
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

24.12.2021                                    №456-од  

 

Про підсумки роботи з охорони праці  

і безпеки життєдіяльності в 2021 році 

 

На виконання ст.17 Закону України «Про охорону праці», п.1 Типового 

положення про службу охорони праці, п.4,1,2 Положення про організацію 

роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах, 

статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2020 року №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», постанови МОЗ 

України від 06 вересня 2021 року №10 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)» та наказу по закладу від 16.08.2021 року №195   «Про організацію 

роботи з охорони праці» з метою створення безпечних умов навчання і праці 

запобігання виробничому і ДТТ, дотримання норм і правил промсанітарії 

пожежної безпеки для організації виконання правових, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-

профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадкам, 

професійним захворюванням та аваріям в освітньому процесі, дотримання 

Тимчасових рекомендацій задля запобіганню поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) в закладі велася робота по охороні праці (довідка 

додається). 

Виходячи із наведеного в довідці, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати роботу педагогічного колективу з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у 2021 навчальному році як задовільну. 

2. Усім працівникам закладу суворо дотримуватися вимог абзацу 

восьмого частини першої статті 53 Закону України "Про освіту", статей 13, 

14, 30 Закону України "Про охорону праці", пункту 8 Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 



Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (із змінами), 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. 

3. Заступниці  директорки  з виховної роботи Козачук А.Д. впродовж 

навчального року: 

3.1. Організувати зустрічі з фахівцями-лікарями, пожежниками, 

інспекторами ДАІ. 

3.2. Проводити рейди «Увага! Діти на дорозі!» згідно з річним планом 

роботи школи. 

3.3. Разом із батьківським комітетом проводити рейди-перевірки 

шкільного харчоблоку. 

3.4. Постійно залучати фахівців для проведення з учнями 1—11-х 

класів, їхніми батьками роз’яснювальної, просвітницької роботи, заходів із 

профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесід про дотримання 

правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними 

засобами, тематичних занять із питань профілактики отруєнь грибами, 

дикими рослинами тощо. 

4. Заступниці директорки  закладу  з навчальної роботи Татарин Л.М.: 

4.1. Один раз на півріччя здійснювати перевірку організації 

адміністративного контролю за якістю проведення навчання та інструктажів 

із техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, 

трудової дисципліни, заслуховувати на засіданні педагогічної ради або 

профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, 

інструкцій із техніки безпеки, обговорювати результати проведеної роботи. 

4.2. Обговорювати кожний нещасний випадок, який трапився в закладі, 

а також причини захворювання учнів і працівників, планувати конкретні 

заходи з попередження нещасних випадків та профілактики захворювань із 

призначенням відповідальних осіб і термінів виконання. 

4.3. Забезпечити своєчасність подання об’єктивної інформації про 

нещасні випадки з учнями 

5. Заступниці  директорки  з господарської роботи  Ромащук М.П.  

тримати на контролі стан системи водопостачання, каналізації, тепломережі  

і території закладу 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

Директорка  закладу                                     Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на педагогічній раді 

24.12.2021 року 

 

  



Додаток 1 

до наказу  

від 24.12.2021 року 

№456-од 

Довідка  

про стан охорони праці у 2021 році 

 

Державна політика з охорони праці і безпеки життєдіяльності в галузі 

освіти ґрунтується на принципах пріоритету життя і здоров’я учасників 

освітнього  процесу відповідальності адміністрації та учителів у колі своїх 

обов’язків за створення належних безпечних умов навчання і праці учасників 

освітнього процесу. Робота з охорони праці в школі у 2021 році була 

спрямована на забезпечення безпечних умов, проведення освітнього процесу 

й запобігання травматизму його учасників. Зміст і структура з охорони праці 

визначена річним планом роботи школи. Робота з охорони праці мала 

комплексний  характер і здійснювалася за такими напрямками:  

1) організація і проведення інструктажів з охорони праці;  

2) атестація робочих місць за умовами праці;  

3) розслідування нещасних випадків;  

4) організація навчання працівників з питань охорони праці 

електробезпеки.  

Отже, формування навичок безпечної поведінки збереження  та 

зміцнення здоров’я  учнів – це основний напрямок роботи закладу. 

