
ПЛАН (орієнтовний)  

основних заходів підготовки до проведення «Тижня безпеки дитини» 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Форма 

роботи 
Відповідальни й 

за виконання 

Термін 

виконання 

1. 1.1.Видати наказ про проведення 

«Тижня безпеки дитини» 

1.2. Перевірити наявність усіх 

документів системи цивільного 

захисту в ДНЗ. 

1.3.Перевірити наявність журналів 

проведення інструктажів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

Наказ 

Накази, 

плани 

евакуації 

тощо 

Завідувач ДНЗ За місяць до 

проведення 

2. 
Підготувати матеріали та оформити 

стенди «Бережемо життя і здоров’я 

дітей» за розділами «Дитина і 

природа», «Дитина і вулиця», 

«Дитина серед людей», «Здоров’я 

дитини» тощо. 

Стенди 3 

моделюван

ням 

поведінки в 

надзвичайн

их 

ситуаціях 

Вихователь- 

методист 

За 2 тижні до 

проведення 

3. Провести лекцію «Морально- 

психологічна підготовка працівників 

ДНЗ до дій в екстремальних 

ситуаціях». 

Лекція 3 

демонстраці

є ю наочних 

матеріалів 

Практичний 

психолог 

За тиждень ДО 

проведення 

4. 4.1. Підготувати план проведення 

заходів з фізичної культури, які 

мають бути проведені під час 

«Тижня безпеки дитини». 

4.2.Перевірити стан спортивного 

обладнання. 

Конспекти Інструктор 3 

фізичної 

культури 

За 3-5 днів 

до 

проведення 

5. Підготувати план проведення свят і 

розваг за тематикою безпеки дитини 

План, 

конспект 

Музичний 

керівник 

За 3-5 днів до 

проведення 

6. 6.1. Оформити куточки «Безпека 

дитини» в кожній віковій групі. 

6.2. Підготувати і оформити виставки 

дитячих малюнків на тему «Безпека 

життя і здоров’я дитини». 

Куточки- 

стенди, 

виставки 

малюнків 

Вихователі За 2 дні до 

проведення 

7. 7.1. Підготувати інструкції, пам’ятки 

з питань безпеки життєдіяльності і 

правил надання першої допомоги 

постраждалим від нещасних 

випадків. 

7.2.Перевірити стан та забезпеченість 

медичного обладнання. 

7.3.Поповнити аптечку швидкої 

допомоги в медичному кабінеті та в 

усіх вікових групах. 

7.4.Виготовити ватно-марлеві 

пов’язки 

Пам’ятка, 

інструкції 

Медичний 

працівник, 

вихователі 

За 2 дні до 

проведення 



8. 8.1.Перевірити стан пожежних щитів 

та пожежного інвентарю, 

перезарядити за необхідності 

вогнегасники. 

8.2.Перевірити стан електричного, 

опалювального обладнання, 

приміщень та території. 

Огляд, 

перезарядка 

вогнегасник

ів 

Завідувач 

господарством 

За 2 дні до 

проведення 

9. Провести з батьками лекцію про дії 

під час екстремальних та 

надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру 

Лекція Особа, 

відповідальна за 

безпеку 

життєдіяльнос 

тіДНЗ 

За тиждень до 

проведення 

 

Голова творчої групи                      підпис                                           прізвище 

 

 

 

 

 
 


