«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор
КЗО «Навчально-реабілітаційний
центр «Горлиця» ДОР»
____________ Світлана ЛЕБІДЬ

ПЛАН ЗАХОДІВ
комунального закладу освіти «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця»
Дніпропетровської обласної ради» з охорони праці, безпеки життєдіяльності
та з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні у 2021 році
№

Заходи

Термін
виконання
Березень
2021 р.

1. Проведення консультацій та надання
роз’яснень
працівникам
щодо
важливості застосування нових форм
організації праці, зокрема масштабного
переходу на дистанційну роботу під
час карантину і пов’язаним з цими
змінами розширенням можливостей
для працівників, а також про
виникнення потенційних ризиків щодо
БЗР, зокрема психосоціальних ризиків
та ризиків насильства
2. Проведення консультація з питань
Протягом
охорони
праці
відповідно
до
2020/2021
нормативно-правових
документів: навчального
Закон України «Про охорону праці»,
року
«Про дорожній рух», «Про пожежну
безпеку», «Про охорону дитинства»
3. 1. Проведення навчально-тренувальних
занять з пожежної безпеки з
залученням
пожежно-рятувальної ІІ половина
частини № 25 Самарського району.
березня 2021р.
2. Проведення повторного інструктажу
з безпеки праці на робочому місці, з
пожежної безпеки та електробезпеки з
працівниками центру.
4. 1. Проведення лінійки, оголошення
26.04.2021 р.
тижня охорони праці та безпеки
життєдіяльності. Розміщення на сайті
заходів до Дня охорони праці.
2. Вікторина з основ здоров’я: «Безпека
6-А, 7-А,
життя в твоїх руках»
9-А, 8-А, 8-Б,
10-А

Відповідальні
Адміністрація

Інженер з охорони
праці
Роскошна Ю.С.

Адміністрація
Представники
ДПРЧ № 25
Самарського р-ну
Роскошна Ю.С.
Рогова Н.В.
Янковська Т.В.,
Роскошна Ю.С.
Герасимова А.В.

5.

6.

7.

8.

3. Практичні заняття: «Перша медична
допомога при переломах»
4.Екскурсія «Безпека на дорозі».
1. Виховний захід: «Я учасник
дорожнього руху»
2. Презентація «COVID-19»
1. Загальношкільний відкритий урок
«28 квітня – Всесвітній День охорони
праці».
2. Загальношкільний репортаж «Якщо
хочеш бути здоровим»
3. Квест-захід «Готовність 101»
4. Конкурс дитячого малюнку
«Охорона праці очима дітей»
1. Перевірка стану дотримання
відповідних інструкцій; ведення
журналів реєстрації інструктажів з
охорони праці, безпеки
життєдіяльності з здобувачами освіти,
учасниками освітнього процесу,
наявність планів евакуації на кожному
поверсі.
2. Літературна сторінка «За здоровий
спосіб життя».
3. Практичне заняття «Подорож в
країну здоров’я».
4. Загальношкільний репортаж «Якщо
хочеш бути здоровим».
5. Брейн-ринг «Захисти себе сам».
1.Акція «Піклуємось про чистоту
довкілля».
2. Конкурс «Шкідливі звички не для
нас-спортом нам зайнятись час».
3. Квест-реаліті «Безпека в побуті».
4. Підведення підсумків та розміщення
на шкільному сайті матеріалів
проведення в центрі заходів до Дня
охорони праці.

Ткаченко І.А.
5-А
27.04.2021 р.

Карімова Н.В.
Вихователі 1-10
кл.

28.04.2021 р.
8.30

Класні керівники,
Янковська Т.В.,
Роскошна Ю.С.
Лошаденко Л.М.

Молодша
школа
Старша школа Вихователі
Протягом дня
06.05.2021 р.

Молодші
класи

Вихователі
Янковська Т.В.,
Черепенько І.М.,
Рогова Н.В.,
Сундукова О.О.,
Роскошна Ю.С.

Чернобай Т.В.,
Слінченкова А.В.
Класні керівники
Лошаденко Л.М.

Старша школа
14.05.2021р.
Протягом дня
Група
вихідного дня

Вихователі
Янковська Т.В.
Рогова Н.В.
Вихователі
Адміністрація

17.05.2021 р.

