
ЗВІТ 

«Про  підсумки роботи з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки 

життєдіяльності за 2021 рік» 

    

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 березня 2001 року N 270 (зі змінами) «Про 

затвердження порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру»,  наказів Міністерства освіти і науки України від 

15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ системи освіти України», від 26.12.2017 року №1669  «Про 

затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»,  

від 16.05.2019 №659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього 

процесу»,  від 22.11.2017  № 1514  «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304 «Про затвердження 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України»,  відповідно до річного плану роботи 

закладу освіти, наказу по закладу освіти № 10-г від 03.01.2021 «Про організацію 

роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в 2021 році» та  з метою 

забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони праці,  спрямованої  

на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним 

випадкам і  професійним захворюванням та охорони дитинства проведено 

моніторингове дослідження стану роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки за 2021 рік. 

Моніторингове дослідження показало, що у закладі освіти проводиться 

систематична робота  щодо цілеспрямованого створення  здорових і безпечних 

умов роботи та навчання, попередження всіх видів травматизму відповідно до 

вимог  нормативних документів та проходить через усю систему роботи закладу 

і стосуються усіх напрямів діяльності та всіх без виключення учасників 

освітнього процесу. 

 Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні 

договори і угоди» між адміністрацією закладу освіти та профспілковим 

комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін 

щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також реалізація 

працівниками закладу освіти своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. 

 З метою  додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі 

«Освіта» адміністрацією закладу освіти  протягом 2021 року були створені 

сприятливі умови праці відповідно до нормативно-правових актів. Для цього: 

➢ наказом по закладу освіти призначено відповідальних за організацію 

роботи з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки 
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життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, 

попередження дитячого травматизму тощо; 

➢ розроблена за участю профспілки та адміністрації закладу освіти  угода на 

2021 рік про виконання заходів з охорони праці; 

➢ проведено обстеження та забезпечено належне утримання будівель, 

споруд, території закладу освіти. 

Дане питання розглядалося на загальних зборах трудового колективу 

(протокол №2 від 05.01.2021) 

Для забезпечення безпечного перебування у закладі освіти усіх учасників 

освітнього процесу  ще  на початок 2020/2021 та  2021/2022 навчальних років 

були проведені обстеження і оформлені всі необхідні документи:  

➢ акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних 

приміщеннях підвищеної небезпеки,  

➢ акти щодо надійності кріплення установленого спортивного інвентарю і 

спортивного обладнання в спортивній залі, на спортивному та ігровому 

майданчиках,  

➢ акти готовності закладу освіти до 2020/2021 та 2021/2022 навчальних 

років. 

Згідно з вимогами чинних нормативних документів та вимоги сьогодення 

у серпні 2021 року  були розроблені, затверджені, введені в дію та видані 

Посадові інструкції для всіх працівників  закладу освіти, де обов’язковим є 

розділ з охорони праці ( Наказ № 48 від 27.08.2021)  

У закладі освітим постійно здійснюється адміністративно-господарський 

контроль  з охорони праці. Один раз на  місяць, згідно плану,  здійснюється 

контроль роботи системи забезпечення життєдіяльності будівель закладу та 

прилеглої території з фіксацією результатів у «Журналі адміністративно - 

господарського контролю». У належному стані забезпечується утримання 

території, будівель, навчальних приміщень, спортивного і ігрового обладнання  

про що свідчать акти перевірки за № 02 від 09.02.2021, акти №№ 04-05 від 

19.03.2021, №№ 06 – 08 від 09.06.2021, №№0 -23 від 21.09.2021 №№ 27 від 

21.10.2021, №№ 29 від 17.12.2021,  а також накази по закладу освіти № 44-г від 

25.02.2021 р., №68-г від 15.03.2021 р., № 159-г від 08.06.21, № 161-г від 

08.06.2021.  

 На виконання вимог Закону України «Про охорону праці», Типового 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 22.11.2017 № 

1514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2017 р. за № 15 

12/31380  адміністрація закладу пройшла навчання і перевірку знань 

законодавчих актів (загальний курс з ОП) у жовтні 2021 року. У листопаді  2021 

року  проводилося планове  навчання та перевірка знань працівників закладу 

освіти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, 

цивільного захисту тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних 

обов'язків і здійснювалася комісією, склад якої  був затверджений  наказом від 

321-г від 15.11.2021. Результати перевірки знань з питань охорони, безпеки 

життєдіяльності працівників були оформлені записами у протоколах і журналах.   



