
 
 

 
Додаток до наказу заступника директора 

ДНЗ «КПЛПО» 

від « 24 » квітня 2020 року  № 56 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

ДНЗ «КПЛПО» до відзначення Дня охорони праці у 2020 році 
 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Терміни 

виконання 
Відмітка про виконання 

1. Ознайомити працівників із зверненням 

Оргкомітету з відзначення Дня охорони 

праці під девізом: «Зупинемо 

пандемію: безпека і здоров’я на роботі 

зможуть врятувати життя» . 

24-27 

квітня  

2020 року 

Інженер з охорони праці. 

Проведено в онлайн-

режимі 

2. Провести перевірку стану охорони 

праці, пожежної безпеки з оформленням 

актів встановленого зразка. 

27-30 

квітня  

2020 року 

Інженер з охорони праці. 

Пожежно-технічна комісія 

закладу. Складено акти 

перевірки стану ОП, 

пожежної безпеки в закладі 

3. Організувати тематичні on-line зустрічі 

працівників закладів з представниками 

управління Держпраці, Фонду 

соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві. 

27-28 

квітня  

2020 року 

Інженер з охорон и праці. 

Організовано в онлайн-

режимі зустріч працівників 

закладів з представниками 

управління Держпраці, 

Фонду соціального 

страхування від нещасних 

випадків на виробництві. 

4. Поновити інформаційно-довідкові 

матеріали у куточках безпеки 

життєдіяльності. 

27-30 

квітня  

2020 року 

Інженер з охорони  праці. 

Поновлено інформаційно-

довідкові матеріали у 

куточку безпеки 

життєдіяльності 

5. Провести у бібліотеці ліцею тематичну 

виставку-презентацію з питань охорони 

праці. 

27-30 

квітня  

2020 року 

Бібліотекар, інженер з 

охорони праці. Проведено 

закладі в онлайн-режимі 

тематичну виставку-

презентацію з питань 

охорони праці 

6. Провести роз’яснювальну роботу на 

дистанційних виховних годинах з 

учасниками освітнього процесу. 

27-28 

квітня  

2020 року 

Викладачі. Проведено в 

закладі в дистанційному 

онлайн-режимі виховні 

години та роз’яснювальну 

роботу з ОП з учасниками 

навчально-виховного 

процесу. 

7. Провести дистанційні уроки на тему «28 28 квітня Викладачі, інженер з 



квітня – Всесвітній День охорони праці 

під девізом: «Зупинемо пандемію: 

безпека і здоров’я на роботі зможуть 

врятувати життя»  - для учнів ліцею. 

2020 року охорони праці. Проведено 

дистанційно в онлайн-

режимі. 

8. Розмістити на сайті ліцею звіт про 

проведену роботу відповідно до Плану-

заходів по проведенню Дня охорони 

праці. 

30 квітня 

2020 року 

Розміщено на сайті 

навчального закладу. 

 

 


