7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора школи з навчально-виховної роботи _________і доручити 

їй особисто бути присутньою під час проведення заходів у школі. 

 

Директор школи ______________________ 

  

Із наказом ознайомлені:  

Виконавець 

 

 

Наказ 
від «    »             20     року                            №  

 

Про підсумки перевірки  

дотримання техніки безпеки у гуманітарному циклі 

    Згідно з річним планом роботи школи на II півріччя 20__/__ н. p., 

у січні проводилася перевірка дотримання техніки безпеки у гумані-

тарному циклі. 
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Закінчення 

 
 

 

 

      Примітка. 

 НД — нарада при директорові; 

 КОП — комісія з охорони праці; 

 Н — наказ; 

 ВН — виробнича нарада; 

 ПР — педрада; 

 ОК — оглядовий контроль; 

 ІН — інструктивна нарада; 

 ПК — попереджувальний контроль; 

 Д — директор; 

 ЗД — заступник директора; 

 ЗГ — завідуючий господарством; 

 ТК — тематичний контроль; 

 ПЕК — персональний контроль; 

 ФК — фронтальний контроль  

 

 

№ 

з/п 

Питання, що кон

тролюється 

Дата кон

тролю 

Форма 

узагаль

неного 

резуль

тату 

Відпові

дальний 

Форма 

конт

ролю 

14 Результати перевірки знань 

працівників з безпеки жит-

тєдіяльності  

Жовтень ВН КОП ОК 

15 Робота з батьками щодо 

уникнення нещасних ви-

падків з дітьми 

Листопад. 

Березень 

ПР Д ТК 

16 Дотримання повітряно-

теплового режиму 

Листопад. 

Квітень 

ВН Медсес-

тра 

ФК 

17 Дотримання санітарних 

правил і норм 

Жовтень. 

Квітень 

Н ЗГ ТК 

18 Забезпечення школи за-

собами пожежогасіння 

Вересень ВН ЗГ ПК 

19 Створення куточків БЖД у 

навчальних кабінетах 

Вересень ІН ЗГ ПК 

20 Контроль за веденням жур-

налів інструктажів 

Періодично ПР ЗД з ВР OK 
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Система внутрішньошкільного контролю  

за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності 
 

 

№ 

з/п 
 

Питання, що кон

тролюється 

 

Дата кон

тролю 

Форма 

узагаль

неного 

резуль

тату 

 

Відпові

дальний 

 

Форма 

конт

ролю 

1 Проведення вступного інстру-

ктажу: 

        

  для працівників; Серпень ІН Д ПК 

  для учнів Вересень ІН ЗД з НВР OK 

2 Проведення інструктажів з 

безпеки життєдіяльності 

Жовтень. 

Грудень 

НД ЗД з ВР OK 

3 Проведення інструктажів з 

охорони праці 

Грудень ВН КОП OK 

4 Дотримання норм безпеки в 

навчальних кабінетах 

Серпень НД Д ПК 

5 Забезпечення безпечних умов 

на уроках: 

        

 хімії; Вересень Н ЗД з НВР ПЕК 

 фізики; Вересень 

  трудового навчання; Жовтень 

 інформатики; Жовтень 

 фізкультури Листопад 

6 Стан травматизму серед учнів 

та працівників школи 

Грудень. 

Травень 

НД ЗД, КОП OK 

7 Стан ОП в кабінетах трудово-

го навчання 

Грудень НД ЗД ПЕК 

8 Результати медогляду уч-нів 

працівників 

Грудень. 

Вересень 

ВД Медсес-

тра 

OK 

9 Стан дотримання правил по-

жежної безпеки 

Вересень. 

Квітень 

НД КОП OK 

10 Інтерактивні технології на 

уроках ОБЖ 

Квітень ПР ЗД ТК 

11 Система роботи класних кері-

вників з безпеки життєдіяль-

ності 

Листопад. 

Травень 

НД ЗД з ВР ТК 

12 Місячник безпеки руху. Тиж-

день пожежної без-пеки 

Вересень. 

Квітень 

ІН КОП ЗД з 

НВР 

OK 

13 Перевірка класних жур-налів 

з питань інструк-тажів 

Щоквар-

тально 

НД ЗД з ВР OK 
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     Перевіркою було встановлено, що вчителі гуманітарного циклу 

поступово й наполегливо працюють над дотриманням техніки без-

пеки: перші уроки на початку семестру присвячуються ознайом-

ленню учнів з правилами техніки безпеки в тому чи іншому навча-

льному кабінеті; проводяться навчальні диктанти з техніки безпеки 

(«Обережно — лід», «На ковзанці», «Збирання грибів», «Їстівні та 

отруйні гриби», «Рух транспорту в місті», «На залізниці», 

«Сигнали світлофора», «Правила користування електричними при-

ладами», «Обережно — газ!», «Перша допомога при нещасних ви-

падках»); класними керівниками прово-дяться виховні години, бесі-

ди, лекції з техніки безпеки («Обережне ко-ристування газовими та 

електричними приладами», «Правила переходу вулиць», «Перша 

допомога при радіоактивному отруєнні»); класними керівниками 

разом з медичною сестрою проводяться практичні заняття з метою 

вироблення в учнів навичок надання першої допомоги при не-

щасних випадках (вивихах, пораненнях тощо). 

    Отже, у гуманітарному циклі всі вчителі- предметники та клас-

ні керівники проводять роботу з дотримання техніки безпеки. 

    На підставі вищезазначеного 

НАКАЗУЮ: 

   1. Учителям гуманітарного циклу: 

   1.1. Систематично проводити заходи з дотримання техніки безпе-

ки (бесіди, лекції тощо). 

   1.2. Продовжувати підбір текстів для диктантів з техніки безпеки 

(враховуючи специфіку тематики). 

   2. На засіданні методичного об'єднання вчителів гуманітарного 

циклу: 

   2.1.Заслухати звіт голови методоб'єднання про підсумки перевір-

ки дотримання техніки безпеки в гуманітарному циклі. 

   2.2. Визначити терміни видання нової збірки диктантів з техніки 

безпеки та відповідальних за її видання до кінця навчального року. 

   3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи _________: 

   3.1. Систематично контролювати роботу вчителів гуманітарного 

циклу. 

   3.2 Організувати видання збірки диктантів з техніки безпеки на 

початок нового 20   /    н. р. 

 

Директор школи ___________________ 

Із наказом ознайомлені:  

Виконавець 
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Наказ 
від «     »            20    року                            №  

 

Про стан роботи  

з охорони життя і здоров'я учнів,  

запобігання дитячому травматизму 
     Відповідно до річного плану роботи в дитячих колективах школи 

було проведено перевірку стану роботи з охорони життя й здоров'я 

та запобігання дитячого травматизму. Перевірка була проведена ко 

місією в складі: ________— голови комісії, _________— викладача 

ОБЖ, _______— учителя початкових класів. У результаті перевірки 

було відзначено, що основний напрям у роботі школи — це формуан- 

ня навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров'я уч 

нів. Із цією метою проводилися виховні години в класах. Установлеі 

єдині виховні години з єдиною тематикою з питань техніки безпеки 

з 1-го по 11-й клас. У вересні створено загони юних інспекторів дорож 

нього руху (8 клас, класний керівник _______ ), загін дружини юних   

пожежних (9 клас, класний керівник _________ ). У вересні був прове-

дений місячник безпеки руху, в якому активну участь брали учні 5 

класу. Вони підготували виступи агітбригади, повторення правил 

дорожнього руху в початковій школі, організували конкурс малюн-

ків та вікторини. У грудні були проведені змагання серед юних пожеж-

них із прикладних видів роботи. Класний керівник_____підготувала 

свято для юних пожежних, де вони змогли познайомитися з історією 

створення пожежних частин. 

    Як свідчить досвід, успішним є поєднання роботи з охорони життя 

та здоров'я з проведенням занять з цивільної оборони та надзвичай-

них ситуацій із невоєнізованими формуваннями та відпрацювання еле-

ментів евакуації учнів школи. У січні у школі проводився місячник 

«Подумай про те, що станеться потім...». За планом місячника кожен 

клас провів виховні години, «круглі столи», бесіди для батьків 

«Умови дотримання правил техніки безпеки дітьми вдома», для учнів 

початкових класів було проведено ділову гру «В гостях у світлофора 

Моргайка» та конкурс малюнків «Ситуація на дорозі». 

    Протягом року працює клуб «За здоровий спосіб життя» (керів- 

ник клубу ________), засідання якого проводяться за планом щоміся- 

ця. Випускаються стіннівки та проводяться конкурси плакатів. Учі 

заздалегідь готуються до таких зустрічей у клубі, пишуть реферати, 

випускають плакати. Цікавою є серія зустрічей «Серйозна розмова 

за різною тематикою: «Курінню — НІ!», «Що таке сигаретний 

дим», 

87 

Додаток 7  

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГРОМАДСЬКИЙ  

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
   З метою систематичного дотримання вимог законодавства з охо-

рони праці, враховуючи надзвичайну важливість цього напряму 

роботи, у навчальному (виховному) закладі рекомендується ввести 

триступеневу систему контролю. 

  І ступінь — щоденно вчителі, викладач ЗВ, завідувачі кабінетів, 

навчальних майстерень, учителі фізичної культури перевіряють 

стан робочих місць, справність обладнання, пристосувань, інстру-

ментів, виявляють випадки порушення правил ТБ, виробничої сані-

тарії та інших правил охорони праці. 

    Недоліки, які можуть бути ліквідованими, ліквідуються негайно, 

фіксуються в журналі обліку стану охорони праці, де вказуються 

терміни їх ліквідації. 

  ІІ ступінь — заступник директора з навчально-виховної роботи 

один раз на місяць разом з уповноваженою від трутового колективу 

особою перевіряє стан охорони праці, техніки безпеки та санітарії, 

робить відповідні записи в журналі. 

  III ступінь — директор і голова профкому один раз на три місяці 

контролюють стан охорони праці, техніки безпеки та санітарії. Ре-

зультати розглядаються на засіданні комісії, педагогічній раді, нара-

ді при директорові. 

 

Графік адміністративно-громадського контролю  

за станом охорони праці 
 

 

Ступінь конт

ролю, термін 

контролю 

Адміністративний контроль Громадський конт

роль 

І ступінь,  

щоденно 

Учителі, завідувачі кабінетів, 

майстерень, учителі фізичної 

культури, ОБЖ, ЗВ 

Член комісії з ОП 

II ступінь,  

один раз на  

місяць 

Заступники директора з нав-

чально-виховної та виховної 

роботи 

Уповноважений трудо-

вого колективу 

III ступінь, 

один раз на три 

місяці 

Директор школи, комісія з пи-

тань охорони праці 

Голова профкому 
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7. Використання навчальних класів не за призначенням, проживан-

ня людей у комірках, класах і в приміщеннях, не призначених для 

цих цілей, категорично заборонено. 

8. Заборонено зберігати в навчальних класах школи легкозаймисті 

матеріали, промащений одяг та ганчір'я. 

9.  У класі для праці (дівчат) для прасок повинні бути встановлені 

підставки, які не горять. 

10. Не дозволяється ставити електроприлади в шафи до їх повного 

охолодження, залишати без нагляду ввімкнуті електроприлади, 

влаштовувати і залишати їх ближче ніж за 1 м від занавісок та ін-

ших го-рючих матеріалів. 

11.  Згідно з наказом Міністра освіти і науки України від 08.11.04 

№ 855 тютюнопаління у приміщеннях і на території навчального 

закладу категорично заборонено. 

12. При виникненні пожежі в класі, перший, хто її помітив, зобов'я-

заний подати голосом команду: «Пожежа!», зберігаючи при цьому 

здоровий глузд та спокій, прийняти рішучі дії для уникнення пані-

ки серед оточуючих. 

13.  Негайно повідомити чергового по школі, який, у свою чергу, 

повідомляє про пожежу у пожежну охорону. 

14.  Силами наряду по школі (пожежною службою) негайно при-

ступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, 

які знаходяться в школі, на поверсі, у класах, далі здійснювати ева-

куацію школярів, майна згідно з планом евакуації на випадок поже-

жі до прибуття пожежного наряду . 