Для всіх працівників, які були прийняті на роботу у 2021 році проведені 

навчання та перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: 

➢ наказ № 11-г від 14.01.2021; 

➢ наказ № 98-г від 13.04.2021; 

➢ наказ № 180-г від 27.08.2021; 

➢ наказ № 226-г від 04.10.2021; 

➢ наказ № 279-г від 11.10.2021; 

➢ наказ № 280-г від 18.10.2021; 

➢ наказ № 300-г від 29.10.2021; 

➢ наказ № 307 від 08.11.2021; 

Відповідно до нормативних вимог у закладі освіти ведуться журнали з 

охорони праці: 

➢ журнал реєстрації вступного інструктажу; 

➢ журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 

місці; 

➢ журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; 

➢ журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків; 

➢ журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (з 

учнями); 

➢ журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; 

➢ журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; 

➢ журнал оперативного контролю за станом охорони праці. 

До початку навчальних років (2020/2021 та 2021/2022)  всі  працівники 

закладу освіти надали медичні книжки з дозволом на роботу. У жовтні 2021 року 

працівники закладу освіти пройшли черговий медичний огляд (наказ від 

27.08.2021р. № 173-г). Результати медичного огляду зафіксовані  в санітарних 

книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у відповідальної 

особи (на громадських засадах) Булінг Н.Т. 

Діяльність закладу освіти у 2021 році відбувалася відповідно до Законів 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб, про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанов Головного державного 

санітарного лікаря України. Усі працівники закладу пройшли навчання 

користування засобами особистої гігієни  у період карантину. До  8 листопада  

98% працівників закладу освіти зробили щеплення проти коронавірусної 

хвороби  (COVID-19). Медвідвід, який підтверджено відповідною довідкою, має 

вчитель  англійської мови Грищенко Н.М. З 8 листопада увільнена від роботи 

соціальний педагог Перцьова Л.В. Сестра медична Бишовець Л.Д. знаходиться 

на довготривалому лікуванні і на даний момент теж увільнена від роботи. 

У закладі освіти  проводиться робота щодо профілактики захворюваності 

усіх учасників освітнього  процесу  на COVID, ГРВІ та грип, інші інфекційні та 

кишкові захворювання. З цією метою складено та затверджено графік 



провітрювання класних кімнат, вологого прибирання приміщень, питного 

режиму, контролюється дотримання учнями особистих гігієнічних правил та 

норм. Освітній процес у закладі відбувається з дотриманням усіх 

протиепідемічних заходів. 

Для забезпечення організації освітнього процесу в період карантину, у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19) та для забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя учасників освітнього процесу були 

видані накази: 

➢ № 03-г від 04.01.2021 «Про організацію роботи закладу за новим 

Санітарним регламентом»; 

➢ № 100-г від 16.04.2021 «Про продовження роботи закладу освіти у період 

обмежувальних протиепідемічних заходів по 30 квітня 2021 року»; 

➢ № 171-г від 27.08.2021 Про виконання епідемічних заходів у закладі освіти 

в період адаптивного карантину в зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) на 2021-2022 навчальний рік»; 

➢ №184-г від 27.08.2021 «Про виконання Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році»; 

➢ №188-г від 27.08.2021 «Про дотримання Санітарного регламенту. Вимог 

охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи ГПД у 2021-2022 

навчальному році»; 

➢ №298-г від 29.10.2021 «Про організацію освітнього процесу в закладі 

освіти в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки»; 

У зв’язку з захворюваність здобувачів освіти на коронавірусну хворобу  

деякі класи були тимчасово переведені на дистанційне навчання: 

➢ наказ № 22-г від 10.02.2021 «Про призупинення  освітнього процесу в 1-11 

класах та організацію навчання із застосуванням дистанційних 

технологій»; 

➢ наказ № 29-г від 12.02.2021 «Про тимчасове призупинення  у закладі освіти 

освітнього процесу в 6-г  класі та організацію дистанційного навчання»; 

➢ наказ № 30-г від 15.02.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі освіти 

