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Гродівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Покровської
районної ради Донецької області
є

соціокультурним

центром

громади. Це школа із затишними
класами, чудовим зимовим садом
та дендропарком, це місце, де не
тільки діти, а й дорослі мають
змогу

зайнятися

спортом,

отримати комп’ютерні послуги.
Своє

коріння

гродівська

десятирічка бере ще з 1936 року,
коли

громада

своїми

руками

побудувала собі храм науки.
Великим

учительським

колективом десятирічки з 1939 року
по 1952 рік керував прекрасний
педагог,

талановитий

директор

Черкас Микита Самійлович.
З

2002

директора

року

посаду

школи

посіла

Кухаренко

Людмила

Миколаївна, яка і на сьогодні є
сумлінним

і

відповідальним

керівником освітнього закладу.
У

2017

році

в

школі

навчався 221 учень, працювало
42

працівника,

вчителів.

з

них

25

На захисті безпечних умов праці колективу завжди
стоїть профспілковий комітет на чолі з Рябцевою Оленою
Дмитрівною, адже саме створення для кожного учня і
працівника

сприятливих

умов

праці,

безпечної

експлуатації обладнання, зменшення дії шкідливих
факторів на організм і як наслідок – зменшення
травматизму і є головною метою школи.
Охорона праці в школі

Учасники освітнього процесу

Учні

Педагогічний
колектив

Технічний персонал

Охорона праці в Гродівській школі включає в себе такі складові:
Охорона праці в школі

Охорона
здоров’я

Санітарногігієнічні норми
Пожежна безпека

Дорожній рух

Нормативна документація
з охорони праці і безпеки життєдіяльності,
якою керується Гродівська загальноосвітня школа
І. Законодавство у України про охорону праці
Конституція України:
Стаття 27. «Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок
держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати
своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від
протиправних посягань.»
Стаття

68.

Кожен

зобов'язаний

неухильно

додержуватися

Конституції України та законів України, не посягати на права і
свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Закон України «Про освіту»:
Стаття 51. п.1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі,
стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно
мають гарантоване державою право на:
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
Стаття 57. п.1. Держава забезпечує педагогічним та науковопедагогічним працівникам:
- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне
обслуговування.
Закон України «Про загальну середню освіту»:
Стаття 22. п.1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі
умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я,
формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів
(вихованців).
Закон України «Про охорону праці»
Стаття 43. За порушення законодавства про охорону праці,
невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного

нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства
використовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за
охороною праці до сплати штрафу у порядку, встановленому законом.
Закон України "Про Цивільну оборону України"
Частина перша преамбули
"Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від
наслідків аварій, катастроф, пожеж,стихійного лиха та на
вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших
центральних

органів

виконавчої

державних

адміністрацій,

влади,

органів

місцевих
місцевого

самоврядування, керівництва підприємств, установ і
організацій

незалежно

від

форм

власності

і

підпорядкування".
Кодекс законів про працю України
Стаття 29. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати
працівника і визначити йому робоче місце.
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним
орган зобов’язаний:
1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про
умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на
здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до
чинного законодавства і колективного договору;
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та
колективним договором;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи
засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і
протипожежної охорони. (Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N
5938-11 від 27.05.88; Законом N 3694-12 від 15.12.93).

Інші законодавчі та нормативні документи про охорону праці:


Закон України «Про пожежну безпеку»



Закон України «Про дорожній рух»



Положення про загальноосвітній навчальний заклад: (п.42. Учні (вихованці)
загальноосвітнього навчального закладу мають гарантоване державою право на:
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;



Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН
5.5.2.008-01).



Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти
України (Затверджено наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС
України 30.09.98р. №348/70).



Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчальновиховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОН
України від 01.08.2001р. №563).



Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах (Із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства освіти і науки №773 від 05.07.2004р.)
Для профілактики травматизму під час освітнього процесу
у школі проводяться наступні заходи:
1. Перегляд виступів агітбригад, відеофільмів

2. Проведення бесід, інструктажів з використанням наочного матеріалу

3. Профілактична робота з батьками

4. Проведення інтерактивних уроків з елементами навчання з охорони праці

В Гродівській школі в колективному договорі
наявний розділ з охорони праці
і комплексні заходи щодо забезпечення охорони праці

Навчальні приміщення школи відповідають
санітарно-гігієнічним нормам
та вимогам нормативно-правових актів
з охорони праці

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Накази по Гродівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
з охорони праці та безпеки життєдіяльності:
Про призначення відповідального за охорону праці в школі (№131 від
01.09.2017р);
Про призначення відповідального за електрогосподарство
(№140 від 01.09.2017р);
Про призначення відповідального за безпечну експлуатацію котлів і
обладнання котлів (№138 від 01.09.2017р)
Про призначення відповідального за безпечну експлуатацію котлів і
обладнання котлів (№138 від 01.09.2017р)
Про призначення відповідального за експлуатацію вентиляційного
обладнання (№ 142 від 01.09.2017р)
Про призначення відповідального за організацію збереження хімічних,
горючих та легкозаймистих речовин (№139 від 01.09.2017р)

В школі пожежна безпека забезпечена на 100%
(наявні плани евакуації, протипожежне обладнання та інвентар,
вогнегасники завжди своєчасно заряджаються)

Учасники освітнього процесу Гродівської школи
забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту на 50 %
(наявний спецодяг, спецвзуття, діелектричні засоби,
маски для кожного учасника освітнього процесу, заземлення)

Керівний склад школи пройшов навчання з охорони праці,
педагогічний колектив та технічний персонал
систематично отримують інструктажі та проходять перевірку знань
з питань охорони праці, в школі наявні журнали та програми проведення
інструктажів

Кожний учасник освітнього процесу Гродівської школи
має інструкції з охорони праці, посадові інструкції,
в школі наявні куточки охорони праці, аптечки

У директора школи, кочегара, завгоспа, вчителя трудового навчання,
кухаря є допуск до роботи з електроустановками,
наявні акти по перевірці контуру захисного заземлення,
готовності теплового господарства,
випробування індивідуальних захисних засобів

Кількість коштів, витрачених на заходи з охорони праці у 2017 році
складає 1261804 грн.
Це був поточний ремонт спортивної зали

Капітальний ремонт котельні з заміною котлів

Капітальне будівництво тренажерного майданчика ,
його освітлення та доріжки до нього

А також замінена підлога на 1 поверсі школи, двері в кабінетах,
внутрішні туалети, вікна, відремонтований комп’ютерний клас,
постелений лінолеум в деяких класах, встановлений пандус

