
                                                   Тиждень                                                                                 

охорони праці в Грушівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів                            

                         з нагоди відзначення Дня охорони праці  

                                                                                     

 Ми - учні, вчителі, працівники Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Грушівської сільської ради  закликаємо всіх освітян громади 

долучитися до відзначення Всесвітнього дня охорони праці, який пройде під 

гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».   

                                                                                                   

Знай свої права і збережи здоров'я! Кожен має право на працю та 

безпечні умови. 

 

Принципом нашої  безпеки є культура праці кожного  та відповідаль-

ність керівників за організацію трудової діяльності в колективі. Більше  

50%  причин нещасних випадків є організаційними або  поведінковими  

           проблемами.   

           Безпека праці – це цінність та моральний обов'язок. 

 

Працюй, спілкуйся, поважай. Безпечна праця починається з тебе! 

Знаю! Вмію! Демонструю!                                                                                                                                                                  
 

Наші учні, працівники, вчителі мають право на піклування і допомогу. 

 

Ми маємо право на відпочинок і дозвілля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Додаток  

                                                                                            до наказу по школі  від 15.04.2019        

                                             № 24-О 

                                                      

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з нагоди Всесвітнього дня охорони праці 

                     Тиждень охорони праці  та безпеки  життєдіяльності 

з 22.04.19 по 02.05.2019 

 

Дата Заходи Час і місце 

проведення 

Відповідальні 

22-23.04.19 1. Організаційне заняття з 

працівниками школи. Обговорення 

питання щодо проведення тижня 

охорони праці в школі та тексту 

звернення Організаційного 

комітету з підготовки та 

проведення у 2019 році Дня 

охорони праці в Україні та плану 

заходів із відзначення у 2019 році 

Дня охорони праці в Україні. 

2.Перевірка наявності та 

дотримання інструкцій з охорони 

праці і безпеки життєдіяльності, 

ведення журналів реєстрації 

інструктажів.                                            

Огляд приміщень підвищеної 

небезпеки ( наявність інструкцій, 

планів евакуації, засобів 

пожежогасіння). 

3.Розміщення інформації  на 

шкільному веб - сайті  про 

проведення заходів у рамках тижня 

охорони праці. 

11.00 

Методичний 

кабінет 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.00 

майстерня, 

кабінет 

інформатики, 

спортивний 

зал 

 

 

Юртаєва Г.Р. 

Ступка Л.В 

Салтан Н.С.                       

Ягунова Ю.В. 

 

 

 

 

 

                                      

Юртаєва Г.Р. 

Ступка Л.В 

Салтан Н.С.  

Сиволоб Л.В.                     

Ягунова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

Шумейко С.М.        

Ступка Л.В.  

24-26.04. 19 1.Інформаційні п'ятихвилинки  

“Безпека в школі» 

2.Перегляд  соціальних відео-

роликів з охорони праці . 

Обговорення  ситуацій, які несуть 

небезпеку в школі.                 

3.Вікторини для учнів 4, 5-6 класів 

«Дотримуємося правил дорожнього 

руху».  

 

 

 

 

13.00   

Методичний 

кабінет 

 

 

 

 

вчителі початкових 

класів, вчителі 

предмету «Основи 

здоров'я» 

Класні керівники 

 

 

Сиволоб Л.В. 

 

  



25.04.19 1.Конкурс дитячого малюнку 

«Охорона праці очима дітей» для 

учнів 1-4 класів, 5-7 класів. 

2.Конкурс «Найкраща класна 

кімната». 

3. Тренінг для вчителів «Збережи 

здоров'я». 

протягом дня 

 

Шумейко С.М. 

вчителі початкових 

класів 

Оргкомітет 

 

Ступка Л.В. 

26.04.19 Мітинг-реквієм. Вшанування 

пам'яті загиблих на виробництві.  

 

 

 

Салімон Г.М. 

 

02.05.19 Підведення підсумків тижня 

охорони праці.                                     

Висвітлення інформації на 

шкільному веб-сайті. 

 Шумейко С.М.                           

Ступка Л.В. 

 


