
МАТЕРІАЛИ УЧАСНИКА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО 

ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ СТАНУ УМОВ 
І ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

БІЛОЦЕРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 16
ІМ. М.О. КИРИЛЕНКА

Білоцерківської міської ради 
Київської області



БІЛОЦЕРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 16 ІМ. М.О. КИРИЛЕНКА

Білоцерківської міської ради Київської області
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Розділ «Безпека життя» на  офіційній сторінці закладу освіти: http://school16.org



Гімн школи

Сл. Ольга Лабага, Муз. Лариса Галкіна

Вставай ясне сонце, світи у віконце,
Дитячі серця зігрівай.
Дай мудрість людині виховувать нині
Творців, що прославлять наш край.
Приспів
Рідна школо, ти святиня,
Серце матінки-землі.
Тобі слава й шана нині,
Вам уклін, учителі.
Тут очі прозорі горять, немов зорі,
І зерна зростають в серцях.
На благо дитини, на славу країни
Ми твердо тримаємо шлях.
Приспів
Хай срібний дзвін лине на всю Україну
Про наші здобутки й знання,
А Лесина мова й Шевченкове слово
Звучать, мов молитва, щодня.
Приспів
Зростай, рідна школо, цвіти веселково,
Крокуй до вершини щомить.
Хай стяг переможний підніме тут кожний
З ім'ям твоїм в світлу блакить.

Емблема школи

Автор Марія Лінчевська



Керівник закладу освіти

Директор школи
БАБЕНКО Анатолій Михайлович
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Трудовий колектив:
Педагогічних працівників – 84 особи, з них 3 – сумісники,

Технічних працівників – 35 осіб
Кількість класів: 52,

В них учнів - 1505
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Матеріально-технічна база закладу освіти:

Загальна площа всіх приміщень  – 11030 кв. м

Навчальних кабінетів (включаючи майстерні та лабораторії) – 70, в т.ч.:

Комп´ютерних класів – 3,
Кабінетів хімії – 2,
Кабінетів біології – 2,
Кабінетів фізики – 2, 
Кабінетів географії – 2, 
Кабінетів математики – 3,
Кабінетів філології – 8,
Кабінетів для учнів початкових класів – 23,
Кабінет основ безпеки життєдіяльності – 1,
Бібліотечно-інформаційний центр – 1,
Спортивних залів – 2,
Спортивний майданчик – 1,
Навчальних майстерень – 3,
Їдальня – 1 (400 місць),
Медичний пункт – 1,
Стоматологічний кабінет – 1,



Забезпечення безпечних 
умов праці на робочих 
місцях педагогічних та 
технічних працівників 

закладу освіти



Заступник директора школи з НВР 
КИРДЕЙ Ірина Дмитріївна

Робоче місце заступника директора школи з НВР 
КИРДЕЙ Ірини Дмитріївни



Заступник директора школи з НВР 
ОЛІЙНИК Людмила Іванівна

Робоче місце заступника директора школи з НВР 
ОЛІЙНИК Людмили Іванівни



Заступник директора школи з НВР 
ТАРАСЮК Ніна Петрівна

Робоче місце заступника директора школи з НВР 
ТАРАСЮК Ніни Петрівни



Заступник директора школи з ВР 
ГАЛКІНА Лариса Василівна

Робоче місце заступника директора школи з ВР 
ГАЛКІНОЇ Лариси Василівни



Заступник директора школи з АГЧ 
МАРУНКЕВИЧ Віталій Васильович 

Робоче місце заступника директора школи з ВР 
МАРУНКЕВИЧА Віталія Васильовича



Робоче місце секретаря директора
СІКТИМ Алли Павлівни



Робоче місце педагога-організатора
ТАЛИМОНЧИК Марії Володимирівни

Педагог-організатор дитячого колективу
ТАЛИМОНЧИК Марії Володимирівни



Алгоритм дій чергового у разі виникнення надзвичайної ситуації

Система оповіщення та забезпечення радіозвязку в школі



Робоче місце чергового технічного працівника



Забезпечення соціального захисту та охорона психічного здоров*я

Робоче місце соціального педагога
ОЛІЙНИК Валентини Максимівни

Робоче місце практичного психолога
ПРОСКУРИ Тетяни Степанівни



Кабінет початкових класів № 102
Завідувачка кабінетом – класний керівник 3-Б класу Лабага О.П.



