
ЗВІТ 

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

життєдіяльності за 2020 рік» 

 
Відповідно Законів України "Про освіту", "Про охорону праці", 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (далі – Положення), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23 січня 2018 року за №100/31552,  у 

школі впродовж 2020 року проведена відповідна  робота з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки. 

    Протягом 2020 року було організовано  єдину систему організації роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів 

та працівників закладу освіти), а також розподілено обов'язки адміністрації та 

посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, 

утримання і праці, запобігання травматизму. 

    Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі 

освіти проводилася за наступними напрямками: 

✓ здійснення керівництва і контролю за організацією роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності у школі; 

✓ забезпечення виконання нормативно-правових актів з охорони праці в 

школі та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною 

праці;  

✓ проведення роботи щодо створення безпечних умов організації навчально-

виховного процесу в школі;  

✓ забезпечення  функціонування системи управління охороною праці;  

✓ дотримання безпечних та нешкідливих умов навчання, фізичного розвитку 

та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і 

засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я учнів і вихованців.. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрацією школи 

впродовж 2020 року було створено умови праці відповідно до нормативно-

правових актів, а також забезпечено додержання вимог законодавства щодо прав 

працівників у галузі «Освіта». З цією метою адміністрацією школи:  

▪ створено відповідні служби і призначено посадових осіб, які забезпечують 

вирішення конкретних питань охорони праці, затверджено інструкції про їх 

обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, 

а також було контрольовано їх додержання; 

▪ розроблено за участю сторін колективного договору і реалізовано комплексні 

заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого 

рівня охорони праці; 

▪ забезпечено виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до 

обставин, що змінюються; 

▪ забезпечено належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання 

та устаткування, моніторинг за їх технічним станом. 



Впродовж 2020 року було видано низку організаційних та аналітичних 

наказів з питання охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, 

а саме: 

➢ «Про організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-виховного процесу у 2019-2020 навчальному році» 

(№02 від 10.01.2020 року); 

➢ «Про дотримання вимог з охорони праці, пожежної безпеки під час 

ремонтних робіт при підготовці школи» (99-г від 09.07.2020); 

➢  «Про посилення протипожежного захисту закладу освіти у осінньо-

зимовий період 2020-2021 років (№129-г від 27.08.2020); 

➢  «Про організацію та проведення конкурсу дитячого малюнку «Охорона 

праці очима дітей» (№237-г від 07.12.2020); 

➢ «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» в 

школі» (№238-г від 07.12.2020); 

➢ «Про підсумки проведення Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності»  в школі (№259-г від 22.12.2020); 

➢ «Про дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення 

Новорічних та Різдвяних заходів» (№260-г від 22.12.2020); 

➢ «Про забезпечення виконання вимог охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту в закладі освіти в 

2021 році» (№283-г від 30.12.2020). 

Протягом 2020 року відповідно до Типового положення проводилися 

інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності із здобувачами 

освіти та працівниками закладу освіти. Інструктажі з безпеки життєдіяльності, 

які проводилися із здобувачами освіти, містили питання охорони здоров'я, 

пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, 

реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. Учні, які 

інструктувалися, розписувалися в журналі, починаючи з 9 класу. 

   Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні 

до закладу освіти здобувача освіти проводився вступний інструктаж з безпеки 

життєдіяльності класним керівником.   

Протягом року проводились інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки  для працівників школи, а саме: 

 Повторний інструктаж з пожежної безпеки – 09.01.20;25.08.20; 

 Повторний інструктаж з охорони праці – 09.01.2020; 25.08.2020; 

 Позаплановий інструктаж з пожежної безпеки – 28.10.20 

 Цільовий інструктаж з охорони праці – 13.03.2020, 14.09.2020. 

Для всіх працівників, які були прийняті у 2020 році на роботу були 

проведені вступні інструктажі, первинні на робочому місці, інструктажі з 

пожежної безпеки. 

