
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

 01.09.2021                                  №244-од 

 

 

Про проведення місячника  

з охорони праці та  

основ безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до вимог Законів України  «Про охорону праці», «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.11.2006 №782, Положення про проведення навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18.04.2006 №304, Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 

№9, зареєстрованого в Мінюсті України 07.04.1998 за №226/2666, Положення 

про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-

виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом  

Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №616, зі змінами. 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.07.2004 

№773, інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників 

та учнів, інструкцій з безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах 

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича, з метою підвищення 

рівня по забезпеченню безпечних умов під час навчально-виховного процесу в 

закладах освіти району, привернення уваги учнів, працівників до питань 

дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної 

безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності під час  

навчально-виховного процесу і у побуті, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 01.09.2021 року по 31.09.2021 року у закладі місячник з 

охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та безпеки 

життєдіяльності. 

2. Затвердити План заходів з підготовки та проведення місячника 

охорони праці та безпеки життєдіяльності (додаток 1). 

4. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А. Д.                                                       



4.1. Забезпечити виконання заходів в ході проведення місячника 

охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

4.2. Проаналізувати результати проведення місячника в закладі та 

підготувати наказ. 

5. Контроль за виконанням   даного   наказу залишаю за собою. 

  

 

        

                   Директорка закладу                                       Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

     

_____________ Козачук А. Д. 

     

 

 

  



ЗАТВЕРДЖУЮ  

наказом по закладу 

від 01.09.2021 №244-од 

Директорка закладу 

 __________  О. Ю. Сичова 

 

План 

проведення місячника з охорони праці 

 та основ безпеки життєдіяльності 

з 01 вересня по 31 вересня 2021  

№ Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні особи 

1 

Вивчення з працівниками, учнями 

нормативних документів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності 

Впродовж 

місячника 

Класні керівники, 

вчителі з основ 

здоров’я 

2 
Обновлення куточка з охорони праці, 

техніки безпеки, протипожежної безпеки  

Впродовж 

місячника 
Класні керівники 

3 

Виставка малюнків, інформаційної 

літератури з охорони праці, техніки 

безпеки життєдіяльності, протипожежної 

безпеки та правил дорожнього руху 

15.09.21 

Класні керівники, 

вчителі 

образотворчого 

мистецтва, шкільний 

бібліотекар 

4 

Додаткові заняття з дітьми по вивченню 

правил дорожнього руху, правил пожежної 

безпеки, правил користування природним 

газом, правил поведінки в громадських 

місцях. 

Відповідно 

графіку 

виховних 

годин та 

розкладу 

уроків з основ 

здоров’я 

Класні керівники, 

вчителі основ 

здоров’я 

5 

Роз’яснювальна робота з батьками щодо 

збереження здоров’я дітей на батьківських 

зборах 

Відповідно 

графіку 

Класні керівники 1-

11 класів 

6 

Зустріч із працівниками ювенальної поліції 

та працівниками рятувальних служб з 

метою покращення знань учнів з питань 

безпеки життєдіяльності 

13.09-17.09.21 

Заступник директора 

з виховної роботи 

Козачук А. Д., 

педагог-організатор 

Юрійчук Р. В. 

7 
Створення наказу про підсумки 

проведення місячника  
31.01.21 

Заступник директора 

з виховної роботи 

Козачук А. Д. 

 

 