15. По прибуттю пожежного наряду відповідальна особа (за клас, 

поверх) зобов'язана доповісти начальнику пожежного наряду про 

пожежу та про те, що зроблено силами пожежної обслуги (класу, 

поверху). 

 

Директор                               __________________ 

                                            

 

43 

«Юні курці», «Куріння та здоров'я дітей», «Нікотинова залежність», 

«Відмова від куріння», «Поняття та терміни», «Наркотики: спробува-

ти чи ні?», «Наш організм і наркотики», «Звідки беруться наркома-

ни?», «Наркотики і хвороби». Також проводяться серйозні розмови з 

батьками та індивідуальні бесіди з учнями. 

      Для формування здорової нації в школі введено додаткову годи-

ну з валеологічного виховання для учнів 5—9-х класів. Традицій-

ними стали Дні здоров'я (5—9-ті класи), свята «Тато, мама, я — 

спортивна сім'я» (5-ті класи), «Козацькі забави» (1—9-ті класи), 

«Веселі старти»(5—6-ті класи). 

      Велику роботу з охорони здоров'я, життя дітей та з питань техні-

ки безпеки з учнями проводять такі класні керівники: _____________  

Вони багато уваги приділяють зміцненню здоров'я учнів, підтриму-

ють тісний контакт із батьками та медичними працівниками. 

__________розробила і працює за авторською програмою «Активний 

руховий режим молодших школярів». 

     Але, на жаль, з кожним роком у школі спостерігається тенденція 

погіршення стану здоров'я дітей: хворобливість, відхилення в роботі 

внутрішніх органів, зниження рухової активності. Це суттєва про-

блема нашого часу. 

На підставі вищезазначеного 

НАКАЗУЮ: 

   1. За сумлінну роботу з охорони здоров'я, життя дітей та з питань 

техніки безпеки оголосити подяку класним керівникам:_____,_____ 

   2.За сумлінну й творчу роботу клубу «За здоровий спосіб життя» 

оголосити подяку його керівнику ______________________. 

   3. Викладачам, які проводять останній урок, щоденно нагадувати 

дітям правила поведінки на дорозі. 

   4. Класним керівникам: 

   4.1. Продовжити роботу з охорони дитинства та з питань техніки 

безпеки. 

   4.2. У класних журналах регулярно відображати роботу в записах 

на окремій сторінці. 

   4.3. Вести «паспорти здоров'я школяра». 

   4.4. Проводити практичні заняття з дітьми з Правил дорожнього 

руху на вулицях міста. 

   5. Класному керівнику 8 класу організувати щоденне чергування 

юних інспекторів дорожнього руху на територіях, прилеглих до шко-

ли. 

   6. Заступнику директора школи з виховної роботи _____________: 
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   6.1. Обладнати майданчики для практичного навчання дітей Пра-

вилам дорожнього руху. 

   6.2. Обладнати куточок безпеки дорожнього руху. 

   6.3. Ширше залучати медичних працівників школи до профілактич-

ної роботи серед школярів. 

   6.4. Установити суворий контроль за дотриманням учнями санітар-

но-гігієнічних норм у шкільній їдальні. 

   6.5. Щоквартально інформувати відділ освіти  райдержадміністрації 

про стан роботи з профілактики травматизму. 

   7. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи 

   7.1. Посилити контроль за якістю викладання уроків з фізичного 

виховання та проведення занять із фізкультури спеціальної медич-

ної групи. 

   7.2. Провести перевірку дотримання правил з техніки безпеки на 

уроках підвищеної небезпеки (до « » 20 року). 

   8. Керівнику клубу «За здоровий спосіб життя» ________________: 

   8.1 Продовжити роз'яснювальну роботу серед учнів та батьків шко-

ли з питань охорони здоров'я, життя та техніки безпеки. 

   8.2. Розробити тематику лекцій для батьків і учнів із питань про-

філактики шкідливих звичок. 

   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора школи з виховної роботи _________________________. 

 

 

Директор школи ______________________________ 
Із наказом ознайомлені 

 Виконавець 

 

 

 

 

Наказ 

 

      від « » 20 року                          №      

      

Про дотримання техніки безпеки під час проведення навчальної 

практики та навчальних екскурсій 
    Згідно з листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-97 від 

07.03.01 «Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчаль-

ної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» 

НАКАЗУЮ: 
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ня паніки серед оточуючих. 

13. Негайно повідомити чергового по школі, який, в свою чергу, 

      повідомляє про пожежу у пожежну охорону. 

14. Силами наряду по школі (пожежною службою) негайно при- 

      ступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасінь 

      ня, які знаходяться в школі, на поверсі, у класах, далі здійсню 

     вати евакуацію школярів, майна згідно з планом евакуації на 

      випадок пожежі до прибуття пожежного наряду. 

15. По прибуттю пожежного наряду відповідальна особа (за клас, 

      поверх) зобов'язана доповісти начальнику пожежного наряду 

      про пожежу та про те, що зроблено силами пожежної служби 

      (класу, поверху). 

 

Директор                         ____________________   

 

                                               

Інструкція №______ 

щодо заходів пожежної безпеки в навчальних класах 

 

   Відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки в на-

вчальному класі покладається на вчителя цього класу.  

 

  Учитель класу зобов'язаний: 
1.  Інструктувати із дотримання правил пожежної безпеки в класі 

всіх школярів. 

2.   Навчити школярів правил дотримання й поводження з легкозай-

мистими рідинами та іншими вогненебезпечними матеріалами, ко-

ристуванню первинними засобами пожежогасіння 

(вогнегасниками, пожежними кранами). 

3.  Щоденно із завучем призначати чергових по школі, поверху, 

класах, які, в свою чергу, виконуватимуть обов'язки пожежної об-

слуги по школі, поверху, класу. Навчати пожежну обслугу, інстру-

ктувати їх щодо заходів, правил пожежної безпеки та дій пожежної 

служби на випадок виникнення пожежі в класі, на поверсі, в школі 

згідно з обов'язками номерів пожежної служби. 

4.  Своєчасно представляти завгоспу школи вогнегасники, які за-

кріплені за класом, для подальшого відправлення їх на перевірку . 

5. Кожна парта в навчальному класі повинна знаходитись від ева-

куаційного виходу класу не далі ніж за 25 м. 

6.  Навчальні класи, у яких розміщено більше як 30 школярів, по-

винні мати два виходи — основний та запасний. 
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Інструкція № ____  

щодо заходів пожежної безпеки 

 

Відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки в школі 

несе директор школи. 

   Директор школи зобов'язаний: 
1. Інструктувати з дотримання правил пожежної безпеки в школі. 

2. Зобов'язати працівників школи суворо дотримуватися правил тех-

ніки безпеки з легкозаймистими рідинами та іншими вогненебезпе-

чними матеріалами, користуватися первинними засобами пожежо-

гасіння (вогнегасниками, пожежними кранами). 

3.  Щоденно із завучем призначати чергових по школі, поверху, класах, 

які, в свою чергу, виконуватимуть обов'язки пожежної служби по 

школі, поверху, класу. Навчати пожежну службу, інструктувати із захо-

дів, правил пожежної безпеки та дій на випадок виникнення пожежі 

в класі, на поверсі, в школі згідно з обов'язками номерів пожежної 

служби. 

4.  Своєчасно представляти завгоспу школи вогнегасники, які за-

кріплені за класом, для подальшого відправлення їх на перевірку у 

відповідну службу. 

5.    Кожна парта в навчальному класі повинна знаходитися від ева-

куаційного виходу класу не далі ніж за 25 м. 

6.    Навчальні класи, у яких розміщено більше як 30 школярів, по-

винні мати два виходи — основний та запасний. 

7.    Використання навчальних класів не за призначенням, проживан-

ня людей у класах і приміщеннях, не призначених для цих цілей, 

категорично заборонено. 

8.    Заборонено зберігати в навчальних класах школи легкозаймисті 

матеріали, промащений одяг та ганчір'я. 

9.   У класі для праці (дівчат) для прасок повинні бути встановлені 

підставки, які не горять. 

10.   Не дозволяється ставити електроприлади в шафи до їх повного 

охолодження, залишати без нагляду ввімкнуті електроприлади, 

влаштовувати і залишати їх ближче ніж за 1 м від занавісок та ін-

ших горючих матеріалів. 

11.   Згідно з наказом Міністра освіти і науки України від 08.11.04 

№ 855 тютюнопаління у приміщеннях і на території навчального 

закладу категорично заборонено. 

12.   При виникненні пожежі в класі перший, хто її помітив, зобо-

в'язаний подати голосом команду: «Пожежа!», зберігаючи при 

цьому здоровий глузд та спокій, прийняти рішучі дії для уникнен-

ня 45 

   1. Відповідно до функціональних обов'язків призначити відпові-

дальною за організацію навчальних екскурсій в 1- 4-х, 5-8-х та 10-х 

класах заступника директора школи з НВР_____________________. 

   2. Заступнику директора з НВР_____________________________: 

   2.1.На засіданні методичних об'єднань учителів -  предметників 

до « » 20 року обговорити зміст і форми організації 

навчальних екскурсій та навчальної практики з урахуванням змісту 

навчальних програм та профільності навчання. Мати на увазі, що го-

дини практики та екскурсій можна використовувати для виконання 

практичної частини навчальних програм з предметів навчального 

плану. 

   2.2. Під час складання розкладу проведення навчальних екскурсій 

та навчальної практики проаналізувати доцільність і необхідність 

залучення учнів до різних видів суспільнокорисної праці: посиль-

ної участі у благоустрої школи, поточному ремонті класних примі-

щень, шкільного майна, меблів і обладнання, реставрації книг, виго-

товленні наочних посібників тощо. 

   2.3. Мати на увазі, що окремі види практичних занять (навчальні 

екскурсії, спостереження за природою, практичні роботи на місцевос-

ті, суспільно-корисна праця тощо) можуть проводитися під час на-

вчаль-ного року. 

   2.4. Графік проведення навчальних екскурсій та навчальної прак-

тики подати директору школи для затвердження до « »      20    року. 

   2.5. Призначаючи вчителів керівниками практики, узгодити графік 

проведення екскурсій та практики із щорічним графіком відпусток 

педагогічного персоналу школи та розкладом проведення державної 

підсумкової атестації. 

   3. Учителям - предметникам — керівникам практики проводити 

оцінювання навчальної праці учнів за загальними критеріями оціню-

вання навчальних досягнень і враховувати ці результати під час ви-

ставлення підсумкових річних оцінок. 

   4. Відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм і тех-

ніки безпеки під час проведення навчальних екскурсій та навчаль-

ної практики покласти на заступника директора школи з виховної 

роботи ______________________________________. 

   5. Заступнику директора школи з виховної роботи _____________: 

   5.1. Провести інструктаж з учителями — керівниками практики 

та класними керівниками щодо дотримання санітарно-гігієнічних 

норм і техніки безпеки, зробити відповідні записи в журналах ін-

структажу. 
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   5.2. Перевірити якість і зміст інструктажів, проведених з учнями, 

наявність відповідних записів у класних журналах та журналах інс-

труктажів. 

   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директо- 

ра школи з навчально-виховної роботи ______________________. 

 

 

Директор школи _________________ 
Із наказом ознайомлені:  

Виконавець 

 

 

Наказ 

 

від « » 20 року                                               №_____  

 

Про організацію профілактичної роботи та створення безпечних 

умов під час літньої оздоровчої кампанії 
   З метою запобігання нещасним випадкам з учнями під час літніх 

канікул, на виконання розпорядження відділу освіти Новосанжар-

ської райдержадміністрації 

НАКАЗУЮ: 

   1. Заступнику директора школи з виховної роботи _____________: 

   1.1. Провести нараду класних керівників, педагогічних працівни-

ків — керівників навчально-виробничої практики з питань профіла-

ктичної роботи та створення безпечних умов для учнів школи під 

час літніх канікул (до «  » 20   року). 

   1.2. Зібрати та узагальнити інформацію про місця літнього відпо-

чинку учнів 1-10-х класів за місяцями, особливу увагу приділяючи 

дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям із малозабезпечених сімей, 

учням, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку. 

