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Iрпiнськоi MicbKoT ради Киiвськоi областi
1.Загальнi положення.

1.1. В Iрпiнськiй ЗШ I I I I  ступенiв Jф 5 трудова дисциплiна грунтуеться на
свiдомому i сl.млiнному виконаннi працiвниками свотх трудових обов'язкiв i
е необхiдною умовою органiзацii ефективноi працi i навчального процесу.

Трудова дисциплiна забезпечуеться методами перекоца,ццs талза9{ р+ yý,Еця

до сумлiнноi працi. .Що порушникiв дисциплiни застосовуються заходи

дисциплiнарного та громадського впливу.

| .2. Метою цих Правил е визначення обов'язкiв педагогiчних та iнших
працiвникiв школи, передбачених нормами, якi встановлюють внутрiшнiй

розпорядок в навч€tпьних закладах.

1.3. Yci питання, пов'язанi iз застосувацням правил внутрiшнього

розпорядку, розв'язуе керiвник закладу освiти в межах наданнях йому
повноважень, а у випадках, передбачених дiючим законодавством i
правилами внутрiшнього розпорядку, спiльно за погодженням з

профспiлковим KoMiTeToM.

2. Порядок прийняття i звiльнення працiвникiв.

2.I . Працiвники ,школи приймаються на роботу за трудовими договорами,
контрактами або конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до чинного законодавства.

2.2. При прийняттi на роботу директор школи зобов'язаний заждати вiД

особи, що працевлаштовуеться:
 подання заяви) оформленоi у встановленому порядку;

подання трудовоi книжки;
пред'явлення паспорта;

 пред'явлення диплома або iншого документа про ocBiTy чи професiйну

пiдготовку; вiйськовослужбовцi, звiльненi ii Збройних Сил Украiни,
Нацiональноi гвардiй Украiни, Служби безпеки УкраТни, Прикордонних

вiйськ Украiни, Щивiльноi оборони Украiни, Управлiння охорони вищих

посадових осiб УкраiЪи, iнших вiйськових формувань, створених вiдповiДНО

до закоЕодавства Украiни та вiйськово службовцi, звiш.ненi iЗ ЗбРОйНИХ

Сил колишнього Союзу РСР i Збройних Сил держав учасниць СНД,
пред'являють вiйськовий квиток;

 автобiографii.
Особи, якi влаштовуються на роботу, що вимагае спецiальних знань

(електрик, caHTexHiK), зобов'язанi подати вiдповiднi документи про
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завiряються керiвництвом закладу освiти з€шишаються в особовiй оправi
працiвника.

Особи, якi приймаютъся на роботу в ЗОШ JYэ5, зобов'язанi подати

працiвника в день оформлення нароботу.
Особи, якi влаштовуються на роботу, зобов'язанi оформити особову

2.4.I Iрацiвники ЗШ J\Ъ 5 можуть працювати за сумiсництвом вiдповiдно до
чинного законодавства.

2.5.Прийняття на роботу оформляеться наказом директора школи, який
оголошуеться працlвнику пlд розписку.

2.6. На осiб, якi пропрацювали понад п'ять днiв, ведуться трудовi книжки.
на тих, хто працюе за сумiсництвом, трудовi книжки ведутъся за основним
мiсцем ik роботи. На осiб, якi працюютъ на умовах погодинноi оплати,
трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота е основною. Запис у
трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiснитвом проводиться за

бажанням працiвника керiвником за мiсцем ocHoBHoi роботи. Ведення
трудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з Iнструкцiсю про порядок i
ведення трудових книжок на пiдприсмствах, в установах i органiзацiях,
затвердженоi спiльним наказом Мiнпарчi, Мiнюсту i MiHicTepcTBa
соцiального захисту населення УкраiЪи вiд29 липня | 993 року Nо 58.

Трудовi книжки працiвникiв зберiгаються як документи сувороi звiтностi
в сейфi директора школи. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення облiку,
зберiгання i видачу трудових книжок покладаеться на директора школи.

2.7.I Iриймаючи працiвника або переводячи його в установленому порядку на
iншу роботу, директор школи зобов'язаний:
а) роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та IcToTHi умови працi,
наявнi на робочому мiсцi, де BiH буд. працювати;
б) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього розпорядку та

колективною угодою;
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в) визначити працiвниковi робоче мiсце при можливостях закладу,
забезпечити його необхiдними для роботи засобами;
г) проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii,
гiгiени працi та протипожежноi охорони.

2.8. Припинення трудового договору може мати мiсце лише на пiдставах,
передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в

KoHTpaKTi.

2.9. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи директора , .школи
допускаеться у випадках, передбачених чинним законодавiтвом та умовами
контракту.

Звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв'язку iз скороченням обсягу

роботи може мати мiсце тiльки в кiнцi навч€tJIьного року. Посеред року може
бути звiльнений працiвник у зв'язку iз скороченням обсягу роботи, або
змiнами

фiнансування, якшо BiH працював на госпрозрахунковiй ocHoBi.
Звiльнення педагогiчних працiвникiв за результати атестацiI , а також у

випадках .лiквiдацii закладу освiти, скорочення кiлъкостi або штату
працiвникiв здiйснюеться i у вiдповiдностi з чинним законодавством та

рiшеннями органiв мiсцевого самоврялrвання.

