Додаток 1

Затверджено
наказом по школі
від 20.04.18 р. №33
План заходів
Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 32
Донецької обласної ради з підготовки та проведення у 2018 році Дня охорони праці
під девізом: «Захищене і здорове покоління»
№

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1.

Проведення загальношкільної лінійки.
Оголошення плану заходів щодо
підготовки та проведення Дня охорони
праці в школі-інтернаті.
Розміщення на шкільному веб-сайті
анонсів про підготовку та проведення у
2018 році Дня охорони праці в школіінтернаті, а також інформаційних
матеріалів з теми: «Захищене і здорове
покоління».
Перевірка стану ведення журналу обліку
проходження працівниками обов’язкових
періодичних медичних оглядів та журналу
реєстрацій особистих медичних книжок.
Проведення наради для педагогів з
питань:
а) ознайомлення з нормативними
документами (Закон України « Про
охорону праці», « Про охорону
дитинства», «Про правові засади
цивільного захисту»;
б)ознайомлення з положеннями:
 «Про організацію охорони праці
учасників навчально-виховного
процесу»;
 «Про розслідування нещасних
випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу».
Проведення роз’яснювальної роботи за
участю медичної сестри із учасниками
навчально-виховного процесу щодо
необхідності дбати про власну безпеку,
важливості дотримання здорового
способу життя.
Конкурс дитячого малюнка «Охорона
праці очима дітей» з нагоди Дня охорони
праці в Україні у 2018 р.
Проведення класних годин, відкритих

23 квітня
2018 року

Заступник
директора З НВР
Кірія А.В.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Квітеньтравень
2018 р.

Заступник
директора З НВР
Кірія А.В.

23-25 квітня
2018 р.

Директор школи
Леонова М.В.

25 квітня
2018 р.

Директор школи
Леонова М.В.
Заступник
директора З НВР
Кірія А.В.
Заступник
директора З ВР
Калашнік І.М.

Квітеньтравень 2018 р.

Адміністрація
школи-інтернату

27квітня –
07 травня
2018 р.
27 квітня

Вихователі
5-9класів
Вихователі

виховних заходів «28 квітня —
Всесвітній день охорони праці» для
учнів школи.
Оформлення тематичного стенду до
Всесвітнього Дня охорони «Захищене і
здорове покоління».

21-28
квітня
2018 р.

9.

Організація та проведення спортивних
змагань, присвячених Дню охорони
праці.

27 квітня,
03 травня
2018 р.

10.

Поновлення інформаційно-довідкових
матеріалів у куточках безпеки
життєдіяльності.

21-28
квітня
2018 р.
До 20 травня
2018 року.

8.

11. Інформування департаменту освіти і
науки про проведені заходи з нагоди
Всесвітнього Дня охорони праці.

2018 р.
Заступник
директора з ВР
Калашнік І.М.
Вчитель фізичної
культури
Шейко Т.М.
Виховатлі
1-9 класів
Заступник
директора з ВР
Калашнік І.М.