   1.3. До батьківських зборів, що проводитимуться з «  » по «   » 

20   року, підготувати пам'ятку-звернення до батьків з питань 

дотримання техніки безпеки, профілактики нещасних випадків із діть-

ми під час літніх канікул. 

   1.4. Перевірити наявність записів про залік із техніки безпеки на 

сторінках обліку позакласних заходів, які ведуться класними керів-

никами в журналах та журналах інструктажів. 

   1.5. Забезпечити чітке виконання вимог Закону України «Про охо-

рону праці» у частині профілактики дитячого травматизму та запобі-

гання йому під час проведення оздоровчої кампанії. 
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   По закінченню робочого дня відповідальна за службове при

міщення особа зобов'язана: 
 Прибрати сміття, використаний папір, винести його у відведене 

місце. 

 Зняти напругу з електромережі приміщення. 

 Звільнити приміщення від майна та матеріалів, зберігання яких у 

приміщенні не передбачено. 

 Упевнитись, що меблі та майно не торкаються, знаходяться на 

відстані не менше як 50 см від радіаторів, труб центрального опа-

лення. 

 Закрити приміщення на ключ, запечатати та здати під охорону 

черговому сторожу. 

 

   У службових приміщеннях забороняється: 
 Палити, розпалювати папір, сміття на відстані ближче 40 метрів 

від будинків; 

 Відігрівати замерзлі водогінні та інші труби відкритим вогнем 

(факелами, паяльними лампами). 

 Використовувати не за призначенням засоби пожежогасіння. 

 Перекривати, зачиняти на замки запасні евакуаційні виходи зі 

службових приміщень. 

 Користуватися зіпсованою електромережею, електрообладнанням, 

використовувати, застосовувати електронагрівальні прилади й об-

ладнання з відкритою нагрівальною спіраллю, саморобними нагрі-

вальними приладами та пристроями. 

 Зачиняти приміщення по закінченню робочого дня, якщо в цьому 

службовому приміщенні не виконані вимоги дійсної інструкції. 

 

   При пожежі: 
 Оголосити пожежну тривогу «Пожежа!». 

 Доповісти про пожежу черговому телефоністу пожежної служби. 

 Приступити до гасіння пожежі засобами, які є в наявності. 

 Ужити заходів щодо евакуації людей, зброї і майна та документів з 

приміщень, яким загрожує небезпека. 

 По прибуттю пожежного наряду відповідальній особі доповісти, що 

зроблено своїми силами щодо гасіння пожежі. 

 

 

Директор               ___________________  
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    Відповідальний за проведення спортивно-масових заходів перед 

початком їх проведення повинен ретельно оглянути спортивний 

майданчик, приміщення, запасні виходи, особисто переконатися в 

їхній повній готовності на випадок пожежі та забезпеченні примі-

щення первинними засобами пожежогасіння, перевірити справність 

електроапаратури, задіяної на масових заходах, надійності спортив-

ного обладнання. 

   Вимоги безпеки під час проведення спортивно-масових заходів 
   Під час проведення спортивно-масових заходів з учнями пови-

нен невідлучно перебувати класний керівник або класовод. Вони 

зобов'язані стежити за точним виконанням техніки безпеки під час 

проведення заходів. Необхідна також обов'язкова присутність ме-

дичного працівника для надання у разі потреби першої медичної 

допомоги. 

     Вимоги безпеки після закінчення спортивно-масових заходів 
    Відімкнути від електромережі електроапаратуру, класоводи і клас-

ні керівники організовано виводять школярів із приміщень. Вимкну-

ти освітлення і замкнути приміщення на ключ. 

 

 

З обов'язками ознайомлений «  » 20   року 

Інструкцію отримав 

 

 

 

 

Інструкція № ____  

щодо заходів пожежної безпеки в службових приміщеннях 

 

   Відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки в служ-

бових приміщеннях покладається на службовця, за яким закріплене 

відповідне приміщення. 

   Приміщення забезпечується достатньою кількістю корзинок для 

сміття, котрі по закінченню робочого дня звільняються від сміття 

та паперу. 

   У службових приміщеннях влаштовується необхідна кількість вог-

негасників, котрі своєчасно повинні здаватися на перевірку у відпові-

дну службу (не рідше одного разу на півріччя). 

   Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.11.04 

№ 855 тютюнопаління у приміщеннях і на території навчального 

закладу категорично заборонено. 
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   1.6. Проводити інструктажі з техніки безпеки під час випускних ве-

чорів, культурно-розважальних та спортивно-оздоровчих заходів у 

червні і реєструвати їх у журналах установленого зразка. 

   2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи _____________________ 
Із наказом ознайомлені:  

Виконавець 

 

 

Додаток 4 

          РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА  

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Термін Організаційно-педагогічні заходи 

Серпень   

І тиждень   

II тиждень   

III тиждень 1.  Складання актів-дозволів на кабінети, майстерні, спортза-

ли, спортмайданчики (комісія з ОП, відповідальний). 

2. Аналіз санітарних книжок (медсестра) 

IV тиждень 1. Проведення інструктажу з класними керівниками (ЗД з 

ВР). 

2. Проведення первинного інструктажу з педпрацівниками 

(ЗД з НВР) 

Вересень   

І тиждень 1. Проведення вступного інструктажу з ОБЖ з учнями (кл. 

керівники). 

2. Стан техніки безпеки та пожежної безпеки під час органі-

зації НВП (наради з директором, ЗД з ГЧ) 

II тиждень 1. Організація медогляду учнів (медсестра, кл. керівники). 

2. Складання маршрутних аркушів (кл. керівники). 

3. Проект «Рятуй своє життя» (учитель ОБЖ) 

ІІІ тиждень   

IV тиждень   

Жовтень   

І тиждень Організація медогляду учнів (кл. керівники, медсестра) 

II тиждень Стан ОБЖ у навчальних майстернях (зав. майстернею, ко-

місія зОП) 

III тиждень Підготовка до зимових умов школи (заст. директора з ГЧ, 

нарада) 
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Продовження 

 

Термін Організаційно-педагогічні заходи 

IV тиж
день 

Підготовка до зимових умов школи (заст. директора з ГЧ, на-

рада): 

1. Проведення цільового інструктажу з ОБЖ з учнями (кл. 

керівники). 

2. Проведення конкурсу безпеки дорожнього руху на пер-

шість району (заст. директора з ВР). 

3. Вихід учнів з будівлі школи за планом евакуації 

(практично, адміністрація) 

Листопад   

І тиждень   
II тиж
день 

Проведення навчання з техніки безпеки та ПБ із зав. кабіне-
тами, майстерень, учителями фізкультури (ЗД з НВР) 

III тиж
день 

Проведення навчання з техніки безпеки та ПБ із зав. кабіне-
тами, майстерень, учителями фізкультури (ЗД з НВР) 

IV тиж
день 

Використання учнівських, педагогічних, батьківських зіб-
рань для проведення профілактики травматизму під час 
НВП та в побуті (адміністрація, кл. керівники) 

Грудень   

І тиждень   
II тиж
день 

Стан температурного режиму школи (заст. директора з ГЧ, 
наказ). 
   Проведення цільового інструктажу з техніки безпеки та 
протипожежної безпеки у зв'язку з організацією новорічних 
ялинок та канікул 

III тиж
день 

Стан температурного режиму школи (заст. директора з ГЧ, 
наказ). 
Проведення цільового інструктажу з техніки безпеки та про-
типожежної безпеки у зв'язку з організацією новорічних яли-
нок та канікул 

IV тиж
день 

Аналіз досягнень учнів при виконанні вимог безпеки жит-
тєдіяльності молодшої школи (кер. МО, нарада з директо-
ром) 

Січень   

І тиждень 1.Проведення первинного інструктажу з педпрацівниками 
(відповідальний). 

2. Проведення навчання з ОП з педпрацівниками (ЗД з НВР) 

II тиж
день 

Проведення заходів щодо профілактики травматизму під 
час НВП (кл. керівники) 

III тиж
день 

Проведення заходів щодо профілактики травматизму під 
час НВП (кл. керівники) 

IV тиж
день 

Проведення загальношкільного конкурсу юних пожежних 
(заст. директора з ВР, педагог-організатор, кл. керівники, на-
каз) 

Лютий   
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Інструкція № ___  

з техніки безпеки під час проведення спортивно-масових заходів 

 

 Загальні положення 
1. Відповідальним за проведення спортивно-масових заходів (спор-

тивних свят, змагань, конкурсів, екскурсій) дотримуватися гігієніч-

них норм і вимог з охорони праці, пожежної та електробезпеки. 

2.Заступник директора з виховної роботи і відповідальний за електро- 

і пожежну безпеку проводять інструктаж із відповідальними за про-

ведення спортивно-масового заходу, черговими вчителями, клас-

ними керівниками, класоводами, а ті, в свою чергу, з учнями про 

заходи пожежної безпеки у разі пожежі та правила поведінки дітей 

у залі та на спортмайданчику. 

3.У приміщенні основних спортивних споруд на видному місці по-

винні бути вивішені правила поведінки та техніки безпеки, план 

евакуації учнів на випадок пожежі або стихійного лиха. 

4.На час проведення спортивно-масових заходів необхідно обо-

в'язково організувати чергування членів ДПД закладу, а примі-

щення забезпечити необхідною кількістю первинних засобів поже-

жогасіння. Використовувати засоби пожежогасіння для господар-

ських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням, катего-

рично заборонено. 

5.Приміщення, у якому проводяться спортивно-масові заходи, по-

винно мати не менше ніж два виходи назовні. Відстань від найвід-

даленішої точки підлоги до дверей евакуаційного виходу не повин-

на перевищувати 27 м. Двері, призначені для евакуації, повинні від-

чинятися у напрямку виходу з приміщення. Спортивне обладнання 

майданчика повинне бути надійно закріплене і відповідати вимогам 

безпеки. Кількість місць у спортивному залі під час проведення 

спортивно-масових заходів та змагань треба встановлювати з розра-

хунку 0,7—1 м на одного учня. Заповнювати зал понад установлену 

норму, проводити спортивно-масові заходи та змагання у приміщен-

нях, на спортивних майданчиках, які не відповідають цим нормам, 

забороняється. Коридори і проходи, виходи з будівель, призначені 

для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері з приміщень під 

час проведення спортивно-масових заходів забороняється замикати 

на замок або запори, які важко відмикаються. 

6.Біля кожних дверей повинен невідлучно перебувати черговий пе-

дагог або учень старших класів. 

    Вимоги безпеки перед початком проведення спортивно-масо

вих заходів 
 



80 

Інструкція № ___  

з техніки безпеки при роботі на токарному верстаті по дереву 

До початку роботи учень зобов'язаний: 
 Правильно одягнути спецодяг (фартух із нарукавниками або халат 

і головний убір). 

 Перевірити надійність кріплення захисного кожуха ремінної пе-

редачі. 

 Оглянути надійність приєднання захисного заземлення (нуль) до 

корпуса станка. 

 Прибрати зі станка всі зайві предмети, інструменти розкласти на 

відповідні місця. 

 Перевірити, чи нема в заготовці сучків та тріщин, затесати загото-

вку до потрібної форми, після чого надійно закріпити на станку. 

 Установити підручник із зазором 2—3 мм від деталі, що об-

робляється, і закріпити його на висоті центральної лінії заго-

товки. 

 Перевірити справність ріжучого інструмента і правильність його 

заточки. 

 На холостому ходу перевірити роботу станка, а також справність 

пускової коробки шляхом включення та виключення його кнопок. 

 Перед початком роботи одягнути захисні окуляри. 

Під час роботи: 
 Подачу ріжучого інструмента на матеріал потрібно проводити 

тільки після того, як робочий вал набере повне число обертів. По-

дача інструмента повинна бути плавною, без сильних нажимів. 

 Своєчасно підводити підручник до оброблюваної деталі, не до-

пускати збільшення зазору. 

Категорично забороняється: 
 Близько нахиляти голову до станка. 

 Приймати та передавати предмети через робочий станок. 

 Робити заміри деталі до повної зупинки станка. 

 Зупиняти станок шляхом гальмування рукою оброблюваної деталі. 

 Відходити від станка, не вимкнувши його.  

Після закінчення роботи: 
 Покласти на свої місця інструменти. 

