
                                      Затверджую  

директор ЗДО «Золотий ключик» №6 

                                                                         _______________ / В. В. Македон 

                                             14 травня 2018 р. 

  

План заходів 

щодо підготовки та проведення 

«Дня цивільного захисту» та об’єктового тренування, «Загроза 

хімічного зараження», «Тижня безпеки дитини» 

 в ЗДО «Золотий ключик» №6 м. Жашків 

з 14.05.2018 р. по 18.05.2018 р. 

 
№ Зміст заходу Дата 

проведення 

Відповідальні 

1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Видати наказ про проведення «Тижня 

безпеки дитини» та «Дня цивільного 

захисту».  

 14 травня Директор 

 

1.2. Розроблення плану заходів з підготовки 

та проведення Тижня охорони праці. 

До 14 

травня 

Вихователь-методист  

1.3. Перевірити виконання наказів про 

призначення осіб, відповідальних за: 

- організацію цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності в навчальному 

закладі та його структурних підрозділах 

(групових приміщеннях, спортивній та 

музичній залах, харчоблоці, пральні); 

- експлуатацію енергогосподарства, 

бойлерів, тощо. 

З 14 по 18 

травня 

Комісія з ЦЗ 

1.4. Перевірка наявності та дотримання 

інструкцій з цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності на всіх ділянках 

роботи і навчання. 

15 травня Комісія з  ЦЗ 

1.5. Перевірка ведення журналів реєстрації 

інструктажів: 

- з цивільного захисту; 

- з безпеки життєдіяльності. 

16 травня Комісія з  ЦЗ 

1.6. Перевірка своєчасності проведення 

атестації робочих місць. 

14 травня Директор, вихователь-

методист 

1.7. Перевірка виконання положень розділу з 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності колективного договору. 

15 травня Комісія з  ЦЗ 

1.8. Перевірка стану та оснащення 

обладнання груп, укомплектованість 

аптечок, змістовність куточків безпеки 

життєдіяльності та куточку цивільної 

оборони в закладі. 

16 травня Комісія з  ЦЗ 



1.9. Рейд-перевірка виконання педагогами в 

спортивній залі та майданчику вимог 

безпеки життєдіяльності. 

15 травня Директор, вихователь-

методист, завгосп  

2. НАВЧАННЯ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

❖ РОБОТА З ПРАЦІВНИКАМИ 

2.1  Оформити куточки «Безпека дитини» в 

кожній віковій групі. 

До 16 

травня 

 Вихователі 

2.2.  Провести лекції: 

- «Обережність не завадить» з 

працівниками з питань безпеки 

життєдіяльності і правил надання 

першої допомоги постраждалим від 

нещасних випадків. 

- «Як запобігти масовому отруєнню 

дітей» 

Протягом 

тижня 

Сестра медична 

2.3.  Перевірити стан та забезпеченість 

медичного обладнання, поновити 

аптечку швидкої допомоги в медичному 

кабінеті 

15 травня Сестра медична 

2.4. Організувати працівникам закладу 

тематичну бесіду: «Дії в надзвичайних 

ситуаціях з техногенного та природного 

характеру, терористичного акту та його 

проявів» з демонстрацією  матеріалів. 

Протягом 

тижня 

Вихователь-методист  

2.5. День цивільного захисту. Організувати 

об’єктове тренування евакуації людей на 

випадок виникнення надзвичайної 

ситуації «Загроза хімічного зараження» 

18 травня Директор, вихователь-

методист, завгосп 

2.6. В методичному кабінеті поновити 

навчально-методичний та наочний 

матеріали  з цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності. 

Квітень- 

червень 

Вихователь-методист  

 

❖ РОБОТА З ДІТЬМИ 

2.7. Організувати  ігри,  бесіди, заняття 

 «Твої дії в разі небезпеки», «Сьогодні я 

у домі сам», «Корисно і шкідливо», 

«Небезпечні речі вдома», «Як 

убезпечити себе від біди?», «Чому 

бувають травми?», «Героїчні та 

небезпечні професії», «Небезпека на 

дорозі» та інші. 

З 14 по 18 

травня 

Вихователь-методист,  

вихователі 

2.8.  Театралізація: «Пригоди неслухняного 

Колобка» 

15 травня Музкерівник  

2.9.  Читання художньої літератури: 

«Айболить» К. Чуковського,   

оповідання:  Б.Житкова  «Обвал» та 

інші 

Протягом 

тижня 

Вихователі  



2.10. Перегляд дітьми груп відео матеріалів 

«Уроки тітоньки Сови» (з тематики 

безпеки життєдіяльності). 

Протягом 

тижня 

  

Вихователь-методист,  

вихователі 

  

❖ РОБОТА З БАТЬКАМИ 

2.11. Провести навчальне консультування з  

батьківською громадою: 

«Законодавство про цивільний захист та 

безпеку життєдіяльності в закладі 

освіти» 

·  «Заходи попередження тероризму»; 

·  «Перша долікарська  допомога» 

·  «Обережно радіаційна небезпека!»» 

·  «Пожежна безпека. Засоби гасіння    

    пожежі.» 

·  «Дії за сигналом: «Увага всім!» 

·  «Вибухонебезпека» 

· «Мітинги і демонстрації – це 

небезпека. Правила поведінки в 

натовпі» 

· «Безпека дорожнього руху» 

· «Перші дії в екстремальних ситуаціях» 

. Небезпека в природі. Стихійні лиха» 

Травень - 

червень 

Вихователь-методист,  

вихователі 

2.12. 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 

2.13. Поновити в папках-пересувках 

інформацію для батьків з питань  

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності. 

До 18 

травня 

Вихователі 

3. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ  
ТА ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

3.1. Обговорення проведення «Дня ЦЗ» та  

«Тижня безпеки дитини» з керівним 

складом, відповідальними особами. Звіт 

про проведення. 

18 травня Директор, комісія з ЦЗ, 

вихователь-методист 

3.2. Інформацію та фотоматеріали про 

результати проведення «Тижня безпеки 

дитини» та «Дня цивільного захисту» у 

2018 році надати до відділу освіти до 28 

травня. 

До 28 

травня 

Вихователь-методист 

3.3. Забезпечити висвітлення на сайті 

дошкільного закладу план  заходів 

«Тижня безпеки дитини» та «Дня 

цивільного захисту»  та хід   їхнього 

виконання. 

До 28 

травня 

Вихователь-методист  

 

 

 

План заходів розробила комісія з ЦЗ та БЖ. Голова комісії _________ / А. М. Кравчук 



 
 

 