2.10. Припинення трудового договору оформляеться наказом директора
школи.

2.11. Керiвник зобов'язаний в день звiльненням видати гrрацiвниковi належно

оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок у вiдповiдностi з

чинним законодавством. Загrиси про причини звiльнення у трудовiй книжцi
повиннi проводитисъ у вiдповiдностi з формулюванням чинного

законодавства 1з посиланням на вiдповiдний пункт, статтю Закону. ,Щнем

звiлънення вважаеться останнiй день роботи.

3. OcHoBHi права та обов'язки працiвникiв.

3.1. Педагогiчнi працiвники мають право на:

 захист професiйноi честi, гiдностi;
 вiльний вибiр форr, методiв, засобiв навчання, виявлення педагогiчноi
iнiцiативи;
 iндивiдуальну педагогiчну дiяльнiстъ (за межами закладу);

 участь у громадському самоврядуваннi;
 користування подовженою оrrлачуваною вiдпусткою;
 пiльгове забезпечення житлом (земельними дiлянками) у порядку,

встановленому законодавством;
 пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовку.



3.2. Працiвники та техперсонал школи зобов'язанi:  ]

 Працювати сумлiнно, виконувати навчальниЙ режим, вимоги статуту школи
i правила внутрiшнього розпорядку, дотримуватись дисциплiни працi;
 виконувати вимоги з охорони rтращ, технiки безпеки, виробничоТ caHiTapii,
протипожежноi безпеки, передбаченi вiдповiдними правилами та
iнструкцiями;
 берегти обладнання, iHBeHTap, матерiали, навчальнi посiбники тощо,
виховувати в учнiв бережливе ставлення до майна школи.

Працiвники школи 1 раз на piK повиннi проходити медичний огляд
вiдповiдно до чинного законОДаВСТВа. ,. ;  .,,, 

1., , .

3.3. Педагогiчнi працiвники школи повиннi:
 забезпечувати умови для засвоення г{ нями навчальних про| рам на piBHi
обов'язкових державних вимог, сприяти розвитковi здiбностей учнiв;
 настановленням та особистим прикJIадом утверджувати повагу до
ПРИнциПiв загальнолюдськоi моралi;  правди, справедливостi, вiдданостi,
 патрiотизму, гуманiзму, доброти, стриманостi, працелюбства,
помiркованостi, iнших доброчинностей;
 ВИхОВУВаТи rrовагу до батькiв, жiнки, культурнонацiон€IJIьних, духовних,
iсторичних цiнностей Украiни, краiни походження, державного i
соцiального устрою, цивiлiзацii, вiдмiнних вiд власних, дбайливе ставлення
до навколишнього середовища;
 готувати до свiдомого життя в дусi взаеморозумiннi, миру, злагоди мiж
yciMa народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;
 додержувати педагогiчноi етики, моралi, поважати гiднiсть учня;
 захищати дiтей, молодь вiд будьяких фор*  фiзичного або психiчного
насильства, запобiгати вживанню ними алкоголю, наркотикiв, iншим
шкiдливим звичкам;
 постiйно пiдвищувати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть i
заг€rльну культуру;
 в роботi з дiтьми дотримуватися педагогiчЕого такту.

3.4. Коло обов'язкiв (робiт), що ik виконуе кожний працiвник за своею
спецiальнiстю, квалiфiкацiею чи посадою, визначаеться посадовими
iнструкцiями i правилами внутрiшнього розпорядку школи та умовами
контракту.

4. OcHoBHi обов'язки власника або уповноваженого ним органу

4.1. Керiвник закладу освiти зобов'язаний:
 забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для проведення

навчальневиховного процесу на piBHi державних стандартiв якостi освiти,

для ефективноi роботи педагогiчних та iнших працiвникiв закладу освiти
вiдповiдно до iхньоi спецiальностi чи квалiфiкацiТ;

 визначити педагогiчним працiвникам робочi мiсця, своечасно доводити до
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вiдома розклад занять, забезпечувати iх необхiдними засобами роботи;

удосконалювати навчutльновиховний процес, впроваджувати в практику

* ращ"И досвiд роботи, проrrозицii педагогiчних та iнших працiвникiв,

..rp"* o"uHi на полiпшений роботи закладу освiти;

орiанiзувати пiдготовку необхiдноi к iлькостi педагогiчних кадрiв, ix
атестацiю, шравове i професiйне навчання як у своему навчалъному

закладi, так i вiдповiдно до угод в iнших навчальних закладах;

укладати i розривати угоди, контракти з rrедагогiчними працiвниками

вiдповiднодо чинного законодавства. Закону Украiни "Про ocBiTy" та

ПоложеНня прО порядоК найманНя i звiльНеннЯ гrелаго; iрнцх iпрадвýилiв
закладу освiти, що е у загальнодержавнiй власностi, затверлженогО 

] :  .'"''] ,: " ]

Наказом MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд 5 серпня | 99з року J\b 293,

доводити до вiдома педагогiчних працiвникiв у кiнцi навчального року
(до надання вiдпустки) педагогiчне навантаження в наступному

навчалъному роцi;
надавати вiдпустки BciM працiвникам закладу освlти вlдповlдно до