 Прибрати зі станка стружку за допомогою щітки. Здувати струж- 

ку та змітати її руками забороняється. 

 Здати станок учителю. 

 

З обов'язками ознайомлений “___”________20___року 

Інструкцію отримав 
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Закінчення 

 
 

Система внутрішнього контролю 
 

 

 

Термін Організаційно-педагогічні заходи 

І тиждень Стан шкільних меблів у кабінетах (заст. директора з ГЧ, кл. 

керівники, наказ) 

II тиждень Стан шкільних меблів у кабінетах (заст. директора з ГЧ, кл. 

керівники, наказ) 

III тиждень Стан шкільних меблів у кабінетах (заст. директора з ГЧ, кл. 

керівники, наказ) 

IV тиждень   

Березень   

І тиждень Бесіди з профілактики БЖ під час канікул (кл. керівники) 

II тиждень Цільові інструктажі з охорони праці про безпеку під час ре-

монтних робіт із працівниками школи (заст. директора з ГЧ) 

IIIтиждень   

IVтиждень   

Квітень   

І тиждень Підготовка плану літнього оздоровлення учнів  

II тиждень 1. Проведення тижня охорони праці (заст. директора з НВР, 

комісія з ОП, кл. керівники). 

2. Застереження дитячого травматизму (кл. кер-ки, комісія з ОП) 

IIIтиждень Проведення інструктажів і бесід з БЖ під час канікул (кл. 

керівники) 

IVтиждень Практичний вихід учнів із будівлі школи згідно з евакуацій-

ним планом (адміністрація) 

Травень   

І тиждень   

II тиждень Проведення занять з ОП з кл. керівниками (ЗД з ВР) 

III тиж

день 

1. Проведення інструктажу з ОБЖ і профілактика ПБЖ з уч- 

нями під час літніх канікул (класоводи). 

2.Проведення занять з ОП під час проходження учнями на- 

вчальної практики (учителі-предметники) 

IVтиждень Проведення інструктажу з ОБЖ і профілактика ПБЖ з учня-

ми під час літніх канікул (кл. керівники) 

Термін Організаційно-педагогічні заходи 

Серпень 

І тиждень Контроль стану техніки безпеки в навчальних кабінетах (ко-

місія з ОП, довідка) 
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Продовження 
 

 

Термін Організаційно-педагогічні заходи 

II тиждень Контроль стану техніки безпеки в навчальних кабінетах (ко-

місія з ОП, довідка) 

IIIтиждень 1. Контроль стану техніки безпеки в навчальних кабінетах 

(ко- 

місія з ОП, довідка). 

2. Проходження медогляду працівниками школи (заст. дирек- 

тора, нарада при директорові) 

IVтиждень Контроль стану техніки безпеки в навчальних кабінетах та 

на спортивних майданчиках (комісія з ОП, акти, відпові-

дальний) 

Вересень 

І тиждень 1. Контроль за веденням документації з охорони праці 

(комісія з ОП, акт). 

2. Дотримання вимог техніки безпеки під час НВП (комісія 

з ОП, довідка) 

II тиждень   

IIIтиждень   

IVтиждень   

Жовтень 

І тиждень Контроль за дотриманням вимог безпеки під час роботи гур-

тків, співбесіда (заст. директора з ВР, довідка) 

II тиждень   

IIIтиждень Готовність будівлі школи до осінньо-зимового періоду (від-

повідальні, нарада при директорові) 

IVтиждень Контроль практичного виходу учнів за планом евакуації (від-

повідальні, наказ) 

Листопад 

І тиждень   

II тиждень Стан роботи з охорони праці, безпеки учнів під час НВП (на-

рада при директорові, відповідальний) 

IIIтиждень   

IVтиждень 1. Контроль за веденням документації з охорони праці та ПБ 

(комісія з ОП, довідка). 

2. Виконання колективного договору між адміністрацією 

і профспілковим комітетом у 20   /     н. р. (профспілкові збо- 

ри, голова профспілки) 
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Інструкція № ___ 

з техніки безпеки на робочому місці з ручної обробки металу 

  

До початку роботи учень зобов'язаний: 
 Правильно одягти спецодяг. 

 При рубці металу одягнути окуляри. 

 Перевірити стан інструмента індивідуального користування. 

 Перевірити стан верстатних тисків.  

Під час роботи: 
 Надійно закріпити обробляючу деталь у тисках. 

 Роботу виконувати тільки справними, добре налагодженими інс-

трументами. 

 Поверхня бойків молотків, кувалд повинна бути випуклою, а не 

  збитою. 

 Інструменти (напилки та інші) повинні мати дерев'яні ручки відпо-

відної форми, без тріщин і розколів. 

 Ударні ріжучі інструменти (зубило, кернер та інші) повинні мати 

незбиту поверхню. 

 Зубило повинне бути довжиною не менше 150 мм. 

 При роботі напилком пальці повинні знаходитися на поверхні на-

пилка. 

 Не перевіряти якість обробленої поверхні пальцями; не викорис-

товувати розбиті ключі. 

 Слюсарними інструментами користуватися тільки за призначенням. 

 При різанні листового металу притримувати відрізану заготівку 

рукою в рукавиці. 

Після закінчення роботи: 
 Перевірити стан інструментів, у випадку несправності доповісти 

вчителю. 

 Привести у справний стан інструменти (зняти задирки на мо-

лотку, зубилі, керні. Очистити напилок від стружки). 

 Ретельно прибрати робоче місце (стружку не здувати і не змітати 

руками). 

 Покласти інструменти в тому порядку, який установив учитель. 

 Привести себе в порядок. 

 Із майстерні виходити тільки з дозволу вчителя. 

 

 

З обов'язками ознайомлений «   » 20    року 

Інструкцію отримав 
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б) коси заховати під головний убір. 

 Перевірити надійність кріплення захисного заземлення (нуль) із 

корпусом станка. 

 Розмістити інструменти та заготовки у визначеному порядку на 

приставну тумбочку. 

 Надійно закріпити різець і деталь, яка обробляється. Ключ витяг-

нути та покласти на приставну тумбочку. 

 Перевірити роботу станка на холостому ходу та справність пускової 

коробки шляхом вмикання та вимикання кнопок і важелів. 

Під час роботи: 
 Плавно підводити різець до деталі, яка обробляється, не допускати 

збільшення січення стружки. 

 Для запобігання травм забороняється: 

а)  нахиляти голову близько до патрона або ріжучого інструмента; 

б) передавати та приймати предмети через обертаючі частини 

станка; 

в)  спиратися на станок, класти на нього інструменти або заготовки; 

г)  заміряти деталь, яка обробляється, змащувати, чистити та при- 

бирати стружку зі станка до повної зупинки; 

ґ)  охолоджувати ріжучий інструмент за допомогою ганчірки; 

д)  вихід з-під різця довгої стружки; 

є)  зупиняти станок шляхом гальмування рукою патрона; 

є)  відходити від станка, не вимкнувши його; 

ж)  підтримувати та ловити рукою відрізану деталь. 

 Перед вимкненням станка необхідно відвести різець від деталі, 

яка обробляється. 

 Користуватися ключами, відповідними гайкам та головкам болтів. 

 Прут, який обробляється, не повинен виступати за межі станка. 

 При вимиканні току в системі під час роботи негайно вимкнути 

пускову кнопку. 

Після закінчення роботи: 
 Відвести супорт, вимкнути мотор. 

 Прибрати стружку зі станка за допомогою щітки, а із пазів станини 

— крючками. Здувати стружку та змітати її руками забороняється. 

 Протерти станок, змастити, привести в порядок інструмент та за-

соби захисту. Здати станок черговому або вчителю. 

 

 

З обов'язками ознайомлений «   » 20   року 

Інструкцію отримав 
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Продовження 
 

 

Термін Організаційно-педагогічні заходи 

Грудень 

І тиждень 1. Контроль за проведенням заходів проекту «Рятуй своє жит 

тя» (індивідуальна робота, корекція). 

2. Створення умов для охорони життя та збереження здоро-

в'я дітей у ході НВП (засідання ради школи, відповідальні) 

IIтиждень Гарантування безпеки життя дітей під час проведення но-

ворічних свят (наказ, відповідальні) 

IIIтиждень   

IVтиждень   

Січень 

І тиждень Виконання угоди між адміністрацією і профспілковим комі-

тетом у 20     р. (голова профспілки, акт) 

II тиждень   

IIIтиждень   

IVтиждень Контроль за дотриманням вимог охорони праці в кабінетах 

хімії, фізики, інформатики, майстернях, спортзалах (комісія 

з ОП, довідка) 

Лютий 

І тиждень   

11тиждень   

IIIтиждень Контроль за доглядом евакуаційних шляхів (акт, комісія з 

ОП) 

IVтиждень   

Березень 

І тиждень   

IIтиждень Контроль за веденням журналів інструктажів із безпеки жит-

тєдіяльності учнів (довідка, відповідальний) 

IIIтиждень   

IVтиждень   

Квітень 

І тиждень   

IIтиждень   
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Закінчення 

 
 

 

Додаток 5  

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ 

 

Посадова інструкція учителя 

________________загальноосвітньої школи 

  1. Основні обов'язки працівників 

   1.1. Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов'язки педаго-

гічних працівників відповідно до ст. 51 Закону України «Про осві-

ту», виконувати навчальний режим «Положення про середню зага-

льноосвітню школу» і Правила внутрішнього трудового розпорядку 

школи. 

   1.2. Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та 

інструкціями. 

   1.3. Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, 

інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів 

бережливе ставлення до шкільного майна. 

   1.4. Проходити медичні огляди у визначені терміни відповідно до 

інструкції про проведення періодичних медичних оглядів. 

   1.5. Основні функціональні обов'язки вчителів, у тому числі вчителя 

курсу “Захист Вітчизни”, завідуючих майстернями, бібліотекаря, 

лаборанта, секретаря школи, технічного персоналу, затверджуються 

наказом директора школи. 

   1.6. Коло обов'язків, які виконує кожний працівник на своїй по-

саді, визначається, крім цих Правил, Положенням про загальноосвіт-

ню школу України, посадовими інструкціями, затвердженими в  

 

 

Термін       Організаційно-педагогічні заходи 

IIIтиждень   

IVтиждень Контроль за проведенням та реєстрацією інструктажів з 

ОБЖ (кл. керівники, адміністрація) 

Травень 

І тиждень   

II тиждень   

IIIтиждень   

IVтиждень Контроль за проведенням та реєстрацією інструктажів з 

ОБЖ з дітьми, працівниками шкільного оздоровчого табору 

(начальник табору, вихователі) 
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Інструкція № ___ 

з техніки безпеки при ручній обробці деревини  

До початку роботи учень зобов'язаний: 
 Правильно одягнути спецодяг. 

 Перевірити наявність інвентарю, справність верстака. 

 Перевірити, чи немає на верстаку нічого зайвого.  

Під час роботи: 
 Надійно закріпити матеріал (деревину) в зажимах верстака. 

 Користуватися інструментом тільки за призначенням і тільки 

справним. 

 Технологічні операції (випилювання, тесання, довбання, сверд-

ління, з'єднання деталей) виконувати на верстаку у відведених міс-

цях. 

 Не допускати захламленість верстака відходами, стружкою. 

 Не відволікатися під час роботи, слідкувати за правильними при-

йомами роботи. 

 Користуватися відкритим вогнем, а також електронагрівачами в 

деревообробній майстерні категорично заборонено. 

 Періодично проводити чищення стругів (рубанок, фуганок) з ме-

тою уникнення нещасних випадків. 

 У випадку поломки інструмента під час роботи негайно замінити 

його у вчителя. 

Після закінчення роботи: 
 Залишки матеріалів, незакінчений виріб здати черговому учню 

або вчителю. 

 Перевірити стан інструмента. 

 Прибрати своє робоче місце, користуючись щіткою. Здувати 

стружку або змітати її руками забороняється. 

 Із майстерні виходити тільки з дозволу вчителя. 