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного 

комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за 

№231/10511 (із змінами) (далі - Типове положення), та Положення про порядок 



проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

18 квітня 2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 

липня 2006 року за N 806/12680 (із змінами) (далі - Положення про навчання) з 

10.01 по 30.10.2020 року було проведено навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників,  які приступили до 

роботи, а саме: 

• з 13 січня по 15 січня 2020 року (згідно наказу № 03-г від 10.01.2020); 

• з 22 січня по 24 січня 2020 року (згідно наказу №20-г від 21.01.2020); 

• з 26 серпня по 01 вересня 2020 року (згідно наказу № 116-г від 25.08.2020 

року); 

• з 28 жовтня по 30 жовтня 2020 року (згідно наказу №206-г  від 28.10.2020 

року).  

 Упродовж 2020 року в школі було: 

• призначено відповідальних осіб  за організацію роботи з охорони праці, 

безпеки    життєдіяльності та визначено їх функціональні обов'язки, чим 

забезпечено функціонування системи управління охороною праці (Наказ 

№54 від 25.08.2020); 

• призначено відповідальних осіб за стан охорони праці в структурних 

підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалі 

(Наказ № 49 від 25.08.2020); 

• перед початком навчального року, а також періодично протягом 

навчального року, було проведено перевірку  технічного стану ігрових та 

спортивних майданчиків, випробування обладнання у спортивних залах 

(акти №52-54 від 13.08.2020); 

• забезпечено виконання вимог нормативно-правових актів з питань 

охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

передбачених колективним договором;  

• організовано профілактичну роботу щодо попередження травматизму і 

зниження захворюваності серед здобувачів освіти та працівників закладу 

освіти; 

• організовано роботу щодо розроблення інструкцій з охорони праці для 

працівників відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці 

Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року 

№ 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року 

за № 226/2666 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 

від 30 березня 2017 року №526) та інструкцій з безпеки життєдіяльності  

під час проведення навчально-виховного процесу для здобувачів освіти 

(наказ № 100-Г від 06.08.2020 року);  

• організовано проведення обов'язкових попередніх та періодичних 

медичних оглядів працівників закладу освіти відповідно до Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 



затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 

травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

23 липня 2007 року за N 846/14113 (із змінами), та наказу Міністерства 

охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280 "Щодо організації 

проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з 

обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних 

хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 

року за № 639/6927 (із змінами та доповненнями); 

• здійснено огляд експлуатації будівель, споруд і територій відповідно до 

законодавства з охорони праці (акти №43 від 11.08.2020, №55 від 

13.08.2020, №56 від 13.08.2020, №65 від 21.10.2020, №67,68 від 

23.11.2020); 

• здійснено огляд дотримання вимог правил охорони праці під час 

експлуатації виробничого  обладнання (акти №21-24 від 10.01.2020, №29-

32 від 11.08.2020); 

    Відповідно до нормативних вимог у школі ведуться журнали з охорони 

праці, а саме: 

• Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 

• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 

• Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки з 

педагогічними працівниками школи; 

• 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. 

Питання з безпеки життєдіяльності систематично заслуховувались на 

нарадах при директорі, виробничих нарадах: 

✓ Про виконання заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності – 

09.01.2020 року; 

✓ Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки – 16.01.2020 року; 

✓ Про забезпечення виконання вимог з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, цивільного захисту у 2020 році – 17.02.2020 року; 

✓ Про посилення безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу 

– 24.02.2020 року; 

✓ Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

– 22.08.2020 року; 

✓ Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

– 25.08.2020 року; 

✓ Про дотримання Закону України «Про охорону праці», «Про 

пожежну безпеку», «Про дорожній рух» - 08.12.2020 року; 



Протягом 2020 року на засіданнях методичного об’єднання класних 

керівників  та на нарадах при заступнику директора з навчально-виховного 

процесу розглядалися питання з безпеки життєдіяльності учнів: 

- створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження 

та зміцнення їхнього здоров’я; аналіз підготовки та проведення тижнів 

БЖД (протокол №9, 28.04.2020); 

- комфортне освітнє середовище як протидія дискримінації у закладі освіти 

(протокол №3, 27.10.2020); 

- про роботу з попередження дитячого травматизму в І семестрі (протокол 

№5, 28.12.2020); 

- профілактика травматизму; попередження нещасних випадків з учнями в 

побуті під час літніх канікул (протокол №4, 25.05.2020)ю 

З метою систематичного дотримання вимог законодавства з охорони праці 

здійснювався спільний контроль адміністрації і профспілкового комітету з 

питань:  

- дотримання виконання інструкцій з охорони праці та  безпеки 

життєдіяльності в навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах;  

- дотримання стану утримання спортивного обладнання;  

- оформлення актів випробування  спортивного обладнання;  

- оформлення планів евакуації учасників освітнього процесу у разі 

виникнення пожежі; 

- проведення обов’язкових медичних оглядів працівників школи. 

