
                                        Затверджую  

директор ЗДО «Золотий ключик» №6 

                                             В. В. Македон 

                                                 23 квітня 2018 р. 

 

План заходів 

щодо підготовки та проведення 

Тижня охорони праці з нагоди  Всесвітнього дня охорони праці 

під девізом «Захищене і здорове покоління» 

 в ЗДО «Золотий ключик» №6 м. Жашків 

з 23.04.2018 р. по 27.04.2018 р. 

 
№ Зміст заходу Дата 

проведення 

Відповідальні 

1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Видати наказ про проведення Тижня 

охорони праці.  

23.04. Директор 

 

1.2. Розроблення плану заходів з підготовки 

та проведення Тижня охорони праці. 

23.04 Вихователь-методист  

1.3. Перевірити виконання наказів про 

призначення осіб, відповідальних за: 

- організацію охорони праці в 

навчальному закладі та його 

структурних підрозділах (групових 

приміщеннях, спортивній та музичній 

залах, харчоблоці, пральні); 

- експлуатацію енергогосподарства, 

бойлерів, тощо. 

24.04. Комісія з ОП 

1.4. Перевірка наявності та дотримання 

інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності на всіх ділянках роботи 

і навчання. 

24.04. Комісія з ОП 

1.5. Перевірка ведення журналів реєстрації 

інструктажів: 

- з охорони праці; 

- з безпеки життєдіяльності. 

24.04. Комісія з ОП 

1.6. Перевірка своєчасності проведення 

атестації робочих місць. 

25.04. Директор, вихователь-

методист 

1.7. Перевірка виконання положень розділу з 

охорони праці колективного договору. 

25.04. Комісія з ОП 

1.8. Перевірка стану та оснащення 

обладнання груп, укомплектованість 

аптечок, змістовність куточків безпеки 

життєдіяльності та куточку охорони 

праці в закладі. 

25.04. Комісія з ОП 



1.9. Перевірка засобів колективного захисту 

працівників та дітей (захисні огорожі, 

вентиляція, халати, тощо) 

25.04. Директор, 

завгосп 

1.10. Рейд-перевірка виконання педагогами в 

спортивній залі вимог безпеки 

життєдіяльності. 

26.04. Директор, вихователь-

методист, 

завгосп  
2. ГІГІЄНА НАВЧАННЯ ТА ПРАЦІ І ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ 

2.1 Перевірка відповідності приміщень 

вимогам гігієни навчання та праці. 

24.04. Директор, завгосп 

2.2. Перевірка параметрів мікроклімату і 

санітарних умов у приміщеннях 

навчального закладу: 

- стану природного і штучного 

освітлення; 

- наявність водопостачання; 

- наявність шуму і вібрацій; 

- температури повітря; 

- вологості повітря. 

25.04. Комісія з ОП 

2.3. Перевірка своєчасності проходження 

медичних оглядів працівниками та 

проведення медичних оглядів дітей. 

26.04. Сестра медична 

2.4. Перевірка наявності та ведення «Листків 

здоров’я», «Стул і температура тіла». 

26.04. Сестра медична 

2.5. Практичне заняття «Правила надання 

першої долікарської допомоги» 

24.04. Сестра медична 

3. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА 

3.1. Перевірка наявності групи допуску в 

осіб, що працюють з 

електрообладнанням. 

24.04. Директор, завгосп 

 

3.2. Перевірка наявності запобіжних написів, 

сигнальних фарбувань, знаків безпеки на 

електрообладнанні. 

25.04. Завгосп  

3.3. Перевірка справності електропроводки, 

розеток, вимикачів, розподільних шаф. 

25.04. Завгосп  

3.4. Перевірка своєчасності проведення 

заміру опору ізоляції та заземлення, 

занулення та наявність відповідного 

акта. 

25.04. Завгосп 

4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

4.1. Перевірка наявності інструкцій з 

пожежної безпеки у навчальному 

закладі. 

23.04. Вихователь-методист 

4.2. Перевірка наявності та 

укомплектованості первинними 

засобами пожежогасіння усіх приміщень 

навчального закладу. 

23.04. Директор, завгосп 

4.3. Перевірка наявності планів евакуації в 

приміщеннях навчального закладу, 

25.04. Директор, завгосп 



порядку оповіщення та дій учасників 

освітнього процесу на випадок пожежі. 