 

З обов'язками ознайомлений «   » 20   року 

Інструкцію отримав 

 

 

Інструкція № ___ 

з техніки безпеки при роботі на токарному верстаті по металу 

До початку роботи учень зобов'язаний: 
•Правильно одягнути спецодяг (фартух із нарукавниками або халат): 

а) застібнути рукава на ґудзики, забороняється рукава зав'язувати 

тасьмою; 
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воляються тільки після оформлення спеціального дозволу за під-

писом керівника об'єкта екскурсії. 

2.Число учнів, що одночасно беруть участь в екскурсії на закритому чи 

відкритому розподільних пристроях з напругою вище 1000 В, не 

повинно перевищувати 5 осіб, а тривалість екскурсії має бути не 

довше 30 хвилин. 

3.При екскурсіях у приміщення електроустановок, де розташовані 

низьковольтна апаратура дистанційного керування, мнемосхеми, 

число учнів, що одночасно беруть участь в екскурсії, повинне бути 

не менше 25 осіб, а тривалість екскурсії — не довше години. 

4.Забороняється проводити екскурсії на установки з напругою вище 

1000 В під час ремонту. 

5. Забороняється демонстрація устаткування під час проведення 

оперативних переключень. 

 

З обов'язками ознайомлений «  » 20    року 

Інструкцію отримав 

 

Інструкція № ___ 

з техніки електробезпеки при роботі на верстатах  

До початку роботи учень зобов'язаний: 
 Перевірити надійність кріплення з'єднань захисного заземлення 

(нуль) із корпусом станка. 

 Перевірити роботу верстата на холостому ходу та справність пус-

кової коробки шляхом вмикання та вимикання кнопок і важелів 

управління. 

 На випадок вимикання току із системи під час роботи негайно 

вимикати пускову кнопку. 

 Для безпечного виконання робіт використовувати захисні ки-

лимки. 

Категорично забороняється: 
    Розбирати та проводити роботу з проводами та з'єднаннями на вер-

статі під напругою. 

Після закінчення роботи: 
 Покласти інструменти на свої місця. 

 Прибрати зі станка стружку за допомогою щітки. Здувати стружку 

та змітати її руками категорично заборонено. 

 Здати станок учителю. 

 

З обов'язками ознайомлений «  » _____ 20 року 

Інструкцію отримав 
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 установленому порядку. 

   1.7. Заступник директора школи з адміністративно-господарської 

роботи за узгодженням з директором визначає обсяг і характер ро-

боти технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в 

межах робочого дня. 

   2. Обов'язки учителів 
   2.1. Кожний учитель, з'явившись на роботу, ознайомлюється з усі-

ма розпорядженнями і оголошеннями, які вивішуються адміністраці-

єю і громадськими організаціями. 

   2.2 Учителі приходять у школу не пізніше, ніж за 15 хвилин до по-

чатку свого уроку. 

   2.3. У випадку не прибуття до дзвінка на урок вважається, що учи-

тель запізнився. Про причини відсутності чи запізнення учитель по-

дає пояснення черговому адміністратору. 

   2.4. Учитель входить у клас за 5 хвилин до початку уроку для про-

ведення фізкультзарядки. 

   2.5. Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до 

уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо 

клас не підготовлений належним чином до занять, учитель не пови-

нен починати урок до приведення класу в повну готовність. 

   2.6. Після дзвонику з уроку учитель повідомляє учнів про закінчен-

ня заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організовує роботу чергових 

для виконання санітарно-гігієнічного режиму школи. 

   2.7. Після закінчення першого уроку вчитель відмічає відсутність 

учнів даного класу, виясняє причини відсутності у заведеному Журна-

лі відвідування учнями школи. 

   2.8. Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і 

порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку. 

   2.9. Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах — 

класні керівники, а в кабінетах — відповідний учитель. 

   2.10. Викликавши учня для опитування, учитель зобов'язаний по-

просити пред'явити щоденник. 

   2.11. Оцінку (одержану учнем за відповідь) учитель вимовляє голос-

но і вносить її у класний журнал і щоденник учня. 

   2.12. Учитель приносить і вносить класний журнал сам, не переда-

ючи його учням і не залишаючи у класі. 

   2.13. Своєчасно подавати класний журнал своєму колезі — обов'язок 

кожного вчителя. 

   2.14.Учитель зобов'язаний з початку уроку особисто відмітити 

у класному журналі відсутність учнів. 
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   2.15. Учитель зобов'язаний у день проведення записати в класному 

журналі зміст уроку і домашнє завдання учням. 

   2.16. Учитель повинен на вимогу навчальної частини або голови 

методичного об'єднання вийти на заміну уроків відсутнього колеги. 

   2.17. Учитель, який замінює урок, зобов'язаний після його закін-

чення зробити відповідні нотатки у класному журналі. За їх відсутнос-

ті оплата заміни не проводиться. 

   2.18. Учитель, який не має можливості з'явитись на свої уроки з 

поважної причини, зобов'язаний заздалегідь попередити про це на-

вчальну частину школи. 

   2.19. Класні керівники зобов'язані вести облік відвідування учнями 

школи і щоденно робити про це відповідні відмітки в класному жу-

рналі на основі особистих спостережень і відмітки відсутніх на уро-

ках учителями -предметниками. 

   2.20. Класні керівники терміново повинні вжити заходи для вияс-

нення причин пропусків уроків і забезпечити передачу відсутнім до-

машніх завдань. 

   3. Порядок чергування по школі 
  3.1. Чергування учнів по школі розпочинається о 8.00 год і завер-

шується о 14 год 30 хв. 

   3.2. Класи чергують згідно з графіком чергування по школі, забез-

печуючи порядок на своїй ділянці. 

   3.3. Класні керівники чергових класів є старшими черговими по 

школі. 

   3.4. Старші чергові учні в кінці дня щоденно здають звіт про чер-

гування старшому черговому учителю, який, у свою чергу, звітує 

черговому адміністратору. 

   3.5. Чергові учителі є допоміжними черговими, вони допомагають 

старшому черговому учителю забезпечувати належний порядок у шко-

лі, контролювати чергування учнів на поверхах. 

   3.6. Чергування розпочинається до початку занять та продовжуєть-

ся під час кожної перерви протягом дня. 

   3.7. Після останнього уроку чергові учителі допомагають підтри-

мувати належний порядок у вестибюлі та роздягальні під час відпра-

влення дітей додому. 

   4. Функціональні обов'язки класного керівника чергового класу 
   4.1. Класний керівник чергового класу є старшим черговим учите- 

лем по школі, він виконує розпорядження чергового адміністратора. 

   4.2. Чергування класного керівника розпочинається о 8.00 год. 

   5. Класний керівник зобов'язаний: 
   5.1. Розподіляти обов'язки чергових між учнями класу. 
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5. Відповідальність за охорону життя і здоров'я учнів під час ек-

скурсії несуть директор школи, учитель, керівник об'єкта екскурсії. 

6. Керівники екскурсії повинні вести постійний нагляд за учнями 

під час проведення екскурсії на території об'єкта. 

7.Перед кожною екскурсією учні мають бути ознайомлені із за-

гальною характеристикою об'єкта екскурсії, маршрутом прохо-

дження і запобіжними заходами, яких необхідно дотримуватися 

при проведенні екскурсії. 

8. Число учнів одночасно не повинне перевищувати 25 осіб і має уз-

годжуватися з керівником екскурсії від підприємства. 

9.Допущені до екскурсії повинні бути відповідно одягненими, не 

мати при собі предметів, що створюють небезпеку при проведен-

ні екскурсії. 

10.Під час проведення екскурсії учням забороняється у будь-який 

спосіб впливати на об'єкти екскурсії без дозволу керівника. 

11.Забороняється проведення екскурсії на відкритому чи закритому 

розподільних пристроях під час грози, дощу, туману, уночі. 

12.У випадку аварійної ситуації на місці екскурсії учні виводяться 

керівниками екскурсії в заздалегідь обране безпечне місце. У разі 

нещасного випадку потерпілому надається перша допомога. 

13.Після завершення екскурсії керівники виводять учнів з об'єкта і 

перевіряють наявність учнів за списком. 

   Правила проведення екскурсії на підприємства з установками 

напругою до 1000 В 
1. При проведенні екскурсії на об'єкти з електроустановками на-

пругою до 1000 В останні можуть демонструватися учням у режи-

мі комутації. 

2.Демонстрація електроустановок у режимах комутації (ввімкнення, 

відімкнення, зміна режимів роботи) може здійснюватися тільки 

керівником екскурсії, що працює на даному підприємстві. 

3.Усі електроустановки, на яких проводиться монтаж, ремонт, на-

лагодження, випробування, під час проведення екскурсії повинні 

мати огородження, що забезпечують безпеку проведення екскур-

сії. 

4.Проведення екскурсії в приміщеннях з акумуляторними уста-

новками дозволяється тільки за умови нормально діючої вентиля-

ції. 

   Правила проведення екскурсії на підприємства з установками 

напругою вище 1000 В 
1.Екскурсії на об'єкти з установками напругою вище 1000 В доз-
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 При змішуванні чи розведенні речовин, що супроводжується виді-

лення тепла, варто користуватися порцеляновим чи термостійким 

тонкостінним хімічним посудом. 

 Великі хімічні склянки слід піднімати двома руками, щоб відігнуті 

краї склянки впиралися на вказівні й великі пальці. 

 Роботу з отруйними вогне- й вибухонебезпечними речовинами 

треба проводити в приладах чи посуді з високоякісного, термічно 

стійкого скла. 

 Нагріваючи рідину в пробірці, необхідно тримати її так, щоб отвір 

пробірки був спрямований у бік від себе й сусідів по парті. 

 При обрізанні шматка скляної трубки треба зробити на ній надріз 

напилком чи іншим інструментом, після чого взяти трубку обома 

руками й легким натисненням у протилежному надрізу напрямку 

зламати її. 

Після закінчення роботи: 
 Ретельно помити руки з милом. 

 У разі виявлення яких-небудь несправностей використовуваних 

приладів доведіть це до відома вчителя. 

 Дотримуйтеся правил особистої гігієни, при неохайному утри-

муванні рук під нігтями можуть накопичуватися шкідливі речови-

ни, що при потраплянні з їжею в організм можуть призвести до 

отруєння. 

 

З обов'язками ознайомлений «  » 20    року 

Інструкцію отримав 

 

Інструкція з охорони праці №___  

Техніка безпеки під час екскурсій на уроках фізики  

Загальні положення 

1. Як об'єкт екскурсії вибираються цехи, ділянки, установки, що за-

безпечують повну безпеку при проведенні екскурсії. 

2. Місце проведення екскурсії, маршрут проходження, об'єкти де-

монстрації, день і час узгоджуються представником школи з адмі-

ністрацією об'єкта екскурсії й оформляються службовою запискою 

за підписами директора школи і представника підприємства. 

3. Керівниками екскурсії призначаються: від школи — учитель фізики; 

від підприємства — керівник чи заступник керівника підприємства. 

4.Керівники екскурсії повинні добре знати об'єкт екскурсії, мати 

кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче III для установок 

понад 1000 В, що підтверджується посвідченням установленої фо-

рми. 
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    5.2. Здійснювати контроль за виконанням обов'язків чергових уч-

нями класу до початку занять та під час перерв. 

   5.3. Фіксувати факти запізнень учнів на перший урок. 

   5.4. Стежити за порядком і дисципліною у школі під час перерв. 

   5.5.Організовувати забезпечення атрибутами чергових. 

   5.6. У кінці кожного дня подавати звіт про чергування черговому 

адміністратору. 

   5.7. Чергові учителі з'являються на чергування не пізніше ніж за 

30 хвилин до початку занять. 

   5.8. Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в 

класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в ко-

ридорах, на сходинках, у вестибюлі. 

   5.9. Усі вчителі зобов'язані слідкувати за виконанням учнями правил 

внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієніч 

них вимог. 

 

 

 

Додаток 6 

 ІНСТРУКТАЖІ ТА ІНСТРУКЦІЇ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ,  

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

   Працівники установ та закладів освіти під час прийняття на роботу 

та періодично повинні проходити інструктажі з питань охорони пра-

ці, навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим 

від нещасних випадків, правил поведінки та дій при виникненні ава-

рійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. 

   Порядок проведення інструктажів з охорони праці працівниками 

в установах та закладах освіти визначається Типовим положенням. 

   Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з працівниками: 

 які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно 

від їх освіти, стажу роботи та посади; 

 які прибули до установи чи закладу освіти і беруть безпосередню 

участь у навчально-виховному та виробничому процесі або вико-

нують інші роботи для цієї установи чи закладу освіти. 

     Вступний інструктаж  проводиться особою відповідно до нака-

зу керівника, на яку покладається цей обов'язок і яка в установле-

ному Положенням порядку пройшла навчання і перевірку знань з 

питань охорони праці. 
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   Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в 

приміщенні, що спеціально для цього обладнане, за програмою, 

розробленою комісією з питань охорони праці. Програма та трива-

лість інструктажу затверджуються керівником установи чи закладу 

освіти. 

   Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі 

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який збе-

рігається комісією з питань охорони праці або працівником, що від-

повідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про 

прийняття працівника на роботу. 

   Первинний інструктаж з охорони праці проводиться до початку 

роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: 

 новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до установи чи закладу 

освіти; 

 який переводиться з одного структурного підрозділу установи 

чи закладу освіти до іншого; 

 який виконуватиме нову для нього роботу; 

 відрядженим працівником іншої установи чи закладу освіти, 

який бере безпосередню участь у навчально-виховному або ви-

робничому процесі. 

   Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивіду-

ально або з групою осіб одного фаху за чинними в установі та закла-

ді освіти інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних 

робіт. 

   Повторний інструктаж з охорони праці проводиться на робочо-

му місці індивідуально з окремим працівником, з групою працівни-

ків, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку 

питань первинного інструктажу. 

   Повторний інструктаж проводиться на роботах з підвищеною не-

безпекою — 1 раз на 3 місяці, для решти робіт — 1 раз на 6 місяців. 

   Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в 

кабінеті охорони праці: 

 при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових 

актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до 

них; 

 при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устат-

кування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів 

та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; 

 при порушеннях працівниками нормативно-правових актів з охо-

рони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо; 
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  Щоб уникнути вибуху спиртівки, не допускається вигорання спир-

ту більш ніж на 2/3 об'єму посудини. 

 Необхідно стежити, щоб полум'я не проникло усередину паль-

ника. 

 Після закінчення роботи: 
 Погасити пальник спиртівки, закривши її захисним ковпачком. 

 Черговим учням здати всі нагрівальні прилади вчителеві. 

 Про несправність у роботі приладів повідомити вчителя. 

 

З обов'язками ознайомлений «  » 20    року 

Інструкцію отримав 

 

 

Інструкція з охорони праці № _  

Техніка безпеки при роботі  

зі скляним посудом у кабінеті фізики  

Загальні вимоги 
   1. Жоден прилад не можна використовувати без перевірки його 

вчителем. 

   2. Варто пам'ятати, що скло є крихким, легко ламається і тріскаєть-

ся при ударах, різкій зміні температури. 

Можливі небезпеки при роботі: 
 Опіки рук при необережному поводженні зі скляними трубками, 

склянками, колбами й іншим хімічним посудом, нагрітим до висо-

кої температури. 

 Поранення рук та обличчя при розриві посудин або приладів у разі 

порушення правил застосування виробів зі скла. 

Перед  початком  роботи: 
 При збиранні скляних приладів шляхом з'єднання окремих їх час-

тин за допомогою гумових трубок, а також при інших роботах зі 

склом необхідно захищати руки рушником. 

 Кінці скляних трубок і паличок для розмішування розчинів чи ін-

ших цілей мають бути оплавлені, щоб не поранити руки. 

Під час роботи: 
 Усі види механічної й термічної обробки скла варто робити з ви-

користанням запобіжних окулярів. 

 Посудину з гарячою рідиною не можна закривати притертою про-

бкою доти, доки вона не остигне. 

 Переносячи посудини з гарячою рідиною, треба брати їх руками, 

захищеними рушником, велику посудину при цьому слід тримати 

однією рукою за дно, іншою — за шийку. 

. 
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перегинаючись через них чи з'єднувальні проводи. 

 Для вмикання й вимикання струму в ланцюзі необхідно викорис-

товувати вимикачі, і тільки за їх допомогою переривати струм. Усі 

розетки, щитки, вилки не повинні мати тріщин, відколів і т. д. 

 Викрутки, гострозубці, плоскогубці повинні мати ізольовані руч-

ки. 

 Наявність напруги в ланцюзі можна перевіряти тільки приладами. 

 При проведенні дослідів із сильними магнітними полями необ-

хідно зняти з руки годинник. 

Після закінчення роботи: 

 Негайно вимкнути електроприлади. 

 Відключення силової лінії кабінету фізики одним загальним ви- 

микачем здійснює учитель. 

 

З обов'язками ознайомлений  «  » 20    року 

Інструкцію отримав 

 

 

 

Інструкція з охорони праці № _  

Техніка безпеки при роботі  

з нагрівальними приладами з фізики  

Загальні вимоги 

   1. Кожний демонстраційний дослід і лабораторне заняття повинні 

бути ретельно підготовлені й продумані у плані заходів безпеки, а при 

їх проведенні вчитель має подавати приклад точного дотримання 

правил техніки безпеки. 

   2. Забороняється: 

 залишати без догляду працюючі електронагрівальні прилади; 

 використовувати несправні електроприлади; 

 застосовувати у спиртівках як паливо бензин; 

 при проведенні дослідів використовувати посуд із тріщинами; 

 для проведення дослідів використовувати замість спеціальних 

підставок випадкові предмети (підручники, сумки і т. д.). 

Перед початком роботи: 

 Прослухати інструктаж учителя про запобіжні заходи при роботі 

з електронагрівальними приладами. 

 Ознайомитися з ходом роботи.  

Під час роботи: 
 На столі не повинно бути жодних сторонніх предметів. 

 Не можна запалювати спиртівку від іншої палаючої спиртівки.  
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 при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних 

днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - 

60 днів. 

   Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окре-

мим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і 

зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому 

випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу 

його проведення. 

   Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться: 

 у разі ліквідації аварії або стихійного лиха; 

 при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформ-

люються наряд-допуск, наказ або розпорядження. 

   Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим праців-

ником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу 

визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться. 

   Проведення інструктажів з охорони праці з учнями, в навчальних 

закладах під час проведення трудового і професійного навчання 

здійснюється відповідно до Положення. 

   Вступний інструктаж з охорони праці проводиться: 

•    до початку навчання в навчальному закладі або на виробництві; 

•    у разі екскурсії на підприємство. 

   Первинний інструктаж проводиться: 

 перед початком навчання в кожному кабінеті, майстерні навчаль-

ного закладу; 

 перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з 

використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо. 

   Позаплановий інструктаж з учнями проводиться при порушеннях 

ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть 

призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо. 

   Інструктажі з охорони праці з учнями проводяться під час трудового 

професійного навчання в навчальних закладах. їх проводять керівни-

ки робіт, майстри виробничого навчання та інші особи, на яких пок-

ладено наказом керівника проведення інструктажів. 

   Реєстрація таких інструктажів проводиться: 

  вступний — у журналі обліку навчальних (навчально-

виробничих) занять на окремій сторінці; 

   первинний на робочому місці в кожному кабінеті, лабораторії, 

майстерні, де проводиться трудове або професійне навчання, — у 

спеціальному журналі; 

 первинний перед виконанням навчального завдання, пов'язаного 

з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів  
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тощо — у журналі обліку навчальних (навчально-виробничих) занять 

на сторінці про запис теми уроку, навчального заняття тощо. 

   Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охо-

рони праці з працівниками та учнями, які проходять виробниче на-

вчання та виробничу практику на підприємствах, в організаціях, про-

водить безпосередній керівник робіт (начальник структурного під-

розділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману пра-

цю. 

   Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охо-

рони праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опиту-

вання або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою на-

бутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила ін-

структаж. 

   При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок 

щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи 

позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться 

інструктаж і повторна перевірка знань. 

   Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільо-

вого інструктажів працівників, учнів та їх допуск до роботи, особа 

яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації ін-

структажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки 

журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, про-

шнуровані і скріплені печаткою. 

   Крім проведення інструктажів з охорони праці, під час трудового 

і професійного навчання з учнями і працівниками навчальних закла-

дів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності, які містять 

питання безпеки праці, охорони здоров'я, пожежної, радіаційної 

безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового трав-

матизму, дії у випадку надзвичайних ситуацій тощо. 

   Порядок, тематика та організація проведення інструктажів з безпе-

ки життєдіяльності вихованців, учнів, працівників визначаються роз-

ділом № 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учас-

ників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, за-

твердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01-

.08.01 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.01 

за № 969/6160. 

   Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при за-

рахуванні або оформленні до навчального закладу вихованця, учня, 

проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності служба-

ми охорони праці. За умови чисельності учасників навчально-

виховного процесу в закладах понад 200 вищезазначеними службами  
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 Не вмикати джерела електроживлення без дозволу вчителя. 

 Перевіряти наявність напруги на джерелі живлення чи інших час-

тинах електроустановки за допомогою покажчика напруги. 

 Стежити, щоб ізоляція проводів була справною, а на кінцях про-

водів були наконечники, при збиранні електричного ланцюга дроти 

розміщуйте акуратно, а наконечники щільно затискайте клемами  

 Виконувати спостереження й виміри дуже обережно, щоб випад-

ково не торкнутися оголених проводів (струмоведучих частин, що 

перебувають під напругою). 

 Не торкайтеся конденсаторів навіть після відімкнення елект-

ричного ланцюга від джерела електроживлення: їх спочатку потрі-

бно розрядити. 

Після закінчення роботи: 
По закінченні роботи відімкнути джерела електроживлення, після 

чого розібрати електричний ланцюг. Знайшовши несправність в елек-

тричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно відімкну-

ти джерела електроживлення й повідомити про це вчителя. 

 

З обов'язками ознайомлений «   » 20    року 

Інструкцію отримав 

 

 

Інструкція з охорони праці № _  

Техніка електробезпеки в кабінеті фізики  

   Загальні вимоги 
   1.Прилади, використовувані учнями, повинні мати обмежувальні 

пристрої, що виключають можливість ураження електрострумом. 

   2. Корпуси приладів, де це необхідно, повинні заземлюватися. 

   3. Забороняється: 

 як заземлення використовувати опалювальні труби; 

  залишати без догляду працюючі електронагрівальні прилади; 

 під час дослідів тримати на столі сторонні предмети. 

Перед початком роботи: 
 Необхідно детально ознайомитися з описом приладів і, перш ніж 

ввімкнути прилад у ланцюг, перевірити, чи відповідає напруга в ме-

режі тій, на яку розрахований прилад. 

 Використовувані прилади повинні бути справні, відрегульовані, 

утримуватися в чистоті й регулярно перевірятися. 

Під час роботи: 
 Прилади не можна залишати біля краю столу. їх необхідно розта-

шовувати у такий спосіб, щоб було зручно здійснювати виміри, не  
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  б) ведуть паспорт на кабінет (лабораторію) фізики і наявні в ньому 

устаткування і прилади; 

  в)  систематично проводять інструктаж учнів з техніки безпеки. 

• Інструкція з техніки безпеки, розроблена завідуючим лабора- 

торією з урахуванням місцевих особливостей, погоджена з місце-

вим кабінетом профспілки і затверджена директором школи, повин-

на знаходитися в лабораторіях фізики на видному місці. 

Можливі небезпеки при роботі: 
 Неакуратність, неуважність, недостатнє ознайомлення з прила-

дами й незнання правил техніки безпеки можуть призвести до не-

щасних випадків. 

 При проведенні лабораторних робіт чи демонстрацій користу-

ватися розбитим скляним посудом чи посудом із тріщинами забо-

роняється. В усіх дослідах, що вимагають нагнітання або відкачу-

вання повітря зі скляних посудин, а також підвищення в них тиску 

шляхом нагрівання, необхідно застосовувати захисні чохли або 

екрани з органічного скла (для захисту учнів), а також захисні оку-

ляри чи маски для демонстратора. Уламки скла зі столу не можна 

збирати руками. Для цього необхідно використовувати щіточку і 

совок. У такий само спосіб необхідно струшувати металеві ошурки, 

що використовувалися при спостереженні магнітних спектрів. 