графiка вiдпусток,
auб.arr".rити умови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, належне

технiчне обладнання Bcix робочих мiсць, створювати здоровi

та безгrечнi умови працi, необхiднi для виконання працiвниками

трудовик обов'язкiв;

дотримуватись чинн ого з аконод авств а, активн о uTnop.1:]1"_lllTД 
:  

ас о би

щодо вдосконалення управлiння, змiцнення договlрно1 та трудово1

дисицплiни;
додержуватись умов колективно.го договору, чуйно ставити_сь по

 ! гги учнiв i забезпечуватиповсякденних потреб працlвнишв закладу осв]

надання iм установлених пiльг;

органiзувати харчування учнiв i працiвникiв закладу освiти;

своечасно подавати центр€lльним органам державноi виконавчоi влади

встановлену статистичну i бухгалтерську звiтнiсть, а також iншi

необхiднi вiдомостi про роботу i стан навчалъновиховного закладу;

 забезпечувати належне утримання гrримiщення, оп€шIеннrI , освiтлення,

вентиJIяцii, обладнання, створювати наJIежнi умови для зберiгання

верхнъого одягу працiвникiв закладу'освiти, учнiв,

5. Робочий час i його використання

5.1 . Щля працiвникiв установлюсться п'ятиденний робочий тиждень з двома

вихiдними днями. При п'ятиденному робочому тижнi твивалiстъ щоденноI

роботи визначасться правилами внутрiшнъого розпорядку, графiками

"apryuurnb, 
якi затверджуе керiвник закладу освiти за погодженням з

,rрЪф"rriлковиМ KoMiTeToM закладу з додержанням трив€tлостi робочого тижня.

,Щля учнiв 1011 кл. i вчителiВ, Що там працюють може встановлюватися

шестидённий робочий тижденъ з одним вихlдним днем,

п'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюеться
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директором школи спiльно з профспiлковим KoMiTeToM з урахуванням
специфiки роботиi д} мки трудового колективу i за погодженням з мiсцевими
органами виконавчоi влади.

В межах робочого дЕя педагогiчнi працiвники закладу освiти повиннi
вести Bci види навчальнометодичноi та виховноi роботи вiдповiдно до
посади, навч€uIьного плану i плану роботи школи (додаток Nч 4).

Робочий день учитель розпочинае за 15 хв до початку свого першого уроку
(8.10 для вчителiв, шо мають по розкладу 1й урок).

Щосереди о 8.15год. для учнiв 110 кл. iнформацiйна хвилина по радiо.
В iншi днi тижня перед початком першого уроку пров9дитьоя фiззарядка

учителем, у якого перший урок в даному класi (8.208.З0).
Мiж фiззарядкою i 1 уроком вчитель повинен дор)пIити черговому

учню подати данi про кiлькiстъ учнiв, якi будуть харчуватися в iдальнi.
Учитель повинен розпочинати i закiнчувати урок тiльки по дзвiнку, не

запiзнюватися на урок, не вiдпускати дiтей з уроку ранiше, не виганяти

дiтей з уроку.
Учитель разом з кл.керiвником несе вiдловi далънiсть за вiдсутнiсть на

уроцi учнiв.
За погодженням з профспiлковим KoMiTeToM деяким групам працiвникiв

може встановлюватись iнший час початку i закiнчення роботи.

5.2.Гфп вiдсутностi педагога або iншого працiвника закладу освiти заступник

директора школи зобов'язаний TepMiHoBo вжити заходiв щодо його замiни
iншим працiвником.

Працiвник не мас права вiдмовлятися вiд замiни профiльних ypoKiB без

поважних причин.

5,3. Залучення окремих працiвникiв до роботи в установленi для них
вихiднi днi допускаеться у виняткових випадках, за писъмовим наказом
(розпорядженням) керiвника закладу освiти за погодженням
профспiлкового KoMiTeTy. Робота у вихiдний день може компенсуватися
за погодженням cTopiH наданням iншого дня вiдпочинку, або оплатою i
згiдно чинного законодавства (ст.73, 107 КЗпП Украiни).

5.4. Щиректор школи залучае педагогiчних працiвникiв до чергування В

закладi. Порядок та графiк чергування i його тривалiсть затверджуе

керiвник закладу за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

Обов'язки чергового вчитеJuI  визначаються цими правилами i
затверджуються за. погодженням ПК директором школи.

5.5. Пiд час канiкул, що не збiгаються з черговою вiдпусткою, керiвник

закладу освiтизалучае педагогiчних працiвникiв до педагогiчноi та

органiзацiйноi роботи в слiдуючих межах:

 з навантаженням дл 9 годин  з 9.00 до 1 1.00

 з навантаженням до 18 годин  з 9.00 до 1200
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 з навантаженням до 27 годин  з 9.00 до 13.30

5.6. Графiк надання щорiчних вiдпусток складаеться на кожний
к€lлендарний piK, погоджуеться з профспiлковим KoMiTeToM .