Протягом 2020 року велика увага приділялася профілактиці та 

попередженню травматизму серед працюючих та дітей, як під час освітнього  

процесу так і в побуті, а саме: 

• 13.01.2020 – бесіда з питань безпечної поведінки дітей під час 

навчально-виховного процесу та в позаурочний час; 

• 02.03-06.03.2020 – бесіда «Як себе застити від вірусних інфекцій»; 

• 11.03.2020 – бесіда з безпеки життєдіяльності перед довготривалими 

канікулами (пожежна безпеки, правила дорожнього руху, 

електробезпека, з газом, у ліфті, з дикими тваринами, поблизу 

водоймищ, з незнайомими предметами); 

• 17.03-21.03.2020 – профілактика інфекційних захворювань; 

• березень, квітень, травень – правила дорожнього руху; 

• 28.05-29.05.2020 – бесіда з питань безпеки життєдіяльності щодо 

дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки 

дорожнього руху, охорони здоров’я, норм виробничої санітарії, 

поводження з вибухонебезпечними предметами, про небезпечність 

перебування біля водоймищ, залізничних колій, на будівельних 

майданчиках, правил поведінки на воді, в громадських місцях, при 

користуванні громадського транспортом; 

• 03.09.2020 – Єдиний урок з питань безпечної поведінки дітей на 

дорогах;  



• 03.09-07.09.2020 – бесіда  з безпеки життєдіяльності під час освітнього 

процесу та в позаурочний час; 

• 10.09-14.09.2020 – бесіда щодо дотримання правил безпечного 

користування електроприладами, побутовою технікою, газовими 

приладами, сірниками, правил безпечного поводження на водоймах, у 

лісі, у метро, громадському транспорті, на залізничному транспорті, на 

станціях міської електрички, у разі виявлення підозрілих 

вибухонебезпечних предметів; 

• 05.11.2020 – правила поведінки в школі під час освітнього процесу; 

• 15.11.2020 – Єдиний урок «Безпека на дорозі – безпека життя»; 

• 19.11-23.11.2020 – правила безпечної поведінки під час снігопаду, 

заметілі, ожеледиці, хуртовини, сильних морозів, заметів, біля 

водоймищ у зимовий період;  

• 10.12 – 16.12.2020 – бесіда з  питань пожежної та техногенної безпеки, 

дорожнього руху, безпеки життєдіяльності та профілактики 

травматизму невиробничого характеру;   

• 21.12.2020 року – Єдиний урок з правил дорожнього руху, безпеки 

життєдіяльності напередодні зимових канікул. 

Протягом 2020 року сталося 5 нещасних випадків у закладі освіти.  

Основними причинами нещасних випадків з дітьми у школі протягом 2020 року 

є недотримання правил поведінки. У 2020  році у школі зареєстровані 19 травм 

невиробничого характеру.  Основними причинами нещасних випадків з дітьми у 

побуті залишаються:  

✓ власна необережність та необачність потерпілих, стан їх здоров’я; 

✓ низька нервово-психологічна стійкість дітей;  

✓ безвідповідальне й неуважне ставлення батьків та дорослих до особистої 

безпеки і безпеки дітей. 

Упродовж 2020  року у школі трапилося два  нещасних випадки з 

педагогічними працівниками і складені відповідні акти (побутові травми). 

У школі розроблений та погоджений з ПК графік чергування вчителів на 

перервах (накази № 121-Г від  27.08.2019 року, № 105-г від 25.08.2020 року).  

 У 2020 році школою проведена відповідна робота щодо забезпечення 

протипожежного захисту. На уроках «Основи здоров’я» та у позаурочний час 

проводилася робота з навчання дітей правилам пожежної безпеки, формування 

навичок поведінки з вогнем та свідомого ставлення до нього. У школі розроблені 

плани заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму, щодо профілактики протипожежної безпеки, щодо першочергових 

заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру, щодо 

попередження травматизму під час освітнього процесу. 