 Для запобігання нещасним випадкам прилади на демонстрацій-

ному столі варто розміщувати у такий спосіб, щоб під час дослі-

дів виключити будь-яку можливість потрапляння деталей, що від-

летіли, в учнів, для чого варто застосовувати захисні екрани з органі-

чного скла. 

Перед початком роботи: 
   Перш ніж приступити до виконання роботи, ретельно вивчити її 

опис, з'ясувати хід виконання.  

Під час роботи: 
 Бути уважними, дисциплінованими, обережними, точно викону-

вати вказівки вчителя. 

 Не залишати робоче місце без дозволу вчителя. 

 Розмішувати прилади, матеріали, устаткування на робочому місці в 

порядку, зазначеному вчителем. 

 Не тримати на робочому місці предмети, що не потрібні при ви-

конанні завдання. 

 Здійснювати збирання електричних ланцюгів, переключення в 

них, монтаж і ремонт електричних пристроїв тільки при відімкне-

ному джерелі живлення. 
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 проводиться навчання з вихователями, класоводами, класними кері-

вниками, майстрами, кураторами тощо, які, в свого чергу, інструкту-

ють вихованців, учнів, перед початком навчального року. 

   Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці жур-

налу обліку навчальних занять. 

   Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на 

початку навчального року перед початком занять у кожному кабі-

неті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, перед початком зимо-

вих канікул, наприкінці навчального року перед початком літніх 

канікул, а також за межами навчального закладу, де навчально-

виховний процес пов'язаний із використанням небезпечних або шкід-

ливих для здоров'я факторів. 

   Первинний інструктаж проводять учителі, класоводи, вихователі, 

класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівни-

ки гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, 

слухачами, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних 

заходах. 

   Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому 

журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який збе-

рігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі та 

іншому робочому місці. Учні і вихованці, які інструктуються, розпи-

суються в журналі, починаючи з 9-го класу. 

   Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводить-

ся перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використан-

ням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, 

заняття, лабораторної, практичної роботи тощо. 

   Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кож-

ного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), 

реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого на-

вчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, занят-

тя. Вихованці, учні, студенти, слухачі, які інструктуються, не розпису-

ються про такий інструктаж. 

   Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями проводиться у 

разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж то-

що, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних 

робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі 

нещасних випадків за межами навчального закладу. 

   Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєст-

рації інструктажів.  

   Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями в разі  
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організації позанавчальних заходів (олімпіад, турнірів з предметів, 

екскурсій, туристичних походів, спортивних змагань тощо), під час 

проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання тери-

торій, приміщень, науково-дослідної роботи на навчально-

дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструк-

тажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів. 

 

Орієнтовний перелік  

питань вступного інструктажу 
   1.Загальні відомості про школу, її структуру (кабінети, лабораторії, 

майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки в навчаль-

них приміщеннях, на спортивних майданчиках, на навчально-

дослідних ділянках тощо. 

   2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного проце-

су. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випад-

ків, що бувають у навчальних закладах. 

   3. Вимоги пожежної безпеки в школі. Ознайомлення з Правилами 

пожежної безпеки для закладів, установ, організацій і підприємств 

системи освіти України. 

   4. Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій природного 

і техногенного характеру. 

   5. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, ознайомлення з 

правилами дорожнього руху. 

   6. Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних ви-

падків у побуті. 

   7. Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випад-

ків, надзвичайних подій тощо. 

 

 Орієнтовний перелік  

питань первинного інструктажу 
   1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на ро-

бочому місці, виробничій дільниці, в цеху. Основні небезпечні вироб-

ничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі, осо-

бливості їх дії на працівників. Питання виробничої санітарії та осо-

бистої гігієни, пов'язані з виконанням роботи і перебуванням в при-

міщенні. 

   2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця. 

   3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки 

обладнання (запобіжні, гальмівні пристрої та огорожа, системи бло-

кування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги щодо запобігання 

електротравматизму. 
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   3.15. У разі необхідності робити огородження безпосередньо робо-

чого місця від невідімкнених частин електроустановок переносними 

ширмами, щитками і т. д., вивішувати плакати типу «Працювати 

тут». 

   4. Вимоги безпеки після завершення роботи  

   4.1. Відімкнути джерело електроживлення, після чого здійснювати        

розбирання електричного кола. 

   4.2. Ретельно прибрати робоче місце. 

   4.3. Виходити з кабінету тільки з дозволу вчителя. 

    5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
   5.1. У разі виникнення аварій при неспрацьовуванні захисту, пе-

ревантаженнях, коротких замиканнях електропроводки, електрич-

них машин і трансформаторів, загорянні ізоляції, потраплянні під 

напругу і т. п. необхідно негайно натиснути на кнопку аварійного 

відключення. Слід вжити заходів залежно від характеру аварії, нада-

ти першу допомогу потерпілим, ліквідувати осередок пожежі, частко-

во відімкнути ушкоджене устаткування й вивезти його на ремонт. 

   5.2. Роботу в аварійних випадках, а також короткочасні термінові 

роботи з усунення несправностей устаткування, що можуть призвес-

ти до аварії, дозволяється здійснювати без попереднього запису в 

оперативному журналі не менш ніж двома особами з кваліфікацій-

ною групою не нижче III. 

   5.3. Роботи в аварійних випадках мають виконуватися з дотриман-

ням усіх технічних заходів, що забезпечують безпеку їх проведен-

ня, з подальшим оформленням запису в оперативному журналі. 

 

З обов'язками ознайомлений «    » 20   року 

Інструкцію отримав  

 

 

Інструкція з охорони праці № __  

Техніка безпеки для учнів у кабінеті фізики  

Загальні вимоги 
 Директор школи, його заступник з навчально-виховної роботи, 

завідувач лабораторією та вчитель фізики зобов'язані забезпечити 

безпечні умови праці в лабораторіях і несуть особисту відповіда-

льність за порушення правил техніки безпеки й виробничої сані-

тарії. 

 Завідуючий кабінетом (лабораторією) фізики та вчитель фізики: 

а) забезпечують безпечний стан робочих місць, приладів, устатку- 

вання, інструментів; 
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 не приступати до виконання роботи без дозволу вчителя; 

 не залишати робочого місця без дозволу вчителя; 

 користуватися інструментом тільки з ізольованими ручками; 

 розміщувати прилади, матеріали, устаткування на своєму робо-

чому місці так, щоб уникнути їх падіння; 

 не вмикати джерела електроживлення без дозволу вчителя. 

   3.4. Переключення в електричних схемах устаткування кабінету 

здійснюється тільки вчителем. 

   3.5. Увімкнення електроустаткування здійснюється послідовно 

від загального вимикача до вимикачів ланцюгів, що відходять. Вимк-

нення відбувається в зворотному порядку. Перед увімкненням зага-

льного вимикача необхідно переконатися в тому, що всі інші вими-

качі вимкнені. 

   3.6. При збиранні експериментальних установок використовувати 

дроти з наконечниками й запобіжними чохлами, з міцною ізоляці-

єю, без видимих ушкоджень. 

   3.7. Джерело струму до електричного кола підключати в останню 

чергу. Зібраний ланцюг умикати тільки після перевірки і з дозволу 

вчителя. Наявність напруги в ланцюзі слід перевіряти тільки прила-

дами або покажчиками напруги. 

   3.8. Для приєднання споживачів до мережі користуватися штеп-

сельними з'єднаннями. 

   3.9. При проведенні дослідів не допускати граничних навантажень 

вимірювальних приладів вище зазначених позначок на шкалі прила-

дів. 

   3.10. При роботі з електричними машинами дотримуватися заходів 

безпеки, що запобігають травмуванню учнів, з частинами машини, 

що обертаються, зберігати цілісність і кріплення захисних присто-

сувань та огороджень. Не нахилятися до частин машини, що оберта-

ються. 

   3.11.Під час проведення робіт користуватися тільки справними 

приладами й обладнанням. 

   3.12. Не торкатися неізольованих елементів ланцюга, що перебу-

вають під напругою. Не здійснювати приєднання в ланцюгах машин 

до повної зупинки якоря чи ротора електродвигуна й заміну запобіж-

ників до вимкнення джерела електроживлення. 

   3.13. Не торкатися корпусів стаціонарного електроустаткування, за-

тискачів відімкнених конденсаторів. 

   3.14. Знайшовши несправність в електроустановках, що перебува-

ють під напругою, негайно вимкнути джерело електроживлення й по-

відомити про це вчителя. 
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   4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, 

пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, зазе-

млення та інших засобів захисту). 

   5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небез-

печної ситуації. 

   6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх 

використання. 

   7. Схема безпечного руху працівників по території цеху, дільниці. 

   8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідйомні засоби і ме-

ханізми. Вимоги при вантажно-розвантажувальних роботах транспо-

ртування вантажів. 

   9. Характерні причини аварій, випадків виробничого травматизму. 

   10. План ліквідації аварій, запасні виходи.  

   11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки працівників 

під час аварій. Способи застосування існуючих дільниць і засобів 

пожежогасіння, протиаварійного захисту, сигналізації, місця їх розта-

шування. 

   12. Надання долікарської допомоги потерпілим. 

   13. Вимоги безпеки при закінченні робіт. 

   Зазначені в пунктах 1—13 питання розглядаються у поєднанні з 

інструкцією з охорони праці для конкретного виду роботи чи про-

фесії, вимогами технічної документації та технологічних регламен-

тів. 

Орієнтовна тематика 

навчання дітей з питань особистої 

безпеки і безпеки оточуючих  
   1. Безпека в побуті: можливі небезпечні ситуації в побуті, термічні 

опіки, обмороження, ураження електричним струмом, отруєння гри-

ба-ми, рослинами, падіння з вікон, балконів, небезпека при користу-

ванні побутовими, у т. ч. столовими, приладами, безпечна поведінка 

дітей, залишених дорослими, правила поводження з вогнем, незна-

йомими вибухонебезпечними предметами та вогнепальною зброєю. 

   2. Безпека на ігрових і спортивних майданчиках: користування об-

ладнанням ігрових і спортивних майданчиків (драбини, стінки, коло-

ди, гойдалки, каруселі та ін.), безпека під час рухливих ігор. 

   3. Безпека під час перебування в класі: безконфліктне спілкування, 

попередження пустощів, дотримання розпорядку правил поведінки. 

Безпека під час перебування біля водоймищ: безпечна організація і 

проведення ігор біля водоймищ, купання під наглядом дорослих, стри-

бання у воду, небезпека сонячного опромінення, перебування на льо-

ду. 
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   5. Безпека під час перебування на вулицях: правила поведінки на ву-

лицях, безпечні маршрути, рух уздовж доріг, перехід залізничних пе-

реїздів, вулиць і доріг з одностороннім і двостороннім рухом, під 

час руху по вулицях транспорту з причепами; на зупинках громад-

ського транспорту та в транспорті; заборона ігор у місцях руху тра-

нспорту, на тротуарі, проїжджій частині вулиці, дворів, уникнення 

загрозливих для життя та здоров'я ситуацій, самозахист. 

   6. Пожежна безпека: небезпека ігор з вогнем у приміщенні, полі, 

лісі; безпечне поводження біля газової плити, електроплити на твер-

дому паливі, біля каміну; небезпека гри з сірниками, запальничка-

ми, бенгальськими вогнями, свічками, петардами; легкозаймисті 

рідини та небезпека, пов'язана з ними; безпечне поводження з нагрі-

вальними приладами — прасками, кип'ятильниками, настільними 

електричними світильниками, переносними електричними світиль-

никами тощо. 

   7. Електротравматизм та його попередження: безпечне користу-

вання електроприладами та заборона використання електроприла-

дів за відсутності дорослих; електромережа та розподіл електроене-

ргії в приміщенні; вимикачі, розетки, перехідники, лічильники та не-

безпека електротравм, пов'язана з ними; небезпека електротравматиз-

му; падіння електропроводів на землю і пов'язана з цим небезпека; 

дії при ураженні оточуючих електричним струмом. 

   8. Безпека під час грози, повені, інших стихійних лих. 

