
Відділ освіти Марганецької міської ради 

Марганецька гуманітарна гімназії ім. Т.Шевченка  

 

НАКАЗ 

 

24.04.2020               №  40-о 

 

Про проведення Тижня охорони праці 

 

 На виконання Указу Президента України від 18.08.2006  №685/2006 «Про 

День охорони праці», враховуючи Звернення організаційного комітету з 

підготовки та проведення у 2020 році Дня охорони праці в Україні, наказу 

відділу освіти Марганецької міської ради від 21 квітня 2020 року № 109 «Про 

проведення Тижня охорони праці у 2020 році», з метою привернення уваги 

суспільства до створення здорових та безпечних умов праці та виробничого 

середовища, попередження травматизму та професійних захворювань  на 

виробництві 
 

НАКАЗУЮ : 
 

 1. Створити в закладі освіти оргкомітет з проведення Тижня охорони 

праці в складі:    

- Березицької Н.В., директора; 

- Тріленка С.М., заступника директора з НВР; 

- Білоус Т.Д., заступника директора з НВР; 

- ГуменюкА.Ю., педагога-організатора; 

- Баландіної О.П., голови профкому; 

- Сороки Л.В., вчителя основ здоров’я; 

- Маслик Т.В., завгоспа.                                      До 24.04.2020 р. 

2. Затвердити план заходів проведення Тижня охорони праці. 

До 24.04.2020 р.    

3.Провести Тиждень охорони праці з 27 по 30 квітня 2020 року під гаслом 

«Безпечне та здорове майбутнє праці». 

22.04.-26.04.2020 р. 

 4. Класоводам, класним керівникам: 

4.1. Провести для усіх здобувачів освіти єдиний онлайн-урок «28 квітня – 

Всесвітній день охорони праці». 

27.04.2020 р. 

4.2. Провести онлайн-бесіди з правил дорожнього руху, протипожежної 

безпеки, правил поведінки в громадським місцях під час епідемічної ситуації 

спричиненою коронавірусною інфекцією COVID-19.  

До 30.04.2020 р. 

 5. Завгоспу Маслик Т.В.:          

5.1. Перевірити та привести в належний стан всі виходи та сходи у закладі 

освіти. 

Квітень-травень 2020 р. 



5.2. Перевірити наявність планів евакуації  в кожному блоці та на 

кожному поверсі. 

Квітень 2020 р. 

 5.3. Провести з технічним  персоналом  бесіди щодо попередження  

виробничого, побутового, дорожньо-транспортного травматизму. 

Квітень 2020 р. 

 6. Відповідальному за охорону праці  в закладі освіти Тріленку С.М.:  

6.1. Провести з працівниками інструктаж з техніки безпеки. 

6.2. Провести круглий стіл, дебати з метою ознайомлення працівників та 

здобувачів освіти з виробничими ризиками та їх впливом на безпеку праці. 

Квітень-травень 2020 р. 

 7. Вчителю основ здоров’я  Сороці Л.В.: 

7.1. Оновити куточок з питань охорони праці. 

Квітень-травень 2020 р. 

7.2. Підготувати та поширити в закладі освіти буклети з питань безпеки та 

гігієни праці, де працівники та учнівський контингент зможуть отримати 

консультації з питань дотримання належних умов праці. 

Квітень-травень 2020 р. 

  8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор                                     Н.В.Березицька 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор 

____________ Н.В.Березицька 

 

П Л А Н 

проведення Тижня охорони праці    

Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т. Шевченка  

з  27-30 квітня 2020 року 
 

№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

1 Доведення до працівників закладу освіти плану 

заходів з підготовки та проведення у 2020 році 

Тижня охорони праці до Всесвітнього дня 

охорони праці в Україні 

До 

27.04.2020 

Оргкомітет    

2 Розміщення на сайті закладу освіти звернення 

оргкомітету з підготовки та проведення 

у 2020 році Дня охорони праці в Україні 

До 

28.04.2020 

Оргкомітет  

3 Провести огляд кабінетів, майстерень, спортзалів, 

їдальні, санітарно-побутових приміщень на 

предмет наявності інструкцій з охорони праці       

( безпеки життєдіяльності) , відповідності 

санітарно-гігієнічним нормам, правил пожежної 

безпеки та електробезпеки 

27-29.04. 

2020 

Адміністрація 

Голова профспілки 

4 Організувати  “довідковий стіл” з питань охорони 

праці для працівників закладу освіти 

27.04. 

2020 

Тріленко С.М. 

Маслик Т.В. 

Баландіна О.П. 

5 Провести виховну роботу (онлайн-бесіди) із 

здобувачами освіти, що спрямована на 

роз’яснення причин виникнення нещасних 

випадків та професійних захворювань на 

виробництві та їх запобігання «28 квітня – 

Всесвітній день охорони праці» 

з 27 по 30.04. 

2020 

Класні керівники 

Класоводи 

Сорока Л.В. 

6 Провести тренінг, нараду, консультації, засідання 

за «круглим столом», роз’яснювальну роботу з 

трудовим колективом з актуальних питань 

промислової безпеки та дотримання вимог 

законодавства про охорону праці 

27-30.04.2020 

Березицька Н.В. 

Тріленко С.М. 

Перепьолкіна Я.С. 

7 Випуск та поширення тематичних буклетів, 

презентацій, соціальної реклами з питань охорони 

праці та стану забезпечення збереження життя та 

здоров’я працюючих, спрямованих на 

профілактику нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань 

До 

30.04.2020 

Сорока Л.В. 

Баландіна О.П. 

8  Оновлення стенду, куточків присвяченого Дню 

охорони праці «Безпечне та здорове майбутнє 

праці» 

Протягом 

тижня 

Баландіна О.П. 

Сорока Л.В. 

Класоводи 

9 Провести єдиний онлайн-урок в 1-11 класах «28 

квітня – Всесвітній день охорони праці» 

27.04. 

2020 

Класоводи 

Класні керівники 

10 Підготувати виставку літератури з тематики 

«Охорона праці» 

27.04.2020 Дровникова А.В. 

11 Підведення підсумку Тижня охорони праці за 

участю трудового колективу, профспілки 

30.04.2020 Березицька Н.В. 

Баландіна О.П. 

 


