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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЗАПОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №71  

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ   
пр. Маяковського, 8, м. Запоріжжя, 69035, (061) тел. 233-87-11, 

Е-mail:school-71@ukr. net, Код ЄДРПОУ 26316249 

 НАКАЗ 

10.08.2020                                                     №____ 

 

Про організацію роботи 

з охорони праці в Запорізькій 

гімназії №71 на 2020-2021 н.р. 

 

 З метою забезпечення нормативних показників з охорони праці, покращення роботи по 

створенню безпечних умов праці та навчання, попередження нещасних випадків та організації 

роботи з охорони праці відповідно до вимог Законів України «Про охорону праці», «Про 

освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 26.12.2017  № 1669 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити комісію з питань охорони праці і дотримання вимог ОП (Додаток 1). 

2. Відповідальність за організацію роботи з охорони праці у гімназії покласти на фахівця з 

охорони праці Маліцьку Н.В.: 

 2.1. Відповідальному організувати та проводити роботу з ОП відповідно до вимог 

чинного законодавства та Положення про службу охорони праці гімназії, затвердженого 

наказом №246 від 20.06.2019 р. 

 2.2. Розробити та затвердити план роботи комісії з охорони праці в гімназії. 

           До 14.08.2020 

 2.3. Вести облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та брати 

участь у їх розслідування згідно з Положенням та своєчасно інформувати органи вищих 

інстанцій. 

           Постійно  

 2.4. Визначати необхідну кількість інструкцій з охорони праці, організовувати їх 

розробку, облік, перегляд (1 раз на п’ять років) та забезпечення ними працівників гімназії. 

 2.5. Проводити консультації, бесіди з питань охорони праці, пожежної безпеки, БЖД з 

працівниками гімназії. 

 2.6. Брати участь в оформленні стендів, куточків з охорони праці, БЖД, пожежної 

безпеки, безпеки дорожнього руху, трудової дисципліни. 

 2.7.  Проводити вступний інструктаж з усіма новоприйнятими працівниками з 

реєстрацією у відповідному журналі. 

2.8. Контролювати проведення інструктажів (первинний, повторний, цільовий) з 

працівниками гімназії з питань ОП, електробезпеки та пожежної безпеки з обов’язковим 

оформленням у відповідних журналах. 

 2.8. Складати щоквартальні та щорічний статистичні звіти з травматизму. 
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 2.9. Брати участь у розробці та перегляді посадових інструкцій та інструкцій з охорони 

праці, контролювати проведення інструктажу учнів та їх реєстрацію. 

 2.10. Забезпечити впровадження вимог державних і галузевих стандартів з безпеки праці 

у освітній процес. 

      Ознайомлена:   Н.В.Маліцька 

 

3. Відповідальним за виконання учнями та педагогічними працівниками правил безпеки під час 

освітнього процесу, організації і проведення позашкільних, позаурочних заходів та ін. 

призначити заступника директора з НВР Качерову Т.В. 

 3.1. Відповідальному здійснювати безпосереднє керівництво і контроль за дотриманням 

учнями норм і правил ОП, БЖД, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час організації 

позакласної та виховної роботи. 

 3.2. Проводити навчання, інструктаж учнів та інших осіб при проведенні позаурочних та 

позашкільних заходів, контролювати проведення інструктажів з учнями з реєстрацією в 

спеціальному журналі. 

 3.3. Проводити первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з педагогічними 

працівниками на робочому місці з відповідною реєстрацією 

 3.3. Надавати методичну допомогу керівникам гуртків, спортивних секцій, походів, 

екскурсій з питань забезпечення вимог безпеки життєдіяльності. 

 3.4. Організовувати роботу щодо попередження нещасних випадків з учнями на воді, 

вулиці, в побуті тощо, організовувати  з учнями і батьками заходи з профілактики травматизму, 

ДТП, інших нещасних випадків. 

      Ознайомлена:   Т.В.Качерова 

 

4. Заступнику  директора з АГЧ Кликовій В.І.: 

 4.1. Забезпечувати експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до вимог, 

правил і норм з охорони праці та догляд за ними. 

 4.2. Забезпечувати правильність складування і збереження матеріальних цінностей, 

належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень. 

 4.3. Забезпечувати дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, 

енергетичного, вентиляційного обладнання. 

 4.4.   Брати участь у розробці та перегляді інструкцій з охорони праці. 

 4.5. Проводити планово-попереджувальні роботи під час експлуатації виробничих 

будівель, споруд з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій.  

 4.6. Організовувати проведення щорічних замірів опорів ізоляції електроустановок та 

електропроводки, заземлюючих пристроїв тощо, забезпечувати обробку дерев’яних 

конструкцій вогнестійкою сумішшю. 

4.7. Проводити первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з технічним 

персоналом на робочому місці з відповідною реєстрацією 

      Ознайомлена:   В.І.Кликова 

 

5. Призначити відповідальними за охорону праці, безпеку життєдіяльності та пожежну безпеку 

у кабінетах підвищеної небезпеки вчителів:: 

 У кабінеті хімії   Кир’ян Л.Л. 