Надання вiдпустки працiвникам оформлясться наказом навчально
виховного закладу. Подiл вiдпустки на частини допускасться на прохання
працiвника за умови, щоб основна ii частина була не менше 14 днiв
(ст.12 Закону "Про вiдпустки"). Перенесення вiдпустки на iнший строк

допускасться в порядку, встановленому чиннимзаконодавством:.: ,,,, ., .; : .; ; ] .,

Подiл вiдпусткипа частини допускаеться пiд час виконання тимчасових
обов'язкiв керiвника закладу, заступниками директора школи або (за ix
згодою) учителями школи. ;

Щиректор школи може надавати за oкpeMi види роботи додатковi днi до
вiдпустки (додаток Jф12), передбаченi колдоговором.

Забороняетъся ненадання щорiчноi вiдпустки протягом двох poKiB пiдряд.

5. 7. Педагогiчнr.Iм працiвникам з аб оронясться :

 змiнювати на свiй розсуд розклад занять, графiки роботи i графiки
чергувань, графiки вiдпусток;

 подовжувати або скорочувати тривалiсть занять i перерв мiж ними;
 передоручати виконання трудових обов'язкiв ( без вiдома директора

школи).

5.8. Забороняеться в робочий час:
 вiдволiкати педагогiчних працiвникiв вiд ik безпосереднiх обов'язкiв для

1..racTi в рiзних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з

навчальним процесом без писъмового наказу директора школи;
 вiдволiкання працiвникiв закладу освiти вiд виконання професiйних

обов'язкiв, а також учнiв, за рахунок навчального часу на роботу i
здiйснення заходiв, не пов'язаних з процесом навчання, забороня€ться, за

винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством (медогляд,

робота пришисноi KoMicii, тощо).

6. Заохочення за успiхи в роботi

б.1. За зр€вкове виконання cBoik обов'язкiв, тривалу i бездоганну роботу,
новаторство в працi й за iншi досягнення Вроботi можуть застосовуватись

заохочення, передбаченi ПоложеннrIм про премiювання працiвникiв.

Керiвник закладу за сумлiнну роботу i високi fi результати може

премiювати працiвникiв закладу освiти з позабюджетних, спонсорських та

iнших коштiв
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б.2. Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують своi трудовi
Fl

оOов,язки, надаються в першу чергу переваги 1 соцlалън1 пlльги в межах
своiх повноважень i за рахунок власних коштiв закладiв освiти. Таким
працiвникам налаеться також перевага при просуваннi по роботi.

Bci заохочення оголошуються в наказi, доводяться до вiдома всъого
колективу закладу освiти i заносяться до трудовоi книжки гlрацiвника.

7. Стягнення за порушення трудовоТ дисциплiни.

7.I . За порушення трудовоi диQциплiни до працiвника може бути
застосовано один з таких заходiв стягнення: ' :  : ] ' 

а/  догана;
б/  звiльнення (ст.| 47 КЗпП)

Звiльнення як дисциплiнарне стягненнrI  може бути застосоване
вiдповiдно до п. З, якщо було попередження та п.п. 4,7,8 ст.40, ст.41

Кодексу законiв про црацю Украiни.

7.2. Що застосуванIuI  дисциплiнарного стягненIuI  директором школи повинен

вимагати вiд порушника трудовоi дисциплiни письмовi поясненнrI .

У випадку вiдмови працiвника дати письмовi поясненнrI  директором у
присутно cTt 2х свiдкiв складаеться вiдповiдний акт.

.Щисциплiнарнi стягнення з асто с овуються дир ектори школи безпосередньо

пiсля виявлення провини) але не пiзнiше одного мiсяця вiд дня iI  виявлення,

не рахуючи часу хвороби працiвника або перебування його у вiдпустцi.

.Щисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв
з дня вчинення проступку.

7.З. За кожне порушення трудовоi дисциплiни накладаеться тiльки одЕе

дисциuлiнарне стягнення.

7.4. Щисциплiнарне стягнення оголошуеться в наказi i повiдомляеться

працiвниковi пiд розшиску.

7.5. Якщо протягом року з дня накладання дисциплlнарного стягнення

працiвника буде пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH

вважаеться таким, що не мав дисциплiнарного стягнення.

Якщо працiвник не допустив нового порушення трудовоi дисцигrлiни
i до того ж проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бУти

зняте до закiнчення одного року. Протягом строку дii дисциплiнаРнОГО
стягнення заходи заохочення до працiвника не застосовуються.



ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ УЧИТЕЛЯ

1. Загальнi положеннrI
1.1. Пiд час розробки iнструкцiТ BpaxoBaнi рекомендацii з органi
зацii служби охорони працi в ocBiTHix закладах системи MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни. ,Щана iнструкцiя е типовою, ii' дiя поширюеться
На Bcix 1"rителiв школи.
I .2. Учитель призначаеться або звiльняегься з посади директором
школи.
1.3. Учитель повинен мати вищу або середню педагогiчну ocBiTy
(без вимог до стажу педагогiчноТ роботи).
1.4. Учителъ пiдпорядковусться безпосередньо заступнику директора школи
навч€шьновиховноТ роботи.
1.5. Учителевi безпосередньо пiдпорядковуеться лаборант (якщо
вчитель виконуе обов'язки завiдувача кабiнету).
1.6 У своiй дiяльностi вчитель керуетъся Констиryцiсю i законами
УкраIни, ук€вами Президента Украiни, рiшеннями Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни i органiв управлiнrrя освiти Bcix piBHiB з питань освiти I  ви
ховання 1..rHiB; правилами i нормами охорони працi, технiки безпеки
i пожежноi безпеки, а також статутом I  локальними правовими актами
гiмназii (у тому числi правилами внутрiшнього трудового розпорядку,
HaKzB€livIи i розпорядженIuIми директора, даного iнструкцiею), трудовим

договором (контрактом).
1.7. Учителъ дотримуетъся положеЕь Конвенцii про права дитини.