Кабінет біології № 131
Завідувач кабінетом – класний керівник 7-Б класу Бачківський В.М.



Кабінет хімії № 333
Завідувачка кабінетом – класний керівник 10-Б класу Яценко О.А.



Кабінети фізики № 231 і № 233
Завідувачі кабінетами – вчителі Грищенко О.Г. та Прохацька О.П.



Майстерня з обробки металу № 225

Майстерня з обробки деревини № 224

Майстерня з обслуговуючої праці № 222



Спортивн зала № 208
Завдувачка кабінетом – вчитель фізичної культури Пономаренко Л.І.



Бібліотечно-інформаційний центр, 
бібліотекарі Клуббе О.П. та Пациаді М.В. 



Бібліотечно-інформаційний центр, 
Музей слави українського народу 



Організація навчальної наочності з охорони праці



Організація навчальної наочності з охорони праці



Інформаційно-довідкові кутки з охорони праці, 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності



28 квітня – Всесвітній день охорони праці



Статистика травматизму

• Щороку на земній кулі в результаті необачності гине близько 5 
млн осіб. 

• За статистикою, в нашій країні в мирний час нещасні випадки
призводять щодня до загибелі 4 дітей, щотижня – 30 школярів і
щороку - майже 2000 юних громадян. 

• Головні причини травматизму

Газ

Холод

Вода

Спека

Вогонь

Дорога

Струм

Лід

irinakirdey@gmail.com

Інформаційно-просвітницька робота серед учнів з питань охорони життя, 
збереження здоров’я та безпеки праці 

під час навчально-виховного процесу та у побуті



Профспілкові уроки до Дня соціальної справедливості



Забезпечення первинної медичної допомоги

Стоматологічний кабінет



Забезпечення доступу до закладу для людей з обмеженими фізичними 
можливостями



Формування безпечного середовища навчального закладу



Безпечні умови для змістовного дозвілля



Шкільний тенісний клуб. Керівники Чепурченко В.П. та Пономаренко Л.І.

Шкільний тенісний клуб



Здоровий вчитель – щасливий учень!

Заняття студії «Пілатес» для працівників школи проводить вчитель 
фізичної культури Пономаренко Л.І.



Методичний сервіс із охорони праці



Формування безпечного середовища навчального закладу



Формування безпечного середовища навчального закладу
Заходи локальної безпеки



Заготковка піску та солі для уникнення ожеледі на території школи



Формування безпечного середовища навчального закладу
Протипожежна безпека



Формування безпечного середовища навчального закладу
Електробезпека



Кабінет основ безпеки життєдіяльності № 114
Завдувачка кабінетом – класний керівник 10-А класу Черненко О.Ю.



Формування безпечного середовища навчального закладу
Організація гарячого харчування



Формування безпечного середовища навчального закладу
Кімната відпочинку для групи продовженого дня



Навчання з евакуації в рамках проведення 
Дня Цивільного захисту в школі



Навчання з тактичної медицини в рамках проведення 
Дня Цивільного захисту в школі



ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Є:

• реалізація державної політики в галузі освіти;
• дотримання Закону України “Про охорону праці”, 
Кодексу законів про працю України;
• охорона життя й здоров’я дітей, працівників закладу;
• дотримання інструкцій з охорони праці.



Охорона праці в закладі освіти організована відповідно 
Закону України “Про охорону праці”.

Заклад здійснює свою роботу відповідно чинного
законодавства, у своїй діяльності безпосередньо
керується Статутом школи, Положенням про
організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу, Правилами внутрішнього
трудового розпорядку та наказами по школі.