 У кабінеті фізики   Мазаєва В.І. 

 У кабінеті біології    Ізюмова С.Л. 

 У кабінеті інформатики  Юров І.Л. 

 У спортзалі    Пащенко С.Ф. 

 

 5.1. Відповідальним: 
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 5.2. Забезпечувати безпечний стан обладнання, приладів, інструментів, спортивного 

інвентарю, проводити роботу, направлену на виконання вимог ОП відповідно до посадових 

інструкцій. 

 5.3. Брати участь у заходах, направлених на виконання діючих правил і інструкцій з ОП, 

виробничої санітарії, пожежної безпеки. 

 5.4. Своєчасно проводити всі види інструктажів з учнями на уроках з обов’язковою 

реєстрацією в класних журналах та спеціальних журналах. 

 5.5. Не допускати учнів до занять без відповідного спецодягу. 

 5.6. Припиняти проведення занять при появі загрози для життя та здоров’я учнів та 

доповідати про це адміністрацію гімназії. 

 5.7. Негайно повідомляти адміністрацію гімназії про нещасні випадки, які сталися через 

порушення ТБ під час занять, нести персональну відповідальність за порушення вимог ОП. 

      Ознайомлені:   Л.Л. Кир’ян 

           В.І. Мазаєва 

           С.Л. Ізюмова 

           І.Л. Юров 

           С.Ф. Пащенко 

                                                                                                                          

            

6. Учителям, класним керівникам, вихователям ГПД: 

 6.1. Нести відповідальність за збереження життя і здоров’я вихованців, учнів під час 

освітнього процесу. 

 6.2. Забезпечувати проведення освітнього процесу, що регламентується чинними 

законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, БЖД. 

 6.3. Організовувати вивчення вихованцями, учнями правил і норм з охорони праці, БЖД. 

 6.4. Проводити інструктажі з учнями з БЖД під час проведення навчальних занять, 

позакласних, позашкільних заходів з обов’язковою реєстрацією у спеціальних журналах.  

 6.5. Здійснювати контроль за виконанням учнями правил безпеки. 

 6.6. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, 

учнів під час освітнього процесу. 

 6.7. Проводити профілактичну роботу серед вихованців, учнів щодо вимог особистої 

безпеки у побуті. 

 6.8. Негайно повідомляти адміністрацію гімназії та фахівця з ОП Маліцьку Н.В. про 

кожний нещасний випадок, що стався з учнем, організовувати надання першої долікарської 

допомоги потерпілому, викликати медпрацівника. 

 6.9. Брати участь у розслідуванні нещасного випадку та у здійсненні заходів щодо 

усунення причин, що призвели до нещасного випадку. 

      Ознайомлені:    список додається 

 

7. Призначити громадським інспектором з ОП Швець М.М. 

 7.1. Громадському інспектору: 

 - перевіряти разом з фахівцем з ОП стан умов і безпеки праці на робочих місцях, 

додержання працівниками правил, норм, інструкцій, інших нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

 - брати участь у розслідуванні нещасних випадків з учнями та працівниками; 

 - негайно інформувати адміністрацію про кожен нещасний випадок, що стався в гімназії; 

 - брати участь в обстеженні закладу разом з органами державного нагляду та 

представниками профспілкових органів; 

     Ознайомлена:    М.М.Швець 
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8. Призначити та затвердити комісії: 

8.1. З обстеження та випробування спортивного обладнання гімназії у складі: 

 Голова комісії:   Терновська Л.І., директор гімназії №71; 

 Члени комісії:     Кликова В.І., заступник директора з АГЧ; 

 Васильєва О.Г., голова ПК; 

 Швець М.М., вчитель фізичної культури 

 Маліцька Н.В., фахівець з ОП. 

    

8.2. З адміністративно-громадського контролю за станом ОП в гімназії у складі: 

Голова комісії:  Терновська Л.І., директор гімназії; 

Члени комісії:    Кликова В.І., заступник директора з АГЧ; 

Маліцька Н.В., фахівець з ОП; 

       Васильєва О.Г., голова ПК; 

       Швець М.М., громадський інспектор з ОП. 

 

8.3. З перевірки знань працівників гімназії з питань ОП та БЖД у складі: 

 Голова комісії: Терновська Л.І., директор гімназії №71; 

 Члени комісії:   Маліцька Н.В., фахівець з ОП; 

       Качерова Т.В., заступник директора з НВР; 

       Кликова В.І., заступник директора з АГЧ; 

       Васильєва О.Г., голова ПК. 

