
Інформація 
 про проведення Тижня охорони праці 

 з нагоди  Всесвітнього дня охорони праці 

 в ЗДО «Золотий ключик» №6 м. Жашків 

з 23.04.2018 р. по 27.04.2018 р. 

 

 

Відповідно Закону України «Про охорону праці», та з нагоди Дня охорони 

праці, на виконання наказу директора ЗДО №6 з 23 квітня по 27 квітня 2018 року 

був проведений Тиждень охорони праці під девізом «Захищене і здорове 

покоління». Метою проведення Тижня  є поліпшення умов для праці, якості 

освітньо-виховної роботи з дітьми з питань попередження дитячого 

травматизму, вироблення у дітей дошкільного віку вмінь та навичок безпечної 

поведінки в соціумі, підвищення рівня інформаційної роботи серед працівників 

та батьків  щодо правил поведінки дитини та дорослого  в різних життєвих 

ситуаціях, активізація діяльності дошкільного закладу з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

Для проведення тижня з охорони праці  та безпеки життєдіяльності було 

створено комісію (оргкомітет), головою якого призначено вихователя-методиста 

Кравчук А. М. Оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності здійснювала завідувач господарством Закаблуковська 

Т. В.  

План заходів розроблено комісією  з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності ЗДО.  

Протягом тижня були здійснені такі заходи: 

- перевірка дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, відповідних інструкцій; 

- перевірка ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності з працівниками ЗДО; 

- перевірка дотримання техніки безпеки на робочих місцях; 

- проведено практичне заняття, на якому старша медична сестра Скрекотень 

Г. В. нагадала правила надання першої долікарської допомоги; 

- директором Македон В. В. та вихователем-методистом Кравчук А. М. 

проведено лекцію з педпрацівниками закладу на тему: «Дотримання правил з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасниками освітнього процесу»; 

- проведено круглий стіл з практичним психологом Паращук Н. В. за 

темою «Синдром професійного вигорання: як зберегти психоемоційне здоров’я 

педагога»; 

- завгоспом Закаблуковською Т. В. проведено заняття з обслуговуючим 

персоналом з охорони праці та безпеки життєдіяльності «Безпека в роботі – 

профілактика виробничого травматизму»; 

- вихователь-методист Кравчук А. М. провела перевірку знань з колективом 

з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності на тему: «Нешкідливі та 

безпечні умови праці – запорука здоров’я працівників»; 

- пройшла перевірка стану проходження медичних оглядів усіма 

працівниками закладу; 



- поновлено інформаційно-довідкові матеріали у куточку  безпеки 

життєдіяльності;  

-  організована освітньо-виховна діяльність  для дітей дошкільного віку:  

• лялькова вистава для дітей раннього віку «Кицьки дім» (музкерівник 

Тимошенко Т. В.); 

• фізкультурна розвага для дітей старшого віку «Здорова родина – 

здорова нація» (фізінструктор Шевчук Т. О.); 

• виставки дитячих малюнків по групах та в холі закладу на тему: 

«Кожен знає: охорона праці в житті допомагає!» та відзначено 

активних учасників; 

• перегляд дітьми груп відео матеріалів «Уроки тітоньки Сови» (з 

тематики безпеки життєдіяльності); 

• різноманітні прогулянки, екскурсії, бесіди та заняття: «Дорога – не гра 

для малого малюка» (вихователь сер. гр. Типак Л. М.), «Як уникнути 

неприємностей?» (вихователь ст. гр. №2 Хрущ Г. І.), «Сам удома» 

(вихователь мол. гр. Кравченко Н. П.), «Як убезпечити себе від біди?» 

(вихователь мол. гр. Мокрицька В. В.), «Чому бувають травми?» 

(вихователь Іванова О. І.), «Героїчні та небезпечні професії» 

(вихователь ст. гр. №1 Барановська Л. О.) і т. д. 

- упродовж тижня велася робота з батьками через групове та індивідуальне 

консультування на тематику з ОП та БЖ. 

- в батьківських куточках розміщені методичні рекомендації для батьків на  

тему «Основи безпеки життєдіяльності дорослих та дітей», «Небезпечні 

речі вдома та на вулиці» та ін.  

- було поновлено в папках-пересувках інформацію для батьків з питань  

охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 

У ході проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності всі 

заплановані заходи виконано. 

27 квітня 2018 року о 11.30 год. проведено практичний тренінг з евакуації 

дітей і працівників навчального закладу на випадок надзвичайної ситуації. 

Результати проведення цього тренінгу свідчать про організованість та високу 

відповідальність працівників до безпеки життєдіяльності. 

Визнати, що заходи тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

проведено на належному рівні. 

 

Вихователь-методист __________ / А. М. Кравчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