2. Функцii
Основними напрямками дiяльностi вчителя е:

2.1. Навчання i вихованнrI  yrHiB з урахуванням специфiки навч€Lль

ного предмета i BiKy школярiв.
2.2. СтимулюваннrI  соцiалiзацii yrHiB, формування в них зага_rrьнот

функцiокультури, свiдомого вибору ними професii та готовностi до
HyBaHHrI  в ринкових умовах.
2.З. Забезпечення режиму дотриманнrI  норм i правил технiки без

пеки в навч€шьному закладi.



оБовязки
КЛАСНОГО КЕРIВНИКА ЧЕРГОВОГО КЛАСУ

1. Класний керiвник чергового класу с старшим черговим вчителем по школi.
Виконуе розпорядження чергового адмiнiстратора

2. Чергування класного керiвника чергового класу розпочинаеться о 8.30 год.

З. Розподiляе обов'язки чергових мiж учнями класу.
4. Здiйснюе контроль за виконанням обов'язкiв чергових учнями класу до

початку занятъ та пiд час перерв.
5. Контролюс перевiрку черговими учнями наявностi змiнного взуття та

шкiльноi форми у школярiв перед початком занять.
6. Фiксуе факти спiзнень учнiв на iнформування, фiззарядку та па першиЙ

урок.
7. Контролюе чергування учнiв у шкiльнiй iдальнi.
8. Перевiряе разом з черговими учнями проведения вологого прибирання

класних примiщень по закiнченню ypoKiB.
g. Стежить за порядком i дисциплiною у тlтколi пiд час перерв.

10. Забезпечуе учнiв класу пов"язками чергових.

1 1. В кiнцi кожного дня lrодае звiт про чергування черговому адмiнiстраТорУ.

ОБОВ, ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО ВЧИТЕJI 'I

1. Розпочинае чергування о 7.50 год.
2. Виконуе Bci розпорядження старшого чергового вчителя.

3. Вiдповiдае зи налагодження дисциuлiни i порядку серед учнiв до початку

занять у вестибюлi школи.
4. Вiдповiдае за дисциплiну i порядок пiд час перерв на своему участку.



Посадовi обов'язки учителя iнформатики

вчителъ iнформатики виконуе Taki посадовi обов'язки:. 1. ВиКонуе постайоЪИ, _,!озЛ.оRялkеНнr 
iЪй;;" 

Ъ"* "" органiв,, 
ч"тI_" _о_хороlи прац i .у кабi ireTi i нф оЬмаiЙки.

* ir"liiff# e 
ОеЗПеЧНi УМОВИ ДЛЯ 

' 
оволодiння } л{ нями комп,ютерною

""iьёi* ?"* ?,Ъ"# ?jержання 
)лrнrlми правил i норм технiки безпеки,

_' 
j ._.IРgg94чrь практич"i 

_,11y] r!:  _п9Qоту учнjв .iз комп'ютерамиТlЛЪКИ ПlСЛЯ ПРОВеДеННЯ ВiДПОВiДНОi' теорЬтиiнЬТ.rit оrо"* " та вiдповiц!того iHcTpyiru* r й"i".'
5. Розмiщуе установки' стенди, комп'ютери, учнiвськi столи вiдповlлдто до вимог технiки безпеки.

* nuf;* 1aезпечуе 
нормалъ"ЙЕ^ ' санiтарний стан кабiнету iнфор

z. _цiд.rовiдае за безпечний стан робочих мiсць учнiв.

"iоl"Уй?ёН ""Ъоil""* j iй'o 
новоствор."i'ТuЁ; iJrЪ, HoBi комп,ютери

9, СкладU' 
iлл,Уочi,g9__""ял".| gдт. ;1_сlпчкчii з. технiки безпеки, ви

ffiЯ5# ffilнiтарii 
fa протипожежноТ безпЬЙi' .ЙtЁЙЁ* riо"rроо" за ik

 10. Систематич:rо_ I Iр9ВоДиТь лервинний, повторний та iншi ВиДиlнструктажу з гrнтми i вiдповiдно.iх ЬOорйrriЪ.
l 1. Своечасliо i негаfrно 

,: : "rд"чуs. 
адмiнiстрацiю гiмназiТ про не

} } i'лУлlл""I?{ РТ;.лРОЗСЛiДУЪаНFUI  Та облiк нещасних випадюв, пов,язанихlз рооотою в кабiнетi.
12,I Iеревiряс знанgя учнiв iз правил технiки безпеки.
1 З . Р етельн о пер евiряЪ 

"iдiБrоБпБ"i Ъ;;й;^  i ; ; ; ; ;ънi ро боти.

