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                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ. 

                                                                                Завідувач ШДНЗ № 9  

                                                                                            ________ (М.А.Осадча) 

                                                                        22 квітня 2021 року 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

ДНЗ № 9 «Десняночка»  Тижня охорони праці 

під девізом:  

«Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – 

ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» 

(з 26.04-30.04. 2021 р.) 

     Мета проведення Тижня охорони праці – додержання вимог законодавства 

про охорону праці, рекомендацій «Про вжиття протиепідемічних заходів у 

вогнищі COVID-19 в закладах освіти», комплексне розв’язання питань  

забезпечення безпечних умов навчання, виховання  учасників освітнього процесу 

та активізація діяльності дошкільного навчального закладу з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відпові 

дальний 

Примі

тка 

1 2 3 4 5 

Правові та організаційні заходи 

1. Видати наказ про проведення Тижня 

охорони праці 

22.04.    

2021р.  

Завідувач   

2. Перевірка наявності та дотримання 

інструкції з охорони праці 

22.04.   

2021р. 

Оргкомітет   

3. 

 

3.1) 

 

 

Перевірка  виконання наказів про 

призначення осіб, відповідальних за:                                   

організацію охорони праці у 

навчальному закладі та його 

труктурних підрозділах (групових 

приміщеннях, спортзалі, музичній 

залі, харчоблоці, пральні); 

23.04.    

2021р. 

Оргкомітет   
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1 2 3 4 5 

3.2)  

3.3) 

    експлуатація енергогосподарства; 

організацію обліку та збереження 

хімічних, речовин, які 

легкозаймаються 

   

4. Перевірка ведення журналів 

реєстрації інструкції з охорони праці 

26.04.   

2021р. 

Оргкомітет   

5. Розроблення плану заходів з 

підготовки та проведення Тижня 

охорони праці 

До 26.04.  

2021р. 

Оргкомітет   

6. Поновлення куточків  охорони праці, 

доповнення їх  інформацією щодо 

підготовки до проведення заходів, 

присвячених Дню охорони праці 

До 26.04. 

2021р. 

Оргкомітет  

7. Розміщення на офіційному сайті 

ДНЗ, сторінках соціальних мереж, 

анонсів про підготовку до 

відзначення у 2021 році Дня охорони 

праці в Україні, постеру за 

посиланням на сайті МОП  

(https://www.ilo.org/global/topics/safety-

and-health-at-work/events-training/events-

meetings/world-day-safety-health-at-

work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm), 

інформаційних матеріалів про хід 

акції та її результати 

Протягом 

Тижня   

Оргкомітет  

Гігієна навчання та праці і виробнича санітарія 

8. Перевірка наявності та ведення 

«Листів здоров’я» 

26.04. 2021 р. Старша 

медсестра 

 

9. Перевірка своєчасного проходження 

працівниками медичних оглядів та 

проведення медоглядів дітей 

27.04. 2021 р. Старша 

сестра 

медична 

  

10. Ознайомити працівників з 

рекомендаціями «Про вжиття 

протиепідемічних заходів у вогнищі 

COVID-19 в закладах освіти» 

 

26.04. 2021р. Завідувач  

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm
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Робота з працівниками 

11. Провести в дошкільному закладі  

виробничу нараду з питання 

поліпшення умов праці та 

профілактики виробничого 

травматизму 

27.04. 2021р. Завідувач  

12. Провести лекцію для працівників 

«Дотримання правил з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності» 

28.04. 2021р. Завідувач  

13. Забезпечити висвітлення на сайті 

дошк. закладу наказу «План  заходів  

тижня з охорони праці» та ходу  його 

виконання 

Протягом 

тижня 

Вихователь-

методист 

 

14. Провести з вихователями практичні 

заняття «Школа екстремальних 

ситуацій» 

27.04. 2021р. Старша 

сестра 

медична 

 

15. Провести конкурс серед працівників 

«Безпечне робоче місце» 

28.04. 2021р. Голова 

профспілки  

 

16. Провести засідання організаційного 

комітету по підведенню підсумків 

Тижня  охорони  праці 

30.04. 2021р. Голова 

оргкомітету 

 

Робота з дітьми 

17. Організувати в групах старшого віку 

виставку малюнків «Працювати 

треба обережно» 

28.04. 2021р. Вихователі 

старших 

груп 

 

18. Провести творчий конкурс «Склади 

розповідь про охорону праці» серед 

вихователів, дітей, батьків. 

29.04. 2021р. Вихователі 

всіх груп 

 

19. Перегляд дітьми групп молодшого 

дошкільного віку відеоматеріалів 

«Уроки тітоньки Сови 

Протягом 

Тижня 

Вихователі  

20. Проводити з дітьми бесіди, заняття, 

дидактичні, сюжетно-рольові ігри з 

питання охорони життя і здоров’я 

дітей 

Протягом 

Тижня 

Вихователі  
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Робота з батьками 

21. Проведення консультацій в режимі 

онлайн через соціальні мережі 

Фейсбук, Вайбер, Ватсапп: «Діти 

самі вдома: основні спостереження 

та поради батькам під час 

карантину в садочках»,  

«Під час карантину не залишайте 

дітей самих, і спілкуйтесь з ними»; 

«Що робити, якщо дитина 

контактувала з хворим на COVID-

19?» 

Протягом 

Тижня 

Вихователі 

груп 

 

 

Сестра 

медична 

 

22. Розробити пам’ятки «Профілактика 

дитячого травматизму вдома», 

«Хто вважається контактною 

особою» 

Протягом 

Тижня 

Вихователі 

груп 

 

     

  

         Голова організаційного комітету: ___________/К.М. Компанець/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


