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          Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, 
родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и 
унапређивање безбедности и здравља на раду. 

 Те активности су следеће: 

 Периодични прегледи и испитивање опреме за рад 

Средства и опрема за рад, електричне инсталације, грејање и друге инсталације 
одржавају се редовно и правилно у исправном стању, у складу са техничким 
прописима и одређеним стандардима, на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност 
запослених. 

Периодичне прегледе и провере исправности врше лица са одговарајићим 
лиценцама. 

 Испитивање услова радне средине 

У радним и помоћним просторијама у којима се при раду евентуално користе 
штетне или опасне матерје, ради  спречавања повређивања, као и утврђивања да ли 
радна средина одговара условима за продутиван рад и здравље врши се испитивање: 

-  микроклиме (температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност 
ваздуха) 

-  хемијске штетности (гасови, паре, дим, прашина) 
-  физичке штетности (бука, вибрација и штетна зрачења) 
-  осветљеност 
-  материје чија су својства опасна по живот и здравље запослених 

 Израда акта о процени ризика 

     Процена ризика се заснива на систематском евидентирању и процењивању 
могућих врста опасности и штетности на радном месту и радној околини, на 
анализирању организације рада и радног процеса,средстава рада, сировина и 
материјала у радном процесу, средстава и опреме за личну заштиту и других елемената 
који могу да изазову ризик од повреда на раду, оштећење здравља или обољење. 

Процена ризика између осталог обухвата: 

-  опис технолошког и радног процеса; опис средстава за рад ;  опис средстава и 
опреме за    

   личну заштиту;  снимање организације рада ;   препознавање и утврђивање 
опасности и  

   штетности на радном месту и у радној околини ;  процена ризика у односу на 
опасности и    

   штетности ;  утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или 
спречавање ризика. 

 Оспособљавање запослених и ученика 
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     Послодавац је дужан да изврши теоријско и практично оспособљавање 
запослених за безбедан и здрав рад при заснивању радног односа, премештању на 
друге послове, приликом увођења нове технологије, односно нових средстава за рад, 
као и код промене процеса рада. 

    Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и 
здрав рад обавља се на радном месту. 

     Одељењски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће 
програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се могу 
суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које 
организује Школа, као и с начином понашања којим се те опасности избегавају или 
отклањају. 

 Сарадња са државним органима и органима града Новог Сада  

Ради спровођења мера безбедности и здравља, Школа сарађује са државним 
органима и органима локалне самоуправе, као и другим субјектима с којима је таква 
сарадња потребна, а посебно са: 

1. Министарством просвете 
2. Министарством унутрашњих послова 
3. Органима  града Новог Сада 
4.  Центром за социјални рад у  Новом Саду  
    и другим градовима и општинама из којих ученици долазе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