4.4.  Практичний тренінг з евакуації дітей та 

працівників з приміщень навчального 

закладу. 

27.04. Вихователь-методист 

5. НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

❖ РОБОТА З ПРАЦІВНИКАМИ 

5.1. Лекція з педпрацівниками закладу на 

тему: «Дотримання правил з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

учасниками освітнього процесу». 

25.04. Директор, вихователь-

методист 

5.2. Провести круглий стіл за темою       

«Синдром професійного вигорання: як 

зберегти психоемоційне здоров’я 

педагога» 

26.04. Практичний психолог 

5.3. Провести заняття з обслуговуючим 

персоналом з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності «Безпека в роботі – 

профілактика виробничого 

травматизму». 

24.04. Завгосп  

5.4. Перевірка знань з колективом з питань 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності на тему: «Нешкідливі 

 та безпечні умови праці – запорука 

здоров’я працівників». 

27.04. Вихователь-методист 

5.5. Проаналізувати стан  дитячого 

травматизму та ефективність заходів, 

спрямованих на запобігання 

травматизму в закладі. 

26.04. Вихователь-методист,  

старша медсестра 

5.6. В методичному кабінеті підготувати та 

оформити навчально-методичний та 

наочний матеріали «Захищене і здорове 

покоління» за розділами: 

•        «Дитина і природа», 

•        «Дитина і побут», 

•        «Дитина і вулиця», 

•        «Дитина серед людей», 

•        «Небезпека поруч» 

•        «Здоров'я дитини». 

Квітень- 

червень 

Вихователь-методист  

 

❖ РОБОТА З ДІТЬМИ 

5.7. Лялькова вистава для дітей раннього 

віку «Кицьки дім». 

24.04. Музкерівник  

5.8. Фізкультурна розвага для дітей старшого 

віку «Здорова родина – здорова нація» 

25.04. Фізінструктор  

5.9. Виставки дитячих малюнків по групам 

та в холі закладу на тему: «Кожен знає: 

охорона праці в житті допомагає!». 

Протягом 

тижня 

Вихователі сер. гр. та 

ст. гр. №1, №2 



5.10. Перегляд дітьми груп відео матеріалів 

«Уроки тітоньки Сови» (з тематики 

безпеки життєдіяльності). 

Протягом 

тижня 

Вихователь-методист,  

вихователі 

5.11. Бесіди та заняття: «Як уникнути 

неприємностей?», «Сам удома», «Як 

убезпечити себе від біди?», «Чому 

бувають травми?», «Героїчні та 

небезпечні професії» і т. д. 

Протягом 

тижня 

Вихователі 

❖ РОБОТА З БАТЬКАМИ 

5.13. Провести навчальне консультування з  

батьківською громадою: 

«Законодавство про охорону праці та 

безпеку життєдіяльності в закладі 

освіти» 

·  «Гострі отруєння лікарськими   

    речовинами»; 

·  «Перша долікарська  допомога» 

·  «Гігієна праці» 

·  «Пожежна безпека. Засоби гасіння    

    пожежі.» 

·  «Дії за сигналом: «Увага всім!» 

·  «Вибухонебезпека» 

· «Електробезпека» 

· «Безпека дорожнього руху» 

· «Перші дії в екстремальних ситуаціях». 

Протягом 

тижня 

Вихователь-методист,  

вихователі 

5.14. Розмістити в батьківських 

куточках  матеріали  «Основи безпеки 

життєдіяльності дорослих та дітей», 

«Небезпечні речі вдома та на вулиці» та 

ін. (методичні рекомендації для батьків) 

Квітень-

червень 

Вихователі 

5.15. Поновити в папках-пересувках 

інформацію для батьків з питань  

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

До 26.04. Вихователі 

6. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ТИЖНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ  ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

6.1. Нагородження найактивніших учасників 

виставки дитячих малюнків з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності.  

27.04. Директор, 

вихователь-методист 

6.2. Інформацію та фотоматеріали про 

результати проведення у 2018 році 

Тижня охорони праці надати до відділу 

освіти 

До 03.05. Вихователь-методист 

6.3. Забезпечити висвітлення на сайті 

дошкільного закладу «План  заходів   

 тижня з охорони праці» та хід   їхнього 

виконання. 

До 03.05. Вихователь-методист  

 

 

План заходів розробив вихователь-методист ___________ / А. М. Кравчук 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