освітнього процесу в 11-а класі та дистанційного навчання»; 

➢ наказ № 31-г від 16.02.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі освіти  

освітнього процесу в 7-а класі та організацію дистанційного навчання; 

➢ наказ № 42-г від 24.02.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі освіти 

освітнього процесу в 3-г  класі та організацію дистанційного навчання»; 

➢ наказ № 60-г від 09.03.2021 «Про тимчасове призупинення  у закладі освіти 

освітнього процесу в 1-б, 6-а  класах та організацію дистанційного 

навчання»; 

➢ наказ № 61-г від 10.03.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі освіти 

освітнього процесу в 7-г  класі та організацію дистанційного навчання»; 

➢ наказ № 62-г від 11.03.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі освіти 

освітнього процесу в 1-г  класі та організацію дистанційного навчання»; 

➢ наказ № 81-г від 25.03.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі освіти 

освітнього процесу в 2-б  класі та організацію дистанційного навчання»; 



➢ наказ № 232-г від 15.09.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі 

освіти освітнього процесу в 1-г  класі та організацію дистанційного 

навчання»; 

➢ наказ № 251-г від 23.09.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі 

освіти освітнього процесу в 3-б  класі та організацію дистанційного 

навчання»; 

➢ наказ № 257-г від 28.09.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі 

освіти освітнього процесу в 9-а  класі та організацію дистанційного 

навчання»; 

➢ наказ № 261-г від 30.09.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі 

освіти освітнього процесу в 5-б  класі та організацію дистанційного 

навчання»; 

➢ наказ № 262-г від 30.09.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі 

освіти освітнього процесу в 9-а  класі та організацію дистанційного 

навчання»; 

➢ наказ № 264-г від 01.10.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі 

освіти освітнього процесу в 5-б  класі та організацію дистанційного 

навчання»; 

➢  наказ № 293-г від 23.10.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі 

освіти освітнього процесу в 8-г  класі та організацію дистанційного 

навчання»; 

➢ наказ № 347-г від 10.12.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі 

освіти освітнього процесу в 4-в  класі та організацію дистанційного 

навчання»; 

➢ наказ № 361-г від 20.12.2021 «Про тимчасове призупинення у закладі 

освіти освітнього процесу в 9-б  класі та організацію дистанційного 

навчання»; 

 Питання безпеки життєдіяльності та охорони праці  перебуває під 

постійним контролем адміністрації, про що свідчать накази : 

№ 

з/п 

№ 

наказу 

Дата Назва наказу 

1 03-г 04.01.2021  Про організацію роботи закладу освіти за новим 

Санітарним регламентом 

2 10-г 13.01.2021 Про організацію роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у 2021 році 

4 44-г 25.02.2021 Про підготовку спортивних споруд закладу освіти 

до весняного-літнього періоду 2021 року 

5 47-г 26.02.2021 Про недопущення  випадків навмисних 

самопошкоджень, смерті дітей внаслідок 

виникнення надзвичайних ситуацій, нещасних 

випадків отруєнь та насилля. 

6 68-г 15.03.2021 Про результати проведення обстеження спортивних 

споруд, спортивних та ігрових майданчиків школи. 



7 97-г 09.04.2021 Про підготовку та проведення «Тижня безпеки 

життєдіяльності та Дня цивільного захисту  у 

форматі on-line. 

9 100-г 16.04.2021 Про продовження роботи закладу освіти у період 

обмежувальних протиепідемічних заходів по 30 

квітня 2021 року 

11 105-г 26.04.2021 Про підсумки проведення Тижня безпеки 

життєдіяльності 

12 131-г 19.05.2021 Про посилення профілактичної роботи щодо 

безпеки життя і здоров’я здобувачів освіти під час 

літніх канікул 

13 159-г 08.06.2021 Про підготовку закладу освіти до початку 2021-202 

навчального року 

14 161-г 08.06.2021 Про проведення обстеження технічного  стану 

будівель і споруд закладу освіти 

15 167-г 16.08.2021 Про створення безпечного освітнього середовища у 

закладі освіти у 2021-2022 навчальному році. 