Відповідно до Освітніх програм для здобувачів освіти 3-9 класів 

викладався предмет «Основи здоров’я». У початковій школі його викладали 

класоводи, а в 5-7 класах вчитель Горбоконь О.Є., 8 класах вчитель                        

Лопащук Л.М. Головне завдання цього предмету полягає в тому, щоб учні не 

тільки засвоїли необхідні знання, а й набули потрібних умінь та навичок. Учителі 



початкової школи на уроках «Основи здоров’я» спрямовували свою роботу на 

формування у школярів навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення 

здоров’я. Під час викладання предмету вчителі застосовували інтерактивні 

форми і методи роботи. Результат спільної творчої роботи учнів 

використовувався в подальшій роботі з учнями інших класів. Майже на кожному 

уроці проводилося ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й 

методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров'я, принципами та 

закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному 

середовищах, спрямованими на збереження життя і зміцнення здоров'я. Учні на 

уроках проявляли активність, зацікавленість предметом і показували добрі 

знання і уміння. 

Підручниками з предмету «Основи здоров’я» учні всіх класів забезпечені 

у повному обсязі. 

Адміністрація школи систематично відвідує уроки «Основи здоров’я», 

тому можна зробити висновок, що класоводи 3-4 класів, вчителі предмету 

«Основи здоров’я» відповідально ставляться до викладання навчального 

предмету, прагнуть зацікавити дітей, формують в учнів відчуття особистої 

безпеки та безпеки оточуючих, вчать розуміти те, що безпека залежить від 

кожної людини, її ставлення до навколишнього середовища. 

З питання попередження дитячого травматизму з батьками учнів 

проводилася роз’яснювальна робота на загальношкільних  та класних 

батьківських конференціях під час індивідуальних зустрічей. 

З метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, поглибленого вивчення та постійного дотримання 

правил дорожнього руху, проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи 

щодо дотримання правил безпечної поведінки на дорозі, привернення уваги 

громадськості до проблем гарантування безпеки руху неповнолітніх у 

освітньому закладі з 26 серпня по 27 вересня 2020 року  проведено Місячник 

безпеки дорожнього руху «Увага! Діти — на дорозі», в рамках якого було 

заплановано та проведено ряд заходів, а саме: 

• 02.09-18.09.2020 – практичні заняття з вивчення Правил дорожнього руху для 

першокласників разом з гуртківцями ЮІР; 

• 02.09.2020  – єдиний урок з питань безпечної поведінки дітей на дорогах для 

учнів 1-11 класів; 

• 05.09.2020 – книжкова виставка у шкільній бібліотеці «Правила маленького 

пішохода» для учнів 1-4 класів; 

• Педагог-організатор Новицька А.А. оформила інформаційний стенд, де були 

яскраві плакати з пізнавальною наочністю та вислови видатних людей про 

важливість збереження здоров’я та життя; 

• учні 1 - 4 класів під керівництвом класоводів  взяли участь у практичному 

занятті «Азбука дорожнього руху!», яке провів керівник гуртка ЮІР    

Поліщук О.В. 

• навчальне заняття «Знаю, вмію, врятую» з вивченням основ надання 

долікарської допомоги на уроці «Захист Вітчизни» для учнів 10-11 учнів; 



• 14.09-18.09.2020 – огляд-конкурс на кращу презентацію з правил безпеки 

дорожнього руху; 

• перегляд мультфільмів з безпеки дорожнього руху «Азбука безпеки на дорозі 

тітоньки Сови» під час перебування дітей на ГПД. 

В ході «Місячника безпеки дорожнього руху» загоном ЮІР (керівник 

Поліщук О.В.) проведено обстеження прилеглих до школи територій і надано 

пропозиції до РУО щодо роботи світлофорів, наявності дорожніх знаків та 

розміток.  

Адміністрація школи систематично доводить до батьків, учнів школи 

інформацію статистичних органів, Державтоінспекції, пожежних частин, 

Держпродспоживслужби, цивільного захисту.  

 
 


