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ПОЛОЖЕННЯ 

про Тиждень охорони праці 

в Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорту 
 

1. Загальні положення 

 

1.1. Тиждень охорони праці – комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на 

пропаганду охорони праці, підвищення рівня безпеки та гігієни праці, формування загальної 

культури охорони праці, поглиблення та поширення  знань з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, збагачення фахового досвіду педагогічних працівників. 

1.2. Для організації та проведення Тижня охорони праці створюється організаційний 

комітет, до якого входять: заступник директора з навчально-виробничої роботи, інженер з охорони 

праці, викладач предмета «Охорона праці», голови методичних комісій. 

     1.2. Тиждень охорони праці проводиться для всіх професій.  

  1.3. До участі в тижні охорони праці залучаються учні навчальних груп І, ІІ, ІІІ курсів. 

  1.4. Створюється проект наказу та план щодо організації й проведення тижня охорони 

праці.  

  1.5. До участі у тижні охорони праці можуть бути запрошені працівники служби охорони 

праці підприємств, робітники залізниці, медичні працівники, творчі колективи, громадськість. 

 

2. Організація та проведення Тижня охорони праці 

 

2.1. Завдання тижня: 

 - Забезпечити найсприятливіші умови для виявлення та розвитку творчості учнів, пошуку 

обдарованих дітей. 

      - Стимулювати активну творчу працю учнів у процесі навчання. 

      - Організувати пропаганду позитивного досвіду роботи щодо профілактики аварій, 

виробничого травматизму та професійних захворювань. 

 - Вдосконалювати методичний рівень та рівень професійної майстерності педагогічних 

працівників, збагачувати педагогічний досвід навчального закладу. 

 - Поглибити знання з професійних предметів та підвищити інтерес до інших предметів, 

передбачених навчальним планом ліцею. 

 

   2.2. Функції  тижня: 

 Організаційна. Тиждень дає можливість внести цікаві заходи, прийоми та інновації у 

навчально-пізнавальний процес, удосконалити організаційні здібності педагогічних працівників та 

розвивати організаційні  здібності  учнів.  

 Діагностична. Під час проведення тижня є можливість отримати динамічну інформацію про 

розвиток професійного рівня педагогічних працівників та особистісний розвиток учнів. 

 Моделююча. Під час планування тижня розробляються принципово нові форми навчально-

виховної діяльності учнів та методичної діяльності педагогічних працівників. 

 Пропагандистська. Зміст тижня спрямований на інформування учнів про реалізацію 

принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я людей; досягнення науки й техніки, які 

поліпшують умови праці на робочих місцях; педагогічних працівників – про задачі охорони праці 

відповідно до посадових обов’язків. 

      

  

 

 

 

 



3. Структура проведення Тижня охорони праці 

 

3.1. Тиждень охорони праці має включати відкриті уроки, позаурочні заходи, олімпіаду з 

предмета, виставки, вікторини, інтелектуальні ігри, індивідуальні та групові конкурси учнівської 

творчості. 

3.2. Тиждень охорони праці повинен містити належне інформаційне забезпечення. 

3.3. Складовими тижня мають бути:  

 - урочисте відкриття тижня;  

      - навчання працівників ліцею з питань охорони праці; 

      - проведення тематичних занять, лекцій, семінарів та консультацій для працівників з питань 

охорони праці; 

      - здійснення зв’язку з підприємствами, науковими установами та іншими організаціями з 

питань навчання та пропаганди охорони праці, безпеки життєдіяльності; 

 - відкриті уроки;  

      - позаурочні заходи;  

      - олімпіада з предмета; 

 - випуск тематичних стіннівок, присвячених безпечним прийомам праці;  

 - виставки навчальної та спеціальної літератури з професій щодо охорони праці, методичних 

матеріалів викладачів;  

      - виставки творчих робіт учнів (реферати, малюнки тощо); 

      - виставки засобів колективного та індивідуального захисту; 

 - засідання організаційного комітету за підсумками проведення тижня;  

 - випуск інформаційного бюлетеня за результатами тижня. 

3.4. складається план (програма) тижня, яка затверджується директором ліцею. На кожний день 

тижня плануються конкретні заходи (додаток 1). Ознайомлення учнів та педагогічних працівників 

з програмою тижня доцільно заздалегідь, щоб був необхідний час на підготовку та проведення 

заходів. 

3.5. Тиждень охорони праці проводиться  в квітні місяці та присвячений Всесвітньому дню 

охорони праці. 

3.6. До організації та проведення тижня охорони праці необхідно залучати активи навчальних 

груп, з яких створюється учнівський оргкомітет. 

3.7. Початок та закінчення тижня професії проводиться урочисто загальноліцейним заходом у 

актовій залі ліцею. 

  

4. Підведення підсумків проведення Тижня охорони праці 

 

 4.1. Підведення підсумків проводиться останнього дня тижня на урочистій лінійці з відзначенням 

найкращих учасників за результатами проведення тижня охорони праці. 

4.2. Впродовж проведення тижня охорони праці працює оргкомітет щодо оцінювання учнівських 

робіт. 

4.3. Результати роботи оргкомітету оформлюються протоколом, який затверджує директор 

навчального закладу. 

4.5. Кращі учнівські роботи та матеріали, створені під час проведення тижня, відзначаються 

присвоєнням призових місць та нагороджуються дипломами різних ступенів.  

4.6. За результатами проведення тижня охорони праці ї випускається інформаційний бюлетень. 

4.7. Матеріали тижня охорони праці після його закінчення  здаються до методичного кабінету. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

Орієнтовний план  проведення Тижня охорони праці: 

Середа 

1. Відкриття тижня на урочистій лінійці педагогічних працівників та учнів ліцею. 

2. Випуск тематичних стіннівок присвячених безпечним прийомам праці. 

Четвер  

1. Олімпіада з предмета. 

2. Виставка навчальної та спеціальної літератури з предметів, методичних матеріалів 

викладачів, творчих робіт учнів. 

П’ятниця  

1. Навчання працівників ліцею з питань охорони праці. 

2 .  Виставка засобів колективного та індивідуального захисту. 

Понеділок  

1. Проведення тематичних занять, лекцій, семінарів та консультацій для працівників з  

      питань охорони праці; 

      2.   Здійснення зв’язку з підприємствами, науковими установами та іншими організаціями з 

питань навчання та пропаганди охорони праці, безпеки життєдіяльності; 

Вівторок  

1. Відкриті уроки, позаурочні заходи. 

2.    Підведення підсумків проведення тижня охорони праці. Засідання організаційного 

комітету. 

Середа: 

1.  Закриття тижня на урочистій лінійці педагогічних працівників та учнів ліцею.                                 

Нагородження переможців. 

2. Випуск інформаційного бюлетеня за результатами проведення тижня охорони праці. 

 

 

 