""LО"ИfiiСНЮе 

'аДМiНi"iЙiЙвногосподарський 
контролъ за охоро

15, Здiйснюе навчаннrI  i вихованrrя учцiр__ з. урахуванням специфiкинарч€шъного предмета, проводить уроки' й lншi ilьвчыiнi занrIття в заКРlПЛеН'D( За НИМ КJIаСаХ'ЗГiДНО ,''riОЬПЪДЙо' навч€Lльного навантаженнrI ,з абезпе чус пi д час з анят, 
"* .ir_""й" " 

Бiд&' i ir.ч"rrлi ну.16. Реалiзус прийнятi ;  гiмназii освlтн1 програми вiдповiднодо навч€tпъЕого плану, власното 
^ т9I !.о""ф^ Igu*  i' розкладу з9нять;

i{ ý?* .rоВУе 
при цъому рiзноманiiЙi прийоми, методи t засоби на

лl1ЗФ.зпечуе рiвенъ пiдготовки 1.,THiB, який вiдповiдас вимогамдержавного освiтнього стандарту.
18, Виконуе правила Тiо.qуз охорони працi, технiки безпеки iпротипожежного захисту, забезпечуе Ьхорону' i] 7rrr'i"Ъдоро"'" y.rHiBпlд час навч€Lпьного процёсу.
19,оперативно повiдомляс керiвника гiмназii пр.о кожен нещас

# rfi".1r"адок, 
приймас заходи щодо надання .r.ршdi' допr* uр."* о, до

20.Уносить пропозицiт щодо покращення ум9в проведення ЕаВч€LПъноГо ПроцесУ,,uт_ulЧ, дов:дLлIр дЪ;йru завlдувач" й; ;ъ;у, ; ;мlнlстрацlю rЧ,всi__недолiки в забезпеченнi.навчалiного процесу, якiзнижJrютъ житте цiялънiстъ та працездатнiЪть учЪi"." 
^ * lgrrvr v

^ 31 9р:зч| ч9вус вивчення } цнями правЪл охорони працi та безпеки життедrяльностi.
22.Здiйснюе контроль за. дотриманнrIм правил (Iнструкцiй) з охорони flрацi та безпекЙ життёдiяльностi.
ZJ.Dеде У встановленомч, порядку класну . документацiю, здiйснюе поточний 

лконтроль "iдЬцу."ifiil'y..rigocTl } пIнlв за прийнятоюв гiмназiТ схемою, виставJUIе оцiнки в класниЙ журнitJI , щоденник )лнrI ,своечасно нада€ адмiнiстрацii гiмназif звiй дБl.



uir,Ъ'"iý' 
)Л{ аСТЬ У ВСТаЙовленому порядку в пiдсумковiй атеста

,25,{ опУскае У. визнач,"о:у.ýр4дку. 
"з l1tт"т" претставникiв адмtнlстрацii гiмназii з метойкЪнтролю i отJiнки свое1 дшлъност1.26.Замiняе на уроках уз:"!Ь ;Й;у!rlх__ 1пrителiв 

згiдно 
iз роз

Ёýffi# 'ННЯМ 
ЗаСТУПНИКа ДИРеКТОРaЪТЙНаЗii  з навчальновиховноi

27,ЩОТРИrУ:] | ,"!З статуту i правил внутрiчlнъоI .о трудового розпорядку гtмназii, iнших лбкi,rьних правов"" чйiriiТrЁij; I . 
t

* riР;!'"ОРЮе 
УМОВИ Для дотримання законних прав i свобод

29,Готустьс.т. до проведенr2_занять, систематично пiдвищуесв_9ю професiй{ у квалiфiЙuir", бере y"qgib у дi; ; ;й; i методичногооо еднання та iнших ф'ормах 
методи.iнБi' 

БоdоdJ'?ii"ЪЪ"йнятi в гiм
ЗO,Бере у"т]1,^ I_9gбоri 

,тзз| огiчноТ ради гiмназiТ i нарадах, якi
"р9РчgР:я аДмiнi сlра'цiею за кладу.

, J l,черryе В гiмназii вiдповiдЁо до .рuфi* ,u 
черryвань ^ на перервах

riЁ.;* ННfiYf; . 
а ТакоЖ за Зо ХВ До'"о"i.ф i проiяiой Зо хв пiсля за

,n ii; * ЖТУf. постiйний зв'язок iз батьками 1..THiB (особами, якi

] j Тry;< :л"ть перiодичне медичне обстеження"J+ .лотримуеться етичних 
:9рлч_, 

по".дi"йл в 
_ 
гiмназii, побутi, громадських мlсцях, як вiдповiдають соцiальноплу статусу вчителя.З5.У випадку виконанй 

" "оЪБii?'"ЪЪiду"Ь"Ь 
* аоi"Ёту, органiзовуе поповненнJI  кабiнеry обладнанFя} 4, .прйлада.мlа ,u ] "йиr" MaTepiaлаМи' приймас матерiалiнi uiт: : : li_(iрiй"'меблiв) .пiд вiдловlдальнlстьза зоереження на пiдставi вiдповiдiйх + 91чйёЬii,'^ .l.uЪЁrпечу€ зберi

I rъът; * :Н;".цIо.о 
мuйнi, Ъ.р. учаёii в ТнвёнтарйзЬцГЪ списуваннi

, розробляе j  перiодично переглядlе (не менш нiж.один раз на п'ятъ
НЪ?"Ё'# ХilН} ffJ.",Рrък,ппачiтабеdпекижиттедiяi"нdй,,йодuёl*

, коЕтролюе обладнанriя навч€tльного кабiнету протипожежним iHвентарем, Медиt{ ними та Iндивiдуальними ruсобiми захисry, а також наочною агiтацi сю з питанiйЬЪТп.rё;й бй;йй * rrr.дl яльностi 
;, не допускас проведення занять, ,o"'"iu^ """ 1з. неоезпекою дляжиття t здоров'я учнiв i працiвнйй; iй;# .Ъurдоrленням про цезаступника директора..? нiвчально"""о"нойОЬr";, вносить пропозицii щодо Потрзч9"ня умоJпр^ "iдi i навчання длявключення ik в угоду з охорони прац1.