   9. Безпека праці: правила поведінки під час ручної праці в групі, 

при користуванні ножицями та іншими небезпечними предметами; 

під час роботи на земельній ділянці, догляду за тваринами у живих 

куточках; при користуванні сільськогосподарським знаряддям; небе-

зпека пустощів. 

   10. Особиста гігієна та здоровий спосіб життя: небезпека бруду 

та попередження пов'язаних із цим захворювань; ознаки здоров'я, спо 

соби його зміцнення, вплив природних умов на здоров'я, загартовуван 

ня організму, ранкова гімнастика. 

 

Документи з охорони праці та техніки безпеки 

в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, 

трудового навчання, спортивному залі 

   У кожному навчальному кабінеті школи, а також службових при-

міщеннях на видному місці розташовані інструкції з техніки безпе-

ки, на поверхах — схеми евакуації. Особливо дотримання правил  

безпеки життєдіяльності потребують учні в кабінетах фізики, хімії, 

інформатики, біології, трудового навчання та спортивних залах. Са- 
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   1.5. Завідуючий кабінетом, учитель та керівники гуртків фізики 

один раз за три роки проходять перепідготовку за навчальним планом 

курсу «Безпека життєдіяльності», затвердженим наказом МОН 

України від 24.02.98 № 66. 

   1.6. Живлення споживачів енергії має здійснюватися тільки від роз-

подільних щитів та приладів, які мають суцільні огорожі, замикають-

ся на замок та позначені відповідними записами. 

   1.7. На робочі столи учнів має подаватися напруга не вище 42 В змін-

ного струму і не вище 110 В постійного струму. Електроустаткуван-

ня кабінету з напругою живлення вище вказаних значень заземлю-

ється. 

   1.8. Забороняється розміщувати електророзетки у безпосередній 

близькості від стояків водопровідних та опалювальних систем, радіа-

торів та раковин. 

   1.9. Радіатори та трубопроводи опалювальної, каналізаційної та во-

допровідної систем обладнуються діелектричною (дерев'яною) ого-

рожею. 

   1.10. Для забезпечення пожежної безпеки кабінети (лабораторії) фі-

зики комплектуються протипожежним інвентарем та вогнегасника-

ми. 

   1.11. Забороняється використовувати кабінети фізики для проведен-

ня занять з інших предметів, зборів. 

2 . В и м о г и  б е з п е к и  п е р е д  п о ч а т к о м  р о б о т и 

   Завідувач кабінетом (учитель) фізики повинен: 

 при проведенні занять, виконанні демонстраційних дослідів, при 

постановці й проведенні лабораторних і практичних робіт провес-

ти з учнями інструктаж з охорони праці; 

 переконатися у справності електроустаткування, апаратури, при-

ладів, пристроїв; 

 перед виконанням робіт ознайомити учнів із їх змістом і ходом 

виконання; 

 перед початком усіх видів робіт перевірити відсутність напруги 

між усіма фазами і кожною фазою по відношенню до землі чи ну-

льового проводу на ділянці роботи. 

3.  Вимоги    безпеки     під     час     виконання     робіт 
   3.1. Виконання і контроль за підготовкою, проведенням занять, до-

слідів та інших видів робіт здійснюється учителем фізики. 

   3.2. Перебування учнів у приміщенні кабінету (лабораторії) фізики 

й у лаборантській допускається тільки в присутності завідувача кабі-

нету або вчителя. 

   3.3. Учні зобов'язані: 

. 
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домте про це вчителя. 

18. Для приєднання користувачів до мережі користуйтеся штеп-

сельними з'єднаннями. 

19. Під час ремонту та роботи електроприладів користуйтеся розет-

ками, гніздами, затискачами, вимикачами з контактними поверхня-

ми, що не виступають. 

 

З обов'язками ознайомлений «    » 20    року 

Інструкцію отримав 

 

Інструкція  

з охорони праці для кабінетів (лабораторій)  

фізики при проведенні занять  

   1. Загальні положення 
   1.1. Директор школи, його заступник з навчально-виховної роботи, 

завідувач лабораторією, учитель фізики, керівник гуртка зобов'язані 

забезпечити безпечні умови праці для проведення занять у кабінеті 

фізики і несуть особисту відповідальність за порушення норм охо-

рони праці та санітарно-гігієнічних правил незалежно від того, приз-

вели ці порушення до нещасного випадку чи ні. 

   1.2. Директор школи зобов'язаний організувати щорічне комісійне 

приймання кабінету (лабораторії) до нового навчального року, а та-

кож щорічну перевірку стану заземлення електрообладнання та опо-

ру ізоляції електромереж. 

   1.3. Завідуючий кабінетом (учитель) фізики вживає необхідних за-

ходів для створення здорових та безпечних умов для проведення за-

нять, забезпечує виконання інструкцій щодо охорони праці та сані-

тарно-гігієнічних заходів; проводить заняття та роботи за наявності 

відповідного обладнання та інших умов, передбачених правилами й 

нормами праці; забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнан-

ня, приладів, інструментів; здійснює інструктажі учнів з подальшим 

оформленням у журналі; негайно сповіщає керівників закладу про 

кожний нещасний випадок. 

   1.4. Лаборант працює під безпосереднім керівництвом завідуючого 

кабінетом (учителя) фізики, відповідає за правильність зберігання, 

експлуатації устаткування, підготовку його для виконання лаборатор-

них та практичних робіт, демонстраційних дослідів, забезпечує про-

філактичне обслуговування приладів та апаратури, пристосувань та 

приладів; наявність засобів надання першої допомоги та протипоже-

жного інвентарю, стежить за виконанням учнями правил безпеки та 

санітарно-гігієнічних заходів. 
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ме тому перед початком навчального року, щоб отримати допуск до 

роботи, проводиться атестація робочих місць. Завідуючий кабінетом 

зобов'язаний пред'явити такі матеріали: 

 Акт-дозвіл на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, інфор-

матики, біології, трудового навчання та спортивному залі. 

 Інструкція щодо техніки безпеки в кабінетах фізики, хімії, інфор-

матики, біології, трудового навчання та спортивному залі. 

 Порядок проведення інструктажів школярів. 

 Інструкція щодо охорони праці для кабінетів фізики, хімії, інфор-

матики, біології, трудового навчання та спортивного залу. 

 Журнал реєстрації інструктажів. 

 Техніка безпеки для учнів у кабінетах фізики, хімії, інформатики, 

біології, трудового навчання та спортивному залі. 

 Техніка електробезпеки в кабінетах фізики, хімії, інформатики, 

біології, трудового навчання. 

 Техніка безпеки при роботі з електронагрівальними приладами в 

кабінетах фізики, хімії, трудового навчання. 

 Техніка безпеки при роботі зі скляним посудом у кабінетах фі-

зики, хімії. 

 Техніка безпеки під час екскурсій на уроках фізики, хімії, інфор-

матики, біології. 

 

Акт-дозвіл  

на проведення занять у кабінеті фізики 
   Ми, що нижче підписалися, склали цей документ стосовно того, що: 

   1. У кабінеті фізики для учнів організовані робочі місця, які від-

повідають нормам охорони праці, правилами техніки безпеки та 

виробничої санітарії. 

   2. Учитель та учні з правилами техніки безпеки у кабінеті фізики  

ознайомлені. 

 

Начальник відділу освіти  

Директор школи  

Голова ПК школи 

 Зав. кабінетом  

Методист РВО 

 

Проведення інструктажів для учнів 
   1. Вступний інструктаж проводиться на початку занять. Інструктаж 

проводить працівник служби охорони праці, а за відсутності такого—  

особа, на яку наказом керівника покладено ці обов'язки. 
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   Програма вступного інструктажу розробляється службою охорони 

праці закладу або призначеною керівником особою. Програма та 

тривалість вступного інструктажу затверджується керівником закла-

ду освіти. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу наве-

дений у відповідній літературі. 

   Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі 

реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охоро-

ни праці або в працівника, що відповідає за проведення вступного 

інструктажу. 

   2. Первинний інструктаж проводиться з групою учнів. Тематика 

інструктажу та порядок його проведення визначаються відповідни-

ми положеннями Міністерства освіти і науки України. 

   3. Позаплановий інструктаж проводиться при виявленні порушень 

вимог безпеки учнями під час навчально-виховного процесу, у випад-

ку зміни умов виконання навчальних завдань, лабораторних робіт, 

інших видів завдань, передбачених навчальними планами. 

   4. Цільовий інструктаж з питань охорони праці проводять з групою 

учнів. Обсяг і зміст інструктажу визначається залежно від виду ма-

сових заходів. Облік проведення цільових інструктажів здійснюєть-

ся відповідно до чинних положень Міністерства освіти і науки 

України в журналах обліку теоретичного й виробничого навчання. 

   5. Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять від-

повідні вчителі, керівники гуртків, завідувачі кабінетів (лабораторій) 

тощо за відповідними інструкціями та програмами. 

   6. Відмітка про проведення первинного та позапланового інструкта-

жів робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони пра-

ці. Учні розписуються в журналі реєстрації інструктажів під час 

трудової і професійної підготовки, починаючи з 9-го класу. 

 

Журнал реєстрації інструктажів 
Розпочато _____________________________________________  

Закінчено ____________________________________________  
 

 

№ 

з/п 

Дата 

про

веден

ня інс

трук

тажу 

ПІБ осо

би, яка 

інструк

тується 

Клас Вид інс

трукта

жу, його 

зміст, но

мер, най

менуван

ня інс

трукції 

ПІБ осо

би, яка 

провела 

інс

труктаж 

Підпис 

особи, 

яка 

прове

ла інс

трук

таж 

Підпис 

особи, 

яку інс

трукту

вали 
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Інструкція  

щодо техніки безпеки в кабінеті фізики 
1.  Будьте уважними та дисциплінованими, точно виконуйте вказівки 

вчителя. 

2.  Не починайте виконання робіт без дозволу вчителя. 

3. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому 

місці у такий спосіб, щоб запобігти їх падінню або перекиданню. 

4.Перед виконанням роботи уважно вивчіть зміст і хід її виконання. 

5. Для запобігання падінню при проведенні дослідів скляні посудини 

(пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штатива. 

6.При проведенні дослідів не допускайте граничних навантажень 

вимірювальних приладів. Під час роботи зі скляними приладами 

будьте обережними. Не витягуйте термометри з пробірок із затве-

рділою речовиною. 

7. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах та пристосуваннях. 

Не торкайтеся і не нахиляйтеся (особливо з неприбраним волос-

сям) до частин машини, що рухаються. 

8. Під час збирання експериментальних установок використовуйте 

дроти (з наконечниками та запобіжними чохлами) з міцною ізоляці-

єю, без видимих ушкоджень. 

9.Під час збирання електричного ланцюга уникайте перетинання 

дротів. Забороняється користуватися провідниками зі зношеною 

ізоляцією та вимикачами відкритого типу (при напрузі вище 42 В). 

10.Джерело струму в електричному ланцюзі вмикайте останнім. Зіб-

раний ланцюг вмикайте тільки після перевірки з дозволу вчителя. 

Наявність напруги в ланцюгу можна перевірити тільки за допомо-

гою приладів або покажчиків напруги. 

11.Не торкайтеся елементів, що перебувають під напругою та в яких 

немає ізоляції. Не робіть повторного з'єднання в ланцюгах та не 

змінюйте запобіжників до вимкнення джерела електроживлення. 

12.Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не торкнутися час-

тин електричних машин, що рухаються. Не робіть повторного з'єд-

нання в ланцюгах до повної зупинки якоря або ротора машини. 

13.Не торкайтеся корпусів стаціонарного електроустаткування, за-

тискачів відімкнених конденсаторів. 

14.Використовуйте інструменти з ізолюючими ручками. 

15.Після завершення роботи вимкніть джерело електроживлення, 

після чого розберіть електричний ланцюг. 

16.Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя. 

17.Виявивши ушкодження в електричних приладах, що перебува-ють 

під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення та пові-

домте про це вчителя. 

18.Для приєднання користувачів до мережі користуйтеся штеп-

сельними з'єднаннями. 

19.Під час ремонту та роботи електроприладів користуйтеся розет-

ками, гніздами, затискачами, вимикачами з контактними поверхня-

ми, що не виступають. 

З обов'язками ознайомлений « » 20 року 

Інструкцію отримав 