16 171-г 27.08.2021 Про виконання епідемічних заходів у закладі освіти 

в період адаптивного карантину в зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

на 2021-2022 навчальний рік 

 172-г 27.08.2021 Про затвердження заходів щодо проведення 

антинікотинової інформаційно-освітньої та 

профілактичної роботи серед учнів закладу освіти 

та заборону тютюнопаління в приміщенні закладу. 

17 173-г 27.08.2021 Про медичне обстеження працівників школи 

19 184-г 27.08.2021 На виконання Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти у 2021-2022 

навчальному році 

20 185-г 27.08.2021 Про організацію роботи з гігієнічного навчання і 

виховання учнів у 2021-2022 навчальному році 

21 186-г 27.08.2021 Про посилення заходів з профілактики гострих 

кишкових інфекційних та харчових отруєнь серед 

учнів закладу освіти 

22 188-г  27.08.2021 Про дотримання санітарного регламенту, вимог 

охорони праці та безпеки життєдіяльності під час 

роботи ГПД у 2021-2022 навчальному році 

23 191-г 27.08.2021 Про організацію профілактичної роботи щодо 

профілактики всіх видів дитячого травматизму та 

запобігання нещасним випадкам із здобувачами 

освіти у 2021-2022 навчальному році 

24 199-г 01.09.2021 Про посилення контролю щодо забезпечення 

здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної 



культури, «Захист України» та позакласних 

спортивно-масових заходів 

26 278-г 08.10.2021 Про створення у закладі освіти середовища 

колективної безпеки 

27 292-г 22.10.2021 Про підготовку та проведення осінніх канікул у 

закладі освіти в 2021-2022 навчальному році 

28 309-г 10.1.2021 Про організацію та проведення Тижня безпеки 

дорожнього руху 

29 317-г 22.11.2021 Про підсумки проведення Тижня безпеки 

дорожнього руху 

30 346-г  09.12.2021 Про проведення Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності 

31 348-г 13.12.2021 Про проходження медичного огляду учнями закладу 

освіти 

32 350-г 13.12.2021 Про підготовку і проведення Новорічних свят та 

свята до Дня Святого Миколая 

33 352-г 15.12.2021 Про підсумки проведення Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності 

34 387-г 30.12.2021 Про забезпечення виконання вимог охорони праці. 

Безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. 

Цивільного захисту в закладі освіти в 2022 році 

35 393-г 30.12.2021 Про підсумки профілактичної роботи з питань 

запобігання всім видам дитячого травматизму за І 

семестр 2021-2022 навчального року 

36 52 27.08.2021 Про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу у 

2021-2022 навчальному році 

37 108-о 30.12.2021 Про підсумки роботи з охорони праці. Безпеки 

життєдіяльності у 2021 році 

 

 Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності  розглядалися на 

виробничих нарадах, нарадах при директорові (протоколи від 04.01. 2021, 

18.03.2021, 06.04.2021 (он-лайн) , 22.09.2021, 13.10.2021, 08.12.2021р.) 

 Створення здорових і безпечних умов для школярів під час освітнього 

процесу, формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення 

здоров’я учнів – один із основних напрямків роботи закладу освіти. Щорічно 

планується робота щодо запобігання дитячого травматизму та нещасних 

випадків  як у закладі освіти так і за межами. 

Протягом 2021 року були проведені  загальношкільні заходи:  

➢ Тиждень безпеки життєдіяльності та Дня цивільного захисту у форматі on-

line (Наказ № 97-г від 09.04.2021) 

➢ Тиждень безпеки життєдіяльності (Наказ № 105-г від 26.04.2021) 

➢ Тиждень безпеки дорожнього руху (Наказ № 309-г від 01.11.2021); 



➢ Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (Наказ № 346 від 

09.12.2021). 

Велика увага протягом 2021 року приділялась вивченню Правил 

дорожнього руху з учнями всіх класів. Учителями початкової школи постійно 

проводилися хвилинки безпеки, під час яких за допомогою бесід, перегляду 

ілюстрацій, ігор з розмальовками, читання художніх творів, створення ігрових 

ситуацій дітям початкової школи надавалась можливість запам’ятати та вивчити 

правила безпечних ігор поблизу дороги.  