План роботи закладу на навчальний рік містить розділ «План роботи 

школи з охорони праці та БЖД» і складається з таких пунктів:  

1) Попередження травматизму в освітньому процесі;  

2) План заходів щодо пожежної безпеки;  

3) План заходів щодо запобігання аваріям, пожежам і нещасним 

випадкам виробничого характеру;  

4) Заходи з охорони праці у закладі на навчальний рік;  

5) План заходів щодо попередження дитячого ДТП;  

6)План заходів профілактики побутового травматизму серед 

працівників та учнів. 

Питання з охорони праці регулюються протягом року такими наказами: 

1) 05.01.2021 року №08-од «Про посилення пожежної та техногенної 

безпеки в школі» 

2) 18.01.2021 року №24-од «Про попередження загибелі на водних 

об’єктах в зимовий період» 

3) 20.01.2021 року №28-од «Про затвердження інструкції з безпеки 

життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу»  

4) 17.02.2021 року №60-од «Про заборону використання тимчасових 

електромереж» 

5) 22.03.2021  року №92-од «Про затвердження заходів з цивільного 

захисту, пожежної   безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях на 2021 рік» 



6) 02.04.2021 року №106-од «Про проведення Тижня «Ми за здоровий 

спосіб життя» 

7) 09.04.2021 року №110-од «Про підсумки проведення Тижня «Ми за 

здоровий спосіб життя» 

8) 09.04.2021 року №111-од «Про проведення місячника з охорони 

праці» 

9) 23.04.2021 року №124-од  «Про проведення тижня з основ безпеки 

життєдіяльності» 

10) 30.04.2021 року №132-од «Про підсумок проведення тижня з основ 

безпеки життєдіяльності» 

11) 07.05.2021 року  №143-од «Про проведення заходів із забезпечення  

здорового способу життя серед дітей та молоді» 

12) 14.05.2021 року №149-од «Про підсумок проведення місячника з 

охорони праці» 

13) 14.05.2021 року №151-од «Про організацію та проведення тижня 

безпеки дорожнього руху» 

14) 21.05.2021 року №164-од «Про підсумок проведення тижня безпеки 

дорожнього руху» 

15) 01.06.2021 року №177а «Про проходження медичних оглядів 

працівниками закладу» 

16) 16.08.2021 року №195-од «Про організацію роботи з охорони праці  

у 2021-2022 н.р.» 

17) 16.08.2021 року №196-од «Про призначення відповідальний за 

пожежну безпеку у закладі» 

18) 16.08.2021 року №197-од «Про попередження дитячого 

травматизму серед учнів у 2021-2022 навчальному році» 

19) 16.08.2021 року №199-од  «Про відповідальність за збереження  

життя і здоров’я учасників освітнього процесу у школі» 

20) 16.08.2021 року №200-од «Про створення  комісії  із розслідування 

нещасних випадків»  

21) 25.08.2021 року №204-од «Про затвердження інструкцій з охорони 

праці під час роботи в умовах карантину» 

22) 30.08.2021 року №210-од «Про дотримання Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у школі в період 

карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

23) 01.09.2021 року №244-од «Про проведення місячника з охорони 

праці та основ безпеки життєдіяльності» 

24) 01.09.2021 року №247-од «Про організацію підвезення учнів та 

педагогічних працівників до місця навчання та у зворотньому напрямку в 

2021-2022 н.р.» 

25) 06.09.2021 року №277-од «Про затвердження та дотримання 

протиепідемічних заходів у закладі на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

26) 10.09.2021 року №280-од «Про організацію та проведення тижня 

безпеки дорожнього руху» 



27) 17.09.2021 року №285-од «Про підсумок проведення тижня безпеки 

дорожнього руху» 

28) 30.09.2021 року  №305-од «Про підсумки проведення місячника  з 

охорони праці та основ безпеки життєдіяльності» 

29) 01.10.2021 року №310-од  «Про призначення відповідального за 

організацію та проведення інструктажів з безпеки дорожнього руху і 

стажування водіїв» 

30) 01.10.2021  року №311-од  «Про затвердження інструкцій з 

організації безпечного перевезення учнів та педагогів» 

31) 08.10.2021 року №322-од «Про затвердження плану 

протипожежних заходів» 

32) 08.10.2021 року №323-од «Про призначення відповідальної особи  

за засоби пожежогасіння» 

33) 08.10.2021 року №324-од «Про створення добровільної пожежної 

дружини» 

34) 08.10.2021 року №325-од «Про невідкладні заходи запобігання 

пожежної небезпеки» 

35) 13.10.2021 року №332-од «Про перевірку знань працівників закладу                                                                 

з питань охорони праці» 

36) 22.10.2021 року №346-од «Про запобігання дитячому травматизму 

під час осінніх канікул 2021-2022 н.р.» 

