
БЛОК  «ОХОРОНА  ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» 

 

1. Алгоритм роботи з охорони праці та пожежної безпеки  
 

         Мета: виконання Закону України “Про охорону праці”,  наказу Міністерства освіти і науки 

України №563 від 01.08.2001 року,  Положення про організацію охорони праці учасників навчально-
виховного процесу в установах і закладах освіти та з метою удосконалення організації роботи щодо 

створення здорових та безпечних умов праці в навчальних кабінетах,  а також попередження 

виробничого і дорожньо-транспортного травматизму, дотримання норм і правил санітарії та 

протипожежної безпеки. 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Контроль за виконанням вимог ОП при проведенні 

поточного ремонту 

Липень   

2. Проведення вступного інструктажу з ОП для нових 

працівників  (Упродовж року) 

Серпень   

3. Проведення повторного та інших видів інструктажів 

(первинного, позапланового, цільового) 

Серпень   

4. Створення комісії з ОП Серпень   

5. Підписання актів на дозвіл проведення навчальних 

занять в кабінетах фізики, хімії, біології, 
інформатики, , спортивній кімнаті, на спортивних 

майданчиках 

Серпень   

6. Перевірка спортивного обладнання Серпень   

7. Перевірка комісією з ОП техніки безпеки в кабінетах 

фізики, хімії, біології, інформатики, спортивній 

кімнаті 

Серпень   

8. Підписання акту прийняття навчального закладу до 

нового навчального року 

Серпень   

9. Затвердження санітарно-технічного паспорту школи 

за станом на поточний рік 

Серпень   

10. Контроль наявності інструкцій з охорони праці в 

навчальних кабінетах школи, спортивній кімнаті й 

інших приміщеннях, де це передбачено 

відповідними нормативами 

Серпень   

11. Проведення медогляду Вересень   

12. Оформлення куточку з ОП Серпень   

13. Видання наказу про організацію роботи з ОП Вересень   

14. Контроль за веденням журналу реєстрації 

інструктажів учнів з ОП  в кабінетах фізики, хімії, 

біології, інформатики, спортивній кімнаті 

Вересень   

15. Перевірка наявності реєстрації  вступного  
інструктажу  з  безпеки  життєдіяльності  на  

сторінках    журналів  обліку  навчальних  занять  та  

вступного  інструктажу  з  питань  охорони  праці   у   

журналі  реєстрації   вступного інструктажу  

Вересень   

16. Контроль за проведенням  первинного та повторного  

інструктажу співробітників 

Вересень   

17. Контроль наявності  поверхових планів евакуації Вересень   

18. Заповнення журналу громадсько-адміністративного 

контролю з ОП 

Вересень   

19. Перевірка пожежних щитів 

 

Вересень   

20. Вивчення Положення про порядок розслідування й 

обліку нещасних випадків на виробництві 

Вересень   

21. Оформлення акту про виконання угоди з ОП Вересень   

22. Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних 

випадків з учнями 

Жовтень   



23. Перевірка класних журналів “Бесіди з ТБ та безпеки 

життєдіяльності” 

Жовтень   

24. Контроль за веденням журналів цільового 

інструктажу для учнів в навчальних кабінетах 

Жовтень   

25. Наказ про посилення протипожежного захисту в 

осінньо-зимовий період, про дотримання ПБ під час 

Новорічних свят 

Жовтень   

26. Контроль  підготовки навчального закладу до роботи 

в зимовий період 

Жовтень   

27. Контроль за  веденням   журналів  реєстрації 

інструктажу учнів у кабінетах фізики, хімії, 

табіології, інформатики, спортивній кімнаті 

Листопад   

28. Наказ про заходи щодо попередження дитячого та 
виробничого травматизму  

Листопад   

29. Заповнення журналу громадсько-адміністративного 

контролю з ОП 

Листопад   

30. Перевірка захисного заземлення і опору ізоляції 

електромережі 

Грудень   

31. Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних 

випадків з учнями 

Грудень   

32. Наказ про попередження дитячого травматизму Грудень   

33. Проведення атестації з ОП новоприбулих 

працівників 

Грудень   

34. Контроль за веденням  журналу реєстрації нещасних 

випадків на виробництві 

Грудень   

35. Оформлення акту про виконання угоди з ОП Грудень   

36. Підсумковий річний наказ “Про стан роботи з ОП та 

БЖ” 

Грудень   

37. Проведення інструктажу з ОП на робочому місці Січень   

38. Перевірка пожежних щитів Січень   

39. Перевірка класних журналів “Бесіди з ТБ та безпеки 

життєдіяльності” 

Січень   

40. Контроль за  веденням журналів цільового 

інструктажу для учнів 

Січень   

41. Підписання угоди з ОП на новий календарний рік Січень   

42. Контроль за журналом реєстрації інструктажу учнів 

у кабінетах фізики, хімії та біології, інформатики, 

спортивній кімнаті 

Січень   

43. Провести навчання працівників із питань охорони 
праці та пожежної безпеки 

Лютий   

44. Заповнення журналу громадсько-адміністративного 

контролю з ОП 

Лютий   

45. Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних 

випадків з учнями 

Лютий    

46. Звіт комісії з ОП на зборах трудового колективу Лютий   

47. Контроль за проведенням конкурсів знавців 

пожежної справи та ПДР 

Лютий   

48. Оформлення акту про виконання угоди з ОП Березень   

49. Провести атестацію працівників з питань охорони 

праці та пожежної безпеки 

Березень   

01. Контроль за журналом реєстрації інструктажу учнів 

у кабінетах фізики, хімії та біології, інформатики, 

спортивній кімнаті 

Квітень   

52. Контроль за веденням журналів цільового 

інструктажу для учнів 

Квітень   

53. Заповнення журналу громадсько-адміністративного 

контролю з ОП 

Квітень   

54. Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних 

випадків з учнями 

Квітень   

55. Наказ про попередження дитячого травматизму Квітень   

56. Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків 

на виробництві 

Квітень   

57. Проведення тижня охорони праці та техніки безпеки Квітень   



58. Перевірка класних журналів “Бесіди з ТБ та безпеки 

життєдіяльності” 

Квітень   

59. Випробування системи опалення й одержання 

відповідного акту в теплових мережах 

Травень   

60. Оформлення акту про виконання угоди з ОП Травень   

 


