
Нормативно-правове забезпечення щодо організації освітнього процесу 
в опорному закладі освіти

1.  Державних  санітарних  правил  і  норм  влаштування,  утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу
(ДСанПіН  5.5.2.008-01),  затверджених  постановою  Головного  державного
санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63; 

2. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня   2004
року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року
за № 1121/9720;

3.  Державних  будівельних  норм  ДБН  В.2.2-3-97  «Будинки  та  споруди
навчальних  закладів»,  затверджених  наказом  Державного  комітету  України  у
справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117 та введених
у дію наказом від 6 серпня 1997 року №136 з 1 січня 1998 року;

4. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи
освіти  України  ,   затверджених  наказом  Міністерства  освіти  України  від
15.08.2016  № 974,  зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України  08  вересня
2016 р. за № 1229/29359;

5.  Правил  безпечної  експлуатації  електроустановок  споживачів,
затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці
та  соціальної  політики України від 09 січня 1998 року № 4,  зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за           № 93/2533;

6. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-
виховного  процесу  в  установах  і  навчальних  закладах,  затвердженого  наказом
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  01  серпня  2001  року  №  563,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за       №
969/6160 (зі змінами).

7. Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх
навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від  15  листопада  2010  року  №  1085,  зареєстрованих  в  Міністерстві  юстиції
України 3 грудня 2010 року за № 1215/18510 ;

8.  Правил  безпеки  під  час  проведення  навчально-виховного  процесу  в
кабінетах  (лабораторіях)  фізики  та  хімії  загальноосвітніх  навчальних  закладів,
затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16 липня
2012 року № 992, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2012
року за № 1332/21644;

9.  Правил  безпеки  під  час  навчання  в  кабінетах  інформатики  навчальних
закладів системи загальної середньої освіти, затверджених наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 16 березня 2004 року № 81,
зареєстрованих  в  Міністерстві  юстиції  України  17  травня  2004  року  за  №
620/9219, 

10. Листа Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року№ 1/9-
305 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів  з  питань охорони
праці,  безпеки  життєдіяльності  у  навчально-виховному  процесі та  інших
нормативно-правових атів, визначених чинним законодавством.
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