37) 29.10.2021 року №356-од «Про організацію та проведення Тижня 

здорового способу життя» 

38) 05.11.2021 року №363-од «Про підсумки проведення тижня 

здорового способу життя» 

39) 12.11.2021 року №371-од «Про проведення тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності» 

40) 19.11.2021 року №378-од «Про підсумки проведення тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності» 

41) 01.12.2021 року №398-од «Про заходи безпеки під час проведення 

зимових канікул, Новорічних та Різдвяних свят» 

42) 01.12.2021 року №404-од «Про заходи безпеки під час 

опалювального сезону» 

43) 15.12.2021 року №435-од «Про встановлення протипожежного 

режиму» 

Відповідно до Законів України «Про охорону праці», і «Про колективні 

договори (угоди)» між дирекцією закладу й профспілковим комітетом 

підписаний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації 

безпечних і нешкідливих умов праці. 

  На початок навчального року оформляються акти-дозволи на 

проведення занять у кабінетах з підвищеною небезпекою, спортзалах і 

майстерні, дозвіл на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного 

стану закладу. 

 Безпечний підвіз учнів до закладу шкільним автобусом 

регламентується наказом від 01.09.2021 року №247 «Про організацію 



підвезення учнів та педагогічних працівників до закладу і в зворотному 

напрямку в 2021-2022н.р.» 

 Згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці в закладі 

розробленої на основі чинних міжгалузевих і галузевих нормативних актів 

про охорону праці з урахуванням умов праці і вимог безпеки, затвердженні, 

зареєстровані в журналі реєстрації інструкцій та журналі обліку виданих 

інструкцій інструкції для всіх приміщень закладу, організації екскурсійних 

перевезень учнів автобусом та підвезення учнів до закладу. 

 Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності працівників закладу освіти проводилися 18.10.2021 року 

(Протокол №1 від 18.10.2021 р.) 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 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15 лютого 2005 року за N 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 N 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 

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

      Інструктажі з питань охорони праці із здобувачами освіти та 

працівниками закладу освіти проводилися відповідно до Типового 

положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять 

питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного 

захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, 

безпеки побуту тощо, проводилися відповідно до Положення про навчання. 

Згідно Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти директорка проводить 

інструктаж первинний і вторинний на робочому місці для робіт з 

підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці, для решти робіт – 1 раз на 6 

місяців.  

Відповідальною особою за охорону праці в закладі проведено 

вступний інструктаж та проведено перевірку знань з охорони праці  з водієм 

шкільного автобуса, Ромащуком П.А., прийнятими на роботу учителем 

інформатики Климом О.В., медичним працівником школи Козлан Лілією 

Олександрівною., секретарем-діловодом Вадилюк І.Ю., асистентами  вчителя 

Колотило І.І., Колотило І.В., Гаврилюк О.Д., Мельник А.Д., Друк Н.В., 

Поп’юк А.М., вихователями ГПД - Чолан О.О., Тонієвич Н.І., практичним 

психологом Швейка О.М., соціальним педагогом Мицкан А.Ю., та з 

операторами котельні – Михайлюком І.Д., Станко В.Я., Бечка П.О., Остапюк 

Я.Т. 

 Класні керівники 1-11 кл. першого дня кожного семестру проводять з 

учнями: вступний інструктаж, який реєструють в класному журналі на 406 

сторінці, профілактичну роботу щодо вимог особистої безпеки у побуті, 



проведення якої реєструються також в класному журналі, беруть участь у 

розслідуванні  нещасного випадку, що стався у класі і з цього приводу 

проводять і реєструють в класному журналі позаплановий інструктаж, який 

проводиться у разі скоєння нещасних випадків за межами навчального 

закладу і реєструється на сторінці 410 класного журналу. Проводиться з 

учнями цільовий інструктаж при організації поза навчальних заходів 

(олімпіади, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання, тощо). 

