РОГАТИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО
НАКАЗ
м. Рогатин
________________

№ ______

Про організацію роботи
з охорони праці, безпеки життєдіяльності
та профілактики виробничого та дитячого травматизму
На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну
безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благоустрою населення», «Про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку» і запобігання дитячого травматизму в побуті та у
відповідності до «Положення про організацію охорони праці та порядок
розслідування нещасних випадків у навчально-виховному процесі»
НАКАЗУЮ:
1. Провести організацію роботи та обов’язки посадових осіб з охорони праці
в навчально-виховних закладах у відповідності до наказу Міністерства
освіти та науки України від 30.11.1993 р. №429 «Про організацію охорони
праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних
закладах» та листа МОН України № 1/9-319 від 16.06. 2014р. «Про
використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки
знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності»
2. Відповідальність за організацію роботи з охорони праці, безпеки
життєдіяльності та профілактики виробничого та дитячого травматизму
покладаю на себе.
3. Покласти відповідальність за організацію та проведення роботи з охорони
праці, збереження життя дітей, працівників гімназії, створення безпечних
умов праці на заступника директора з навчальної роботи Погурало Є.С. під
час проведення всіх видів занять у гімназії.
4. Призначити відповідальних за проведення вступного інструктажу з
учнями класних опікунів 1-7 класів.
5. Призначити відповідального за надійну та безпечну експлуатацію
закріплених будівель, інженерних споруд завгоспа гімназії Гиціва М.В.
6. Призначити відповідального за пожежну безпеку та електрогосподарство
завгоспа гімназії Гиціва М.В.
7. Призначити відповідального за проведення первинного, повторного та
позапланового інструктажів з обслуговуючим персоналом завгоспа гімназії
Гиціва М.В.
8. Призначити відповідального за проведення первинного, повторного та
позапланового інструктажів з педагогічними працівниками заступника
директора з навчальної роботи Погурало Є.С.

9. Призначити відповідальним за дотримання правил техніки безпеки,
збереження здоров’я та життя дітей під час проведення позакласних та
позагімназійних заходів заступника директора з виховної роботи
Зварчука Я.М.
10. Покласти відповідальність за дотримання правил техніки безпеки,
збереження життя та здоров’я дітей на уроках:
хімії – Климців О.Б.,
фізики – Костюк Л.М., Погурало Є.С., Березюк І.М.
біології – Чубату М.С.,
трудового навчання – Костюк Л.М., Люлька І.В.
інформатики – Чопика В.М., Березюк І.М.
фізичного виховання –Жирия Р.Я.
Захист Вітчизни – Жирия Р.Я.
На всіх інших уроках на вчителів, які проводять дані уроки.
11. Класним опікуна 1-7 класів на початку І і ІІ семестру проводити вступний
інструктаж з учнями.
12. Чергові вчителі несуть відповідальність за життя і здоров’я учнів,
дотримання правил техніки безпеки під час перебування їх у гімназії.
13. За проведенням протипожежних заходів, безпеки експлуатації газових
приладів, водопостачання та каналізацію відповідальність покласти на
завгоспа гімназії Гиціва М.В.
14. Затвердити керівником дружин юних пожежників Покришку І.Ю.,
15. Затвердити керівником юних інспекторів руху Бабія І.О.,
16. Класним опікунам регулярно проводити заняття з правил поведінки з
вогнем, газом, на вулицях і дорогах, воді і льоді, вогненебезпечними та
вибухонебезпечними речовинами.
17. Медичному працівникові Гучок І.Я. знайомити учнів та виробити
практичні навики у наданні долікарської допомоги при опіках, травмах
та інших випадках.
18. Завідуючим кабінетами, перед початком проведення лабораторних і
практичних робіт проводити інструктаж з учнями, забезпечувати
санітарно-гігієнічні вимоги.
19. Всім працівникам гімназії негайно повідомити директора, а в разі його
відсутності заступника про нещасний випадок, який стався на уроці або
під час проведення позагімназійних та позакласних заходів.
20. Дирекції гімназії проводити регулярно первинний, повторний, а в міру
потреби і позаплановий інструктаж, а при прийомі на роботу вступний
інструктаж.
21. Перед початком навчального року створити комісію по перевірці
готовності гімназії до нового навчального року, скласти відповідні актидозволи.
22. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор гімназії

І.В. Доронюк