ПОСАДОВI  ОБОВ,ЯЗКИ ЗАВIДУЮЧОГО КАБIНЕТОМ

1. Несе повну вiдповiдалънiсть за стан зберiгання матерiальних цiнностей у
BBipeHoMy йому кабiнетi.

2. Оформляе кабiнет, погоджуючи з адмiнiстрацiею та заJIучаючи до цiеТ роботи
учнiв, батъкiв, громадсъкi органiзацii. .,,l ,ii.,r,,:  , : ., : .,.,.,] ,

3. Вiдповiдае за чистоту, естетичнийта санiтарний стан кабiнету i пiдсобних
примiщень.

4. Вiдповiдае за стан збереження в належному виглядi шкiлъних парт, стiльцiв та

iнших меблiв кабiнету.
5. Складае поточнийтаперспективний плани роботи кабiнету, плануе обновлення

матерiальноТ бази наочностей, навчальних посiбникiв;  подае заявку адмiнiстрацii
школи на придбання необхiдного обладнання для проведення лабораторних,

практичних робiт, демонстрацiйних дослiдiв.
6. За розпорядженням адмiнiстрацii закупляе необхiдне обладнання для кабiнету.

7. Виконання постанов, розпоряджень i наказiв МО Украiни та iншого

законодавства i профспiлкових органiв з питань охорони працi.

8. Виконання постанов, створення Bcix необхiднихумов забезпечення безпечних

умов навчання, проведення лабораторних занять та iнших робiт тiльки при

наявностi вiдповiдного обладнання, яке вимагаеться правилами i нормами

охорони працi.
9. Безпечний стан учнiвських робочих мiсць, приладiв, iHcTpyMeHTiB.

10. Складання i щорiчний перегляд iнструкцiй з технiки безпеки, виробниЧОi

caHiTapii, протипожежноI  безпеки i здiйснення нагляду за iх виконанням.

1 1.Систематичне проведення первинного i перiодичного iнструктажу з

лаборантами
i учнями та вiдповiдне ix оформлення в журналi.

12. Перевiрку знань, а тако*  
""* о"чння 

лаборантами та учнями правил i

Iнструкцiй з технiки безпеки.

13. Щорiчну розробку заходiв з охорони праггi для включення ix в плани i угоду
з охорони працi.



ш{ } сАд$ýт Gý{ } ý,ýзý{ и сЕкрýý,Аряд* укАркý8

1.Виконуе технiчнi функцii щодо забезпечення i обслуговування
дирекц11 закJIаду.

2.С зв'язуючою ланкою мiж директором i iншими працiвниками
закJIаду.

_ 3.Знае характер .дiяльностi. школи i . органiзацiйry структуру, роз
0ирасться у Функцlях.1 зв,язках мlж рlзними рlвнями уцравлlннrl.
.4.Одержуе необхiднi директору лрнi рrд пlдроздlлlв гiмназii або

вlд конкретних виконавцlв, викликае працlвникlв школи.
5. Органiзуе .прийняття та обслlтовуванIuI  вiдрjлувачiв, ,показуючи

пр4 цьому вмlння домовитися з людьми, самостlйнlсть 1 тактовнlсть
у дUDL

6. Веде телефоннi розмови, вивiльняе директора
телефонних дзвiнкiв.
_ 7.Не допускае . використаннrI  _службового телефону дJIя розмов в осо
0истих справах, крlм випадкв краиньо1 неоохlдност1.

8. Приймае та передае . телефонограми, записуе телефоннi роз
мови в перlод вlдсутност1 директора з наступним t lовlдомленням
керlRдика.

вiд неважливих

9. Щрукуе за вказi ] 1зну оперативну доц/ментацlю.
коротких вказiвок або нотаток.

?;фукуе за вказiвкою директора. рiзну оперативну док
lU.Lкладае дlловl листи на ocнoBl коротких BK€LЗIBoK ао
11.Веде .дча щоденники: директора . i свiй, отримуе на початку

уого днrI . iнформацiю про Bci зустрiчi, призначенi на цей день, а
1нФор_мqц1ю про MrсцезнаходженнrI  директора.

12.Забезпечуе робоче мiсце директора BciM необхiдним для
мально1 DоOоти.

lЗ.Ведiе дiповодство в межах своеi компетенцii.
14.Формуе справи згiдно з установленою номенкJIатурою,

гае 1х 1здае в архlв.

нор

зберi

15.Передае отр.иману кореспонденцiю директору школи, пiслlя пе
регляду передае 1х за призначеннrIм 1 слlдкуе за термlнами виконаннrI
дlло_вих паперlв l торгIень, взятI .тх на контроль.

