
Додаток 2 

до наказу по школі 

 від 06.04.2016 року № 70 

 

План проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності  

у Сквирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (18-22 квітня 2016 року) 

№  Зміст заходу Дата 

проведення 

Відповідальні  

1 Правові та організаційні заходи 

1.1. Перевірка виконання наказів про призначення 

осіб, відповідальних за:  

- експлуатацію енергогосподарства, котлів, 

вентиляційного обладнання; 

- організацію обліку та збереження хімічних, 

горючих та легкозаймистих речовин. 

Протягом 

тижня 

В.С.Малиновська 

1.2. Перевірка наявності та дотримання інструкцій    з 

безпеки життєдіяльності. 

Протягом 

тижня 

В.С.Малиновська 

1.3. Перевірка ведення журналів реєстрації 

інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями, 

працівниками. 

Протягом 

тижня 

В.С.Малиновська 

1.4. Рейд-перевірка виконання учнями в майстернях, 

спортивній залі вимог безпеки життєдіяльності. 

Протягом 

тижня 

В.С.Малиновська 

1.5. Вивчення нормативних документів з питань 

підготовки учнів за програмою «Цивільний 

захист» та завдання планів ЦЗ у мирний час. 

Протягом 

тижня 

В.С.Малиновська 

Класні керівники 

1.6. Виставка літератури з тематики «Цивільний 

захист», «Надзвичайні екстремальні ситуації». 

Протягом 

тижня 

С.Г.Сергійчук 

2. Гігієна навчання та праці і виробнича санітарія 

2.1. Перевірка відповідності приміщень вимогам        

гігієни навчання та праці,  параметрів 

мікроклімату і санітарних умов у приміщеннях 

навчального закладу 

18 квітня О.В.Гребіник 

Ю.Г.Рубльова 

2.2. Перевірка своєчасності проходження медичних    

оглядів працівниками та проведення медичних 

оглядів учнів 

19 квітня В.С.Малиновська 

2.3. Перевірка наявності та ведення «Листків 

здоров'я» у класних журналах 1-11 класів. 

20 квітня    М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

2.4 Навчальні тренування: надання першої допомоги 

потерпілим при надзвичайних ситуаціях.  

Протягом 

тижня 

О.В.Гребіник 

Ю.Г.Рубльова 

О.М.Щуревський 

Н.В.Морковіна 

3 Електробезпека 

3.1. Перевірка наявності групи допуску в осіб, що  

працюють з електрообладнанням       

До 22 квітня О.А.Гандзюк 

3.2. Перевірка наявності запобіжних написів, 

сигнальних фарбувань, знаків безпеки на 

електрообладнанні 

До 22 квітня О.А.Гандзюк 

3.3. Перевірка справності електропроводки, розеток, 

вимикачів, розподільчих шаф 

До 22 квітня О.А.Гандзюк 

3.4. Перевірка своєчасності проведення перевірки      

опору ізоляції та заземлення, занулення та 

наявність відповідного акта 

До 22 квітня О.А.Гандзюк 

4 Пожежна безпека 

4.1. Перевірка наявності інструкції з пожежної До 22 квітня В.С.Малиновська 



 

безпеки у навчальному закладі                  

4.2. Перевірка наявності та укомплектованості 

первинними засобами пожежогасіння усіх 

приміщень навчального закладу                                     

До 22 квітня В.С.Малиновська 

О.А.Гандзюк 

4.3. Перевірка наявності планів евакуації в 

приміщеннях навчального закладу, порядку 

оповіщення та дій учасників навчально-виховного 

процесу на випадок пожежі 

До 22 квітня В.С.Малиновська 

4.4. Практичний тренінг з евакуації учнів та 

працівників з приміщень навчального закладу 

20 квітня В.С.Малиновська 

5 Виховні заходи з  безпеки життєдіяльності 

5.1. Лекція для працівників навчального закладу       

на тему «Дотримання правил з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасниками навчально-

виховного процесу» 

18 квітня В.С.Малиновська 

5.2. Перевірка знань з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності працівників навчального закладу, 

учнівського колективу 

До 22 квітня В.С.Малиновська 

Л.М.Гаркуша 

О.А.Гандзюк 

5.3. Лекція про правила надання першої долікарської 

допомоги потерпілим у разі    нещасних випадків                   

До 22 квітня О.В.Гребіник 

5.4. Творчий конкурс для учнів на найкращий твір, 

вірш з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

До 22 квітня Н.М.Вигівська 

5.5. Конкурс для учнів та учителів на найкращий        

плакат, малюнок  з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

До 22 квітня Л.В.Котяй 

5.6. Практичне заняття на тему «Правила дорожнього 

руху» для учнів 1-11-х класів 

До 22 квітня Класні керівники 

5.7. Практичне заняття «Допоможи другу» на знання 

правил надання першої долікарської допомоги для 

учнів 5-11-их класів 

До 22 квітня Класні керівники 

5.8. Проведення бесід:  

 з пожежної безпеки; 

 безпеки дорожнього руху;  

 правил поведінки під час повені;  

 з правил безпечної поведінки на водних 

об’єктах.  

До 22 квітня Класні керівники 

 Вікторини на знання правил безпечної поведінки 

та з питань профілактики травматизму. 

До 22 квітня Класні керівники 

 Перевірка знань учнів з питань безпеки 

життєдіяльності. 

До 22 квітня Класні керівники 

5.9 Виставка малюнків на тему «Надзвичайні ситуації 

очима дітей». 

До 22 квітня Л.М.Гаркуша 

6 Підбиття підсумків Тижня  безпеки життєдіяльності 

6.1. Урочиста лінійка з підбиттям підсумків Тижня 

безпеки життєдіяльності 

22 квітня Л.М.Гаркуша 

6.2. Оприлюднення інформації про «Тиждень безпеки 

життєдіяльності» на сайті школи. 

22 квітня     М.А.Петриченко 