 

Ознайомлені:       Н.В.Маліцька 

В.І.Кликова 

О.Г.Васильєва 

М.М.Швець 

Т.В.Качерова 

 

 

9. Призначити відповідальними за організацію та проведення робіт на висоті заступника 

директора з АГЧ Кликову В.І. та фахівця з охорони праці гімназії Маліцьку Н.В.  - для 

тимчасової заміни  у періоди її відсутності 

Ознайомлені:      Н.В.Маліцька 

        В.І.Кликова 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

          

 

 

 

В.о. директора 

Запорізької гімназії №71        В.І.Кликова  

 
Маліцька, 233-87-11 
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Додаток №1 

до наказу №_____ 

від     10.08.2020 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. директора гімназії 71 

 

_________________В.І.Кликова 

 

 

 

СКЛАД  КОМІСІЇ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ГІМНАЗІЇ №71 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

 

Голова комісії Терновська Л.І. - директор гімназії №71 

   

Члени комісії Качерова Т.В.  - заступник директора з НВР; 

 Кликова В.І. - заступник директора по АГЧ 

 Васильєва О.Г. - голова ПК 

 Швець М.М. - учитель фізичної культури 

 Маліцька Н.В. - фахівець з ОП 
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ПОГОДЖЕНО       ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова ПК гімназії №71      В.о директора гімназії №71 

___________О.Г.Васильєва      _________В.І.Кликова 

 

ПЛАН 

роботи комісії з охорони праці 

Запорізької гімназії №71 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

№ Зміст Термін Відповідальний 

1.  Підготувати до перевірки з ОП кабінети хімії, 

фізики, інформатики, спортзали, майстерні.  

Забезпечити наявність актів готовності. 

До 25.08.2020 Маліцька Н.В. 

Качерова Т.В. 

2.  Організувати і провести огляд кабінетів з питання 

ОП. 

Серпень, 2020 Маліцька Н.В. 

Швець М.М.  

3.  Перевірити наявність і відповідність санітарним 

нормам меблів у початковій школі, їх розміщення 

у відповідності до вимог ДСанПіН 5.5.2.008-98, 

маркування. 

Серпень, 2020 Члени комісії 

4.  Перевірити збереження і якість ремонту меблів в 

середній і старшій ланці. 

До 

 25.08.2020 

Зав. кабінетом 

Качерова Т.В. 

Члени комісії 

5.  Взяти участь в перегляді і поновленні інструкцій з 

ОП за професіями і видами робіт. 

вересень -грудень 

2020 

Маліцька Н.В. 

6.  Проводити вступний інструктаж з питань ОП  з 

усіма новоприйнятими співробітниками з 

обов’язковою реєстрацією у відповідному 

журналах 

За потреби Маліцька Н.В. 

 

7.  Проводити первинний інструктаж на робочому 

місці з новоприйнятими педпрацівниками, 

позапланові та цільові інструктажі  

перед початком 

виконання 

посадових 

обов’язків; 

за потреби 

Качерова Т.В. 

8.  Проводити первинний інструктаж на робочому 

місці з новоприйнятими технічними 

працівниками, позапланові та цільові інструктажі  

перед початком 

виконання 

посадових 

обов’язків; 

за потреби 

Кликова В.І. 

9.  Надавати допомогу у вивченні Закону України 

«Про охорону праці» з новими співробітниками. 

Постійно  Качерова Т.В. 

Маліцька Н.В. 

 

10.  Тримати на контролі ведення технічної 

документації по перевірці опору контурів 

захисного заземлення і опору ізоляції 

електропроводки. 

Постійно Терновська Л.І. 

Кликова В.І. 
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11.  Забезпечити виконання заходів по дотриманню 

режиму робочого часу. 

Постійно Члени комісії 

12.  Проводити наради з питань організації роботи з 

охорони праці. 

2 рази на рік Качерова Т.В. 

 

13.  Контролювати своєчасність проведення всіх видів 

інструктажів з обов’язковою відміткою у журналі. 

Протягом року Качерова Т.В. 

Маліцька Н.В. 

Кликова В.І. 

14.  Перевірити наявність і придатність ТЗН, 

спортивного обладнання, приладів. 

2 рази на семестр Члени комісії 

15.  Проводити роз’яснювальну роботу щодо 

виконання вимог Положення про розслідування 

та облік нещасних випадків під час освітнього 

процесу 

Протягом року Качерова Т.В. 

Маліцька Н.В. 

 

16.  Організувати зустріч з інспекторами 

Держпожнадзору і Державтоінспекції. 

Протягом року Качерова Т.В. 

 

17.  Проводити рейд з перевірки готовності кабінетів 

до роботи в поточному році. 

Щоквартально Маліцька Н.В. 

Качерова Т.В. 

18.  Взяти участь в нараді при директорі «Про 

виконання Заходів по створенню безпечних умов 

роботи і навчання». 

Серпень, 

2020 

Члени комісії 

19.  Контролювати проходження медогляду 

працівниками гімназії.  

Протягом року Васильєва О.Г. 

Горбатенко Н.В. 

20.  Аналізувати стан роботи з охорони праці, 

пожежної безпеки 

 Качерова Т.В. 

Маліцька Н.В. 

Кликова В.І. 

 

21.  Проводити розслідування та облік кожного 

нещасного випадку, що стався під час освітнього 

процесу згідно Положення 

Постійно        Комісія 

22.  Проводити аналіз стану травматизму серед учнів 

під час освітнього процесу та в побуті 

Щоквартально Качерова Т.В. 

Маліцька Н.В. 

 

23.  Здійснювати відповідну роботу та контроль щодо 

збереження тепло-, енерго- та водоресурсів 

відповідно до встановлених лімітів. 

Постійно Терновська Л.І. 

Кликова В.І. 

 

 

  