    Під час проведення Тижня безпеки дорожнього руху вчителі повторили з 

учнями Правила дорожнього руху. Повторно сформували  навичками поведінки 

на вулиці, дорозі та уміння знайти вихід з будь-якої ситуації, пов’язаної з 

дорожнім рухом. Тиждень безпеки дорожнього  руху поглибив знання учнів у 

відповідній сфері, сприяв розвитку практичних навичок, поглибленню знань 

Правил дорожнього руху (підсумки відображені в наказі № 317 від 22.11.2021). 

 Питання безпечного руху до школи розглядалися на вересневих зустрічах 

з батьками онлайн. 

Велику роботу з охорони здоров’я, життя дітей та з питань безпеки  

життєдіяльності з учнями проводять класні керівники. З метою формування 

навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів 

освіти  в 1-11 класах проводилися класні години за єдиною тематикою з питань 

безпеки життєдіяльності. Класні керівники регулярно проводять бесіди, 

тематичні класні години з профілактики травмування учнів. Усі бесіди та 

інструктажі фіксуються в класних журналах, журналах інструктажів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності учнів, а саме: 
➢ 25.01.2021 – бесіда з питань безпечної поведінки дітей під час навчального 

процесу та в позаурочний час. 

➢ 05.03.2021 – бесіда з питань пожежної безпеки. 

➢ 19.03.2021 – бесіда з безпеки життєдіяльності напередодні весняних 

канікул (пожежна безпека, правила дорожнього руху, електробезпека, 

правила поводження з газом,  у ліфті з дикими тваринами, біля водоймищ, 

з небезпечними предметами). 

➢ 19.03.2021 – бесіда з безпеки життєдіяльності під час дистанційного 

навчання  та перебування вдома. 

➢ 09.04.2021 - бесіда щодо збереження здоров’я під час роботи з цифровими 

пристроями. 

➢ Бесіда до Дня цивільного захисту «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» 

➢ 24.05.2021 - Єдиний урок з безпеки життєдіяльності, правил дорожнього 

руху напередодні літніх канікул. 

➢ 01.09.2021 – Єдиний урок з питань безпечної поведінки на дорогах, під час 

освітнього процесу в умовах адаптивного карантину та в позаурочний час. 

➢ 13-17.09.2021 – Єдиний інтерактивний урок з правил безпечної поведінки, 

дотримання правил дорожнього руху пожежної безпеки, цивільного 

захисту. 

➢ 22-23.10.2021 – Єдиний урок з безпеки життєдіяльності, правил 

дорожнього руху напередодні осінніх канікул. 



➢ 19.11.2021 – Єдиний національний урок «Безпечна дорога додому». 

➢ 22-26.11.2021 – бесіда щодо дотримання правил безпечної поведінки під 

час снігопаду. Заметілі, ожеледиці, хуртовин, сильних морозів снігових 

заметів, біля водоймищ у зимовий період. 

➢ 06-10.12.2021 – Безпека життя – понад усе. 

➢ 24.12.2021 – Єдиний урок з безпеки життєдіяльності, правил дорожнього 

руху напередодні зимових канікул  

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи щодо 

запобігання травматизму, формування в учнів свідомого ставлення до свого 

життя і здоров'я, опанування ними життєвих навичок безпечної поведінки в 

повсякденному житті та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, у рамках 

заходів до Всесвітнього дня охорони праці, підняття рівня інформаційно-

просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності в період 

з 19 по 23 квітня 2021 року в закладі освіти проведено Тиждень безпеки 

життєдіяльності. Проведенню тижня передувала велика підготовча робота: 

співбесіди з вчителями та класними керівниками, розроблення плану, 

оформлення онлайн-виставок, стендів. Усі заплановані заходи у рамках Тижня 

пройшли організовано (наказ № 105-г від 26.04.2021) 

 До Всесвітнього дня охорони праці проведено традиційні флешмоби 

«Безпечна праця моїх батьків» (учитель Кизуб С.Д.) та «Відшукай професію та 

розкажи про неї» (учитель Педченко Ю.В.) в онлайн-форматі. У бібліотеці було 

оформлено виставку літератури «Охорона праці. Правові аспекти». 

 З 06 по 10 грудня 2021 року у закладі освіти проводився  Тиждень знань з 

основ безпеки життєдіяльності. Мета проведення Тижня  — поліпшення якості 

освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, 

пропаганда здорового та безпечного способу життя, вироблення  вмінь та 

навичок щодо захисту свого життя і здоров’я у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, зокрема напередодні зимових канікул, підвищення рівня 

інформаційно-просвітницької роботи з питань безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу (наказ № 352-г від 15.12.2021). 

