
Забродівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Богодухівської районної ради Харківської області

НАКАЗ

Заброди № ■/Р4'

Про створення служби
охорони праці у 2018/2019
навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01. 08. 2001 
Хе 563 «Положення про організацію охорони праці учасників навчально - 
виховного процесу» з метою забезпечення дотримання норм техніки безпеки 
наказую:

1. Створити службу охорони праці відповідно до закону і Тимчасового 
положення про службу охорони праці , затвердженого наказом Державного 
комітету України з нагляду за охороною праці від 03.08.1993 р. №73 у складі:
- директора школи - Ярошенка О.І.
- вчителя фізичної культури - Гарбуз А. В.
- голови ПК - Ратушної А.І.

2. Службі охорони праці:
1) Організувати слухання звітів керівника щодо створення здорових і 

безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу , здійснення 
заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

2) Проводити розслідування нещасних випадків , що сталися в ході 
навчально-виховного процесу , згідно з Положенням та своєчасно інформувати 
відділ освіти.

3) Організувати проведення вступного інструктажу та його оформлення 
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563.

4) Забезпечити проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів.
5) Здійснювати постійний зв'язок із державними органами з метою 

запобігання травматизму учнів.
3. Вчителям - предметникам:
1) Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів для створення 

здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в класах , майстерні, 
спортивному залі.



2
2) Контролювати наявність, збереження і використання навчального 

обладнання , приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу 
відповідно до Типових переліків і норм , установлених чинним законодавством.

3) Організувати навчання педагогічних працівників з питань безпеки 
життєдіяльності учнів.

4) Забезпечити проведення первинного інструктажу на робочому місці, 
повторного та запланованого інструктажів згідно з наказом Міністерства освіти 
і науки України від 01.08.2001 № 563.

5) Розробити інструктажі з охорони праці по кожному предмету .
6) Здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних умов для 

виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної 
безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

4. Сторожу школи Гарбузу В.І.:
1) Забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації 

виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання , механізмів, котлів.
2) Забезпечити правильність складування і збереження матеріальних 

цінностей.
3) Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і 

спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежегасіння.
5. Усім педагогічним працівникам школи:
1) Провести на першому уроці з кожного предмету інструктаж з безпеки 

життєдіяльності згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 
01.08.2001 №563 з обов’язковою реєстрацією його в класному журналі перед 
записом першої теми уроку.

2) Протягом навчального року проводити необхідні інструктажі із 
фіксацією їх у таких документах:
- у класному журналі ( у разі проведення навчальних занять згідно з 
навчальним планом ).

6. Контроль за виконанням наказу:

Директор Забродівської ЗОШ І-ІІ ступ О.ЯРОШЕНКО


