
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ 
ПРАЦІ В СЗШ №91 МІСТА ЛЬВОВА 

 

Загальновідомо, що немає нічого ціннішого за людське життя і здоров’я. У 

закладі приділяється належна увага охороні праці та створенню безпечних 

умов для учасників освітнього процесу. У нашому освітньому закладі питанням 

охорони праці приділяється належна увага не лише в День охорони праці, а й 

упродовж навчального року.      

Для створення умов праці та навчання відповідно до нормативно-правових 

актів, а також забезпечення дотримання вимог законодавства у галузі охорони 

праці у  СЗШ №91 посаду інженера з охорони праці обіймає ЛОЇК ОЛЬГА 

ІВАНІВНА. На своїй посаді вона: 

• веде облік та аналізує причини виробничого травматизму, обумовлених 

виробничими чинниками; 

• надає методичну допомогу керівникам підрозділів під час розроблення та 

актуалізації інструкцій з охорони праці, стандартів із безпеки праці; 

• бере участь у розробленні навчальних програм з охорони праці для 

працівників і, зокрема, адміністрації школи, проводить вступні iнструктажi з 

охорони праці (з новоприйнятими працівниками; особами, учнями); 

• веде роз’яснювальну роботу з учнями щодо охорони праці (з 

використанням інформаційних технологій і наочних матеріалів); 

• бере участь у проведенні навчань з питань цивільного захисту; 

• складає звіти з охорони праці за встановленими формами й у визначені 

терміни. 

З метою пропагування безпеки життєдіяльності та здорового способу 

життя, практичного відпрацювання учасниками освітнього процесу  дій  в 

умовах виникнення надзвичайних ситуацій для захисту, рятування та 

збереження здоров’я людей, забезпечення готовності учасників освітнього 

процесу до дій у разі пожежі та інших надзвичайних ситуацій; створення умов 

для надійного захисту здобувачів освіти, педагогів, технічного персоналу та 

стійкого управління закладом під час виникнення надзвичайної ситуації 

інженером з охорони праці протягом навчального року проводилось ряд 

навчальних занять та роз’яснювальних бесід, зокрема: 

✓ у рамках тижня «Безпека дорожнього руху» - перегляд вистави про 

правила дорожнього руху з учнями перших класів. 

   
https://www.facebook.com/groups/school91.ucoz.ua/permalink/1252972631851096/ 

https://www.facebook.com/groups/school91.ucoz.ua/permalink/1252972631851096/


Під час тижня дорожнього руху учні малювали малюнки, співали пісні та 

переглядали ролики про дорожній рух, малювали на асфальті. 

 

     
https://www.facebook.com/groups/school91.ucoz.ua/permalink/1252601078554918/ 

 

✓ єдиний національний урок «Безпечна дорога до дому» 

 

 
https://www.facebook.com/groups/school91.ucoz.ua/permalink/1253177635163929/ 

 

✓ роз’яснювальні бесіди та навчання щодо поведінки під час проведення 

евакуації. Учні школи мали можливість побувати в укритті, яке знаходиться у 

шкільному тирі;  
 

https://www.facebook.com/groups/school91.ucoz.ua/permalink/1252601078554918/
https://www.facebook.com/groups/school91.ucoz.ua/permalink/1253177635163929/


 
https://www.facebook.com/groups/school91.ucoz.ua/permalink/578833595931673/ 

 

✓   роз’яснювальна бесіда «Твої дії у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій» для учнів молодшої та старшої школи. Тепер діти знають, що таке 

тривожна валіза, укриття, сигнал оповіщення. 

 

https://www.facebook.com/groups/school91.ucoz.ua/permalink/578833595931673/


  
https://www.facebook.com/groups/school91.ucoz.ua/permalink/1308421889639503/ 
 

✓ Навчальні лекції «Дії населення у надзвичайних ситуаціях та під час 

війни», а також практичні заняття «Сучасні засоби захисту (костюми, 

протигази) радіаційного та біологічного захисту».  

 

 

   
 

 

https://www.facebook.com/groups/school91.ucoz.ua/permalink/1308421889639503/