Фахівцем з питань охорони праці Ільчук В.М. спільно з адміністрацією 

закладу освіти перевірено стан ведення журналів реєстрації інструктажів з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, наявність записів у класних журналах 

бесід з безпеки життєдіяльності. Під час перевірки було виявлено: 

- у наявності є усі перелічені журнали; 

- у кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, трудового навчання, 

фізкультури наявні інструкції з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

- у класних журналах у наявності вступні інструктажі з безпеки 

життєдіяльності зі здобувачами освіти; 

- класними керівниками ведуться сторінки класних журналів 

«Профілактичні бесіди», «Морально-етичні бесіди». 

Протягом 2021 року класними керівниками проводилися: 

➢ вступний інструктаж; (01.09.2021); 



➢ первинний інструктаж (25.01.2021; 17-19.03.2021; 07.05.2021; 25.05.2021 

(для 11-х класів);  27.05.2021 (для 1-10 класів); 01.09.2021;  22.10.2021;  

23-24.12.2021); 

➢ позаплановий інструктаж з пожежної безпеки в  осінньо-зимовий період 

(08-10.09.2021); 

Адміністрацією закладу освіти  приділяється велика  увага попередженню 

травматизму серед здобувачів освіти та працівників закладу. Вивчаючи стан 

травматизму серед здобувачів, можна відмітити, що в  закладі здійснюється 

належна робота щодо попередження травматизму.  Розроблені заходи щодо 

попередження травматизму серед здобувачів освіти, налагоджена профілактична 

робота, проведена відповідна робота  з учителями. Причини виникнення травм 

з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та 

проводяться  профілактичні заходи.  

Заступником директора з навчально-виховного процесу Заболотною В.В. 

проведено аналіз причин дитячого травматизму невиробничого характеру  за 

2021 рік і встановлено, що здебільшого діти отримують травми у зв’язку з 

недотриманням правил безпеки життєдіяльності під час перебування на 

спортивних секціях, удома та на спортивних майданчиках. Підсумки відображені 

у наказі № 387 від 30.12.2021 

За  2021 рік зафіксовано  5 травм, що сталися під час освітнього процесу. 

Зафіксована одна травма невиробничого характеру з працівником закладу  

освіти та  складено відповідний акт. 

На жаль, на неналежному рівні в закладі освіти  знаходиться медичне 

обслуговування здобувачів освіти. Це пояснюється тим, що у закладі освіти 

відсутня сестра медична. Адміністрація закладу освіти  контролює усі питання, 

що стосуються здоров’я дітей. На підставі довідок лікувальних установ у закладі  

освіти сформовано списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених 

від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків 

видаються накази по закладу освіти.  

Під постійним контролем класних керівників знаходиться відвідування 

школи учнями. Причини пропусків занять негайно з’ясовуються, підтримується 

постійний зв’язок з батьками. У закладі освіти затверджено графік чергування 

вчителів на поверхах (Накази № 105-г від 25.08.2020 та № 170-г від27.08.2021) 

Технічний персонал закладу освіти постійно працює над забезпеченням 

відповідального санітарно – гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях. 

Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони 

праці» з метою запобігання дитячому травматизму на уроках трудового 

навчання, фізичної культури, фізики, хімії, біології, основ здоров’я,  

інформатики з учнями проводилися інструктажі  з безпеки життєдіяльності та 

охорони праці: 

1. Вступний – на початку занять (коли здобувачі освіти вперше прийшли в 

кабінет фізики, хімії, біології, інформатики, шкільні майстерні, спортзал). 

2. Первинний – на початку занять у кожному кабінеті, де навчальний процес 

пов'язаний з небезпечними або шкідливими хімічними, фізичними, 

біологічними факторами, перед уроками трудового навчання, фізкультури, 



перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних снарядах; перед 

виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням 

різних механізмів, інструментів, матеріалів, тощо. 

3. Позаплановий – при вивченні порушень вимог безпеки учням під час 

освітнього процесу, при зміні умов виконання навчальних завдань, 

лабораторних робіт, інших видів занять, передбачених навчальним 

планом.   