 Учителі-предметники , які працюють в кабінетах з підвищеною 

небезпекою фізики №19, хімії №32, біології №26, інформатики №11, 

англійської мови №34, трудового навчання№8, фізкультури, згідно листа 

МОНУ від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання методичних матеріалів 

щодо організації навчання і перевірки знань проведення інструктажів з 

питань охорони праці БЖД» проводять первинний інструктаж з БЖД з 

учнями на початку навчального року перед початком занять, проведення 

якого фіксується у журналі реєстрації інструктажів з БЖД і перед 

виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних 

матеріалів, інструментів, приладів на початку уроку, заняття, лабораторної, 

практичної тощо. 

 Два рази на рік за планом роботи проводився Тиждень знань з основ 

БЖД: з 26 по 30 квітня, з 15 по 19 листопада.  

 01 грудня відбулася зустріч з інспекторським складом Вижницького РВ 

ГУ ДСНС –  Вижницького Районного відділу Головного Управління 

Державної Служби Надзвичайних Ситуацій Управління України  для учнів 

початкових класів було проведено уроки безпеки , де дітям пояснили порядок 

дій на випадок виникнення пожежі та правил безпеки під час зимового 

періоду .Особливо наголосили школярам про заборону використання 

піротехнічних виробів. 

13 грудня 2021року інспекторським складом Вижницького РВ ГУ 

ДСНС України у Чернівецькій області із керівництвом, персоналом та 

учнями 9-11-х класів нашого закладу були проведені інструктажі, щодо 

вимог пожежної безпеки в закладах освіти. Під час проведення заходу 

присутнім було наголошено на порядку дій на випадок виникнення пожежі та 

правилах безпеки . Учням була доведена інформація щодо вимог для вступу в 

заклади вищої освіти цивільного захисту. Також було продемонстровано як 

правильно приводити у дію вогнегасники. 

У вересні проводився місячник «Увага! Діти на дорозі». 

          Інструкції з охорони праці для працівників розробляється, 

затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства 

праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року N 9, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за N 

226/2666 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30 

березня 2017 року N 526) (далі - Положення про розробку інструкцій); 

інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти 

відповідно до цього Положення 

   Відповідно до нормативних вимог у школі ведуться журнали з ОП, 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 закладу; 

 Журнал реєстрації актів про нещасний випадок, що стався з працівником 

школи; 

 Журнал реєстрації актів про нещасний випадок, що стався з вихованцем, 

учнем школи; 

 Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; 

 Журнал видачі інструкцій з охорони  праці на робочому місці для вчителів та 

працівників школи. 

 Незважаючи на проведену профілактичну роботу педагогічним 

колективом у 2021 році в школі мали місце 15 випадків дитячого 

травматизму. 

Порівняно з 2020 роком рівень травматизму збільшився.  

Серед учнів 1-4 класів – 9, 5-9 класи – 5 і один випадок смертельний. 

Зафіксовано - 2 травми у 4-А класі (Мироняк Вадим, Пасарюк Анастасія, 

класний керівник Клим Л.М).– 5 травм у 2-Б класі (Краснюк Давид, Іванчук 

Софія, Фуштей Дмитро, Берник Стефанія, Василькевич Катерина (дві 

травми), класний керівник Пріц І.Г.– 1 травма в 6-Бкласі (Кордяк Олексій ., 

класний керівник Шпинтюк Р.Г.- 2 травми 8-А клас (Тутецький Андрій, 

Губка Серафим, і один смертельний випадок – Притуляк Артем,  класний 

Гожда Т.Я.), 1 травма в 9-Б класі (Сорохан Ігор, класний керівник Клим Г.Г.) 

 Отже, така кількість учнівських травм  свідчить про недостатній рівень 

роботи педагогічного колективу з дітьми на класних годинах і батьками на 

класних зборах, оскільки формування навичок безпечної поведінки, 

збереження та зміцнення здоров’я учнів – один з основних напрямків роботи 

закладу. 

 Щодо виробничих і побутових травм серед працівників, то їх  було 2  

випадки – Підопригора О.В., Татарин Л.М.( під час літніх канікул). 

Періодично раз на кілька місяців за шкільні кошти закуповуються 

миючі засоби та інше для прибирання шкільних приміщень. 

       

 

 

  

 


