
Довідкаслужби охорони праці 

за І семестр 2018/2019  навчального року по школі-інтернату 
«Обдарованість» 

 

За І семестр  2018/2019 навчального року було оформлено всі необхідні 

акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних 

приміщеннях  підвищеної небезпеки, отримано дозвіл  на експлуатацію 

харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи. 

         Розроблені  накази «Про створення комісії по забезпеченню безпеки 

учасників навчально-виховного процесу, дотриманню вимог охорони праці 

та безпеки життєдіяльності у 2018/2019  навчальному році» від  06.08.2018 

№122, «Про створення системи організації роботи та взаємного 

підпорядкування з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» від 

06.08.2018  №123,  «Про перелік працівників, які працюють у шкідливих та 

важких умовах праці» від  20.08.2018  № 167, «Про створення комісії для 

обстеження технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж 

закладу». 

           Бібліотека школи-інтернату отримує  фахові журнали:  «Безпека 

життєдіяльності», «Охорона праці і пожежна безпека», «Пожежна та 

техногенна безпека». 

Розроблено комплексний план заходів щодо організації роботи з 

охорони праці  та безпеки життєдіяльності. 

Працівники навчального закладу ознайомлені з Програмою вступного 

інструктажу,  посадовими інструкціями, з інструкціями з охорони праці  та 

функціональними обов’язками  за особистими підписами у відповідному 

журналі. 
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Проконтрольовано проведення з учнями вступного інструктажу з 

безпеки життєдіяльності під час трудового навчання, фізичної культури та 

навчальними дисциплінами. 

Своєчасно готуються та здаються всі звіти з охорони праці, побутового 

травматизму  та дитячого травматизму до служби охорони праці 

Департаменту науки і освіти. 

Кожні півроку  проводиться пояснювально-профілактична робота з охорони 

праці та  безпеки життєдіяльності  з залученням спеціалістів з охорони праці,  

пожежної охорони ,  інституту гігієни. 

Постійно проводиться перевірка стану приміщень школи з метою 

виявлення небезпечних об’єктів для життя й роботи, прийняті заходи щодо 

попередження доступу робітників до небезпечних місць . 

Своєчасно забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального 

захисту працівники школи-інтернату згідно вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці. 

Постійно проводяться бесіди щодо попередження невиробничого 

травматизму працівників  у різні пори року. 

Контролюється своєчасне проведення медичних оглядів для 

працівників закладу. 

Своєчасно керівники підрозділів проводять первинні, повторні та 
цільові інструктажі зі своїми підлеглими з записом у відповідному журналі. 

 

 

 

Інженер з ОП                                                                           Д.П.Ткаченко 