Статут навчального закладу



Правила внутрішнього розпорядку та колективна угода 
навчального закладу



Відповідно до Закону України “Про освіту”
діяльність закладу регламентується річним планом
роботи, який визначає мету, завдання та зміст, форми,
методи і засоби досягнення поставлених завдань.

РОБОТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЛАНУЄТЬСЯ ЗА 
НАПРЯМКАМИ:

– з охорони праці;

– з пожежної безпеки;

– з електробезпеки;

– з питань збереження життя та здоров’я працівників
та учнів;

– з питань профілактики професійних захворювань;

– з питань уникнення ризиків і небезпек на
робочому місці;

– з питань цивільного захисту;

– з питань навчання правилам безпечної поведінки.



Спільне засідання комісії з охорони праці профспілкового 
комітету та адміністрації навчального закладу



Проведення планового іструктажу з охорони праці для вчителів-філологів 
перед початком ІІ семестру



Проведення позапланового інструктажу для вчителів початкових класів та 
вихователів ГПД у звязку із підвищенням захворюваності на ГРІ



Проведення цільового інструктажу для вчителів 
природничо-математичних дисциплін

(проводять відповідальна за ОП з закладі Кирдей І.Д., голова ПК Чистяк В.Ф., голова ШМО Яценко О.А.)



Засідання профспілкового комітету школи
(проводить засідання голова ПК Чистяк Вікторія Францівна)



«Круглий стіл»  на тему «Дотримання права педагогічних працівників на 
матеріальну винагороду на оздоровленя»

(проводить Голова міської організації профспілки працівників освіти і 
наукиУкраїни Чепурченко В.П.)



СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ШКОЛІ:

• Річний план роботи з охорони праці;

• План роботи з профілактики травматизму;

• Наказ «Про організацію роботи з охорони праці та 
пожежної безпеки»;

• Комплексні заходи з профілактики травматизму;

• План огляду стану будівель і споруд;

• План громадського інспектування робочих місць у школі;

• План навчання осіб, відповідальних за охорону праці в 
закладі.

• План проведення Тижня охорони праці в школі;

• План-графік проведення Дня цивільного захисту в школі;

• Накази «Про організацію профілактичної роботи з безпеки
життєдіяльності в осінньо-зимовий період в школі» та 
«Про організацію профілактичної роботи з безпеки
життєдіяльності в весняно-літній період в школі» тощо. 



РОЗРОБЛЕНІ ТА ВВЕДЕНІ    
У ДІЮ ІНСТРУКЦІЇ:

• з охорони праці;

• посадові інструкції (на кожного працівника).            

Один примірник інструкції видається особисто

працівнику. 



ПЕРЕЛІК ІНСТРУКЦІЙ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ:

• Для директора школи;

• Для заступників директора школи;

• Для вчителя;

• Для керівника гуртка;

• Для класного керівника;

• Для вихователя ГПД;

• Для соціального педагога;

• Для практичного психолога;

• Для педагога-організатора;

• Для головного бухгалтера і 
бухгалтера;

• Для медичної сестри;

• Для прибиральниці службових 
приміщень;

• Для робітника з обслуговування 
будівель  і споруд;

• Для секретаря директора;

• Для бібліотекаря;

• Для лаборанта кабінету хімії;

• Для лаборанта кабінету фізики;

• Для лаборанта кабінету біології;

• Для двірника;

• Для електрика;

• Для працівників охорони 
(сторожів);

• Для виконання окремих видів робіт 
із використанням драбин;

• Для виконання окремих видів робіт 
із використанням комп‘ютерної 
техніки;

• Для виконання окремих видів робіт 
із використанням електричних 
пристроїв;



Журнали проведення вступного, повторного, цільового іструктажів з охорони праці, 
журнал проведення інструктажів з пожежної безпеки,

журнал видачі посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці



Навчання відповідальних осіб з охорони праці