Вчителі фізики: Петриченко І.В., Стаматова О.Ф., хімії: Грабовецька В.Л., 

Горбоконь О.Є.; інформатики: Стаматова О.Ф., Дідик С.В., Овчар О.О.,           

Снігир В.М.,  фізичної культури: Петрова І.Л., Захарова В.В., Ніколаєнко Ю.В., 

Трейтяк В.С.,трудового навчання: Педченко Ю.В., Поліщук О.В. перед 

виконанням лабораторних, практичних робіт, навчальних занять у спортзалі або 

на спортмайданчику проводять відповідні інструкції з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності  до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до 

виконання завдань. Лабораторні заняття та інші роботи проводяться при 

наявності відповідного обладнання, яке вимагається правилами і нормами 

охорони праці. 

 Навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки,  цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, попередження дитячого 

травматизму проводяться під час вивчення курсу навчальних предметів 

«Фізична культура», «Основи здоров’я» і «Захист Вітчизни» (медико-санітарна 

підготовка). На уроках використовується наочність щодо безпеки 

життєдіяльності, формуються навички безпечних дій в різних надзвичайних 

ситуаціях. 

При організації та проведенні масових позашкільних заходів (екскурсії,  

спортивні заходи тощо) зі здобувачами освіти  проводилися цільові інструктаж і 

робилися відмітка у відповідному журналі. 

Забезпечення пожежної безпеки в закладі освіти здійснюється згідно 

з Правилами пожежної безпеки в Україні та Правилами пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974. Головним завданням 

забезпечення пожежної безпеки у закладі освіти є захист та рятування учасників 

освітнього процесу від впливу небезпечних факторів пожежі, якими 

супроводжується неконтрольоване горіння. З цією метою наказом № 192-Г від 

27.08.2021 відповідальною за пожежну безпеку та протипожежний режим у 

закладі освіти назначено заступника директора закладу освіти з адміністративно-

господарської частини Корнутій Г.П. Відповідно наказу № 349 від 13.12.2021 

Корнутій Г.П. пройшла спеціальне навчання з перевіркою знань з питань 

пожежної безпеки та отримала відповідне посвідчення. 

Для забезпечення пожежної безпеки у закладі освіти: 

➢ розроблені та затверджені плани евакуації на випадок пожежі; 
➢ затверджені  інструкції щодо дій працівників закладу в разі 

виникнення пожежі; 



➢ забезпечено своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, 

запропонованих відповідними державними службами; 

➢ організувати вивчення цих правил пожежної безпеки зі здобувачами 

освіти; 

➢ контролюється дотримання встановленого протипожежного режиму 

всіма учасниками освітнього процесу; 

➢ забезпечено заклад освіти первинними засобами пожежогасіння; 

➢ вживаються заходи щодо попередження пожежної небезпеки й 

усунення недоліків, що можуть її спричинити. 
Для забезпечення безперебійного функціонування закладу освіти,  

дотримання протипожежних заходів та  посилення протипожежного захисту 

адміністрацією школи видані накази: 

➢ № 193-г від 27.08.2021 «Про посилення протипожежного захисту закладу 

освіти в осінньо-зимовий період»; 

➢ № 344-г від 09.12.2021 «Про посилення протипожежного захисту закладу 

освіти у зимовий період та посилення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи»; 

➢ №345–г від 09.12.2021 «Про посилення протипожежного захисту закладу 

освіти, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час 

зимових канікул 2021-2022 навчального року». 

У цілому робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності  та пожежної  

безпеки ведеться у школі на достатньому рівні.  

  Незважаючи на постійну роботу педагогічного колективу закладу освіти 

щодо профілактики дитячого травматизму, в організації роботи з питань безпеки 

життєдіяльності спостерігається ряд недоліків. Не в повній мірі заклад освіти 

залучає представників державних та громадських організацій для проведення 

бесід, лекцій зі здобувачами освіти щодо запобігання дитячого травматизму, 

виховання здорового способу життя, мало використовуються технічні засоби 

навчання з показом фільмів на зазначену тематику. Спостерігається в здобувачів 

освіти  легковажне відношення до особистої безпеки і безпеки оточуючих, 

відсутність належної зацікавленості здобувачів старших класів до проблем 

безпеки на випадок надзвичайної ситуації. 