16.Забезпечуе пiдготовку засiдань i нарад у директора школи.
1 7.Щотримуеться культури свого робочого мiсця.
1 8.Виконче вимогй професiйноi етики секретарськоТ працi.
19.Веде 'облiк руху )лнlв, оФормлюе осоOов1 справи )лIнlв, якl ви

бчли та ппибчли.'?9.РiдiоuЙае за збереженчя документ.ацii в apxiBi закладу.
21.Несе персон€IJIьI Iу вiдгrовiдальнiсть за ведення особистоi . справи

на кожного працrвника школи, накопичуе в них ус1 поточн1 доку
менти.

22.Згiдно з Iнструкцiею < Про. порядок . ведення .трудових книжок
на пlдприемствах,. в установах .1 органlзацшх) зоерlгае. та своечасно
оформлюе трудов1 книжки працlвникlв та веде 1х оолlк у спецlаль
ному журн€tлl.

2J.ВЙконуе вимоги педагогiчноi етики,.моралi, поважае 1гiднiстъ
)лIня, захищае дiтей вiд будьяких форм 

' 
фiзи.iного та психолЙЧного

"uiliffiЬходить медичний огJuIд, що засвiдчуg фiзичний та .,.r* i\ ""й
стан здоров'я, дозволяс виконувати професiйнi обов'язки.

25.ВикориЬтовуе оздоровчу та спортивну базу для змiцнення
здор_о_в'я, його загартуваннrI .

26.Виконуе правила внутрiшнього розпорядку
жиму роботи школи.

робо
також

i дотримуеться ре





ОБОВ,ЯЗКИ ЗАВГОСI IА I I IКОJIИ

I . Вiдповiдас:
 за збереження шкiльного примiщення та майна;
 За МаТерiалъне забезпечення i органiзацiЙне проведення поточного ремонту,
ГОСПОДаРСьке забеЗпечення навч€tпьного процесу, органiзацiю харчування
учнiв;
 за своечасну i якiсну пiдготовку шкiльного примiщення до початку
навчZLI Iьного виховного процесу;
 за своечасну i якiсну пiдготовку шкiлъного примiщення до початку
навчального року i до роботи у зимових умовах;
 За ДОТРИМаНня санiтарногiгiенiчних вимог до навч€uIьних i загальношкiльних
примiщень;
 за проведення щотижневих оглядlв шкlльного майна;
 за протипожежЕу безпеку,
 за пiдготовку i проведення iнвентарiзацii матерiальних цiнностей i
сВоечасне поставлення на баланс школи навч€tпьного i iншого обладнання;
 за свосчасне списання матерiальних цiнностей, яким вийшов TepMiH
використаннJI ;

I I . Складае:
 Проект наказу про закрiплення та обслуговуючим персоналом конкретних
дiлянок i загалъношкiлъних примiщенъ;
 графiк роботи обслуговуючого персоналу;
 Веде облiк i контролюе фактичне використання робочого часу технiчними
працiвниками школи;
 документацiю для нарахування заробiтноi плати навчальнодопомiжному та
обслуговуючому персон€tлу.
 скJIадае проекти наказiв, розпоряджень i iнших документiв з питань
господарськоi роботи;
Ш. Забезпечу€:
 замовлення автотранспорту для потреб школи;
 санiтраний стан шкiльноi територii, своечасне if прибирання та вивiз смiття;
 необхiдний iHBeHTap для робiт по благоустрою школи, для пiдтримання
чистоти i порядку внутрiшкiльних примiщень.
IV. Органiзовуе:
 обслуговуючий персонал для участi в суботниках, генераJIьному прибираннi
примiщень;
 щоденне вологе прибиранюI  у навч€tльних примiшеннях початковоi школи, в

спортивному залi, в спортивних роздягЕlльнях.
V. Контролюе:
 роботу обслуговуючого персонztлу;
 витрати води та електроенергii, забезrrечуе ik рацiональне використання, веде

вiдповiдну документацiю,
 проводить iнструктаж обслуговуючого персон€tлу.

VI . Погоджус:
 Свою роботу з директором школи.



ПОСАДОВI  ОБОВ,ЯЗКИ ДВIРНИКА.

1. Вiдповiдати за санiтарний стан обслуговуючоi територiТ.
2.Прибирати снiг вручну, пiдмiтати вулицi (проiзджi частини дорiг i TpoTyapiB).
3. Систематично пiдбiлювати бордюри, стовбчики шкiльноi огорожi та виконувати

побiлку дерев, якi знаходяться на шкiльному подвiр'Т та на прилеглiй до нього
територii.

4. Систематично чистити канали i лотки для стоку води. l ''. ,

5. СистематиЕIно пiдтримувати в робочому cTaHi противопожежний iHBepTap та
вiльний доступ до пожежних водоймищ.

б. Вiдповiдати за посадку та дотляд за квiтами на шкiльних клумбах, вчасно
прополювати та поливати, вирощувати розсаду KBiTiB в шкiльнiй теплицi.

7. Знаходитись на робочому мiсцi з 7.00 до 14.00год. Не покидати робоче мiсце
без дозволу заступника директора школи по господарчiй частинi чи директора
школи.

8. Чергувати по школi згiдно графiка чергувань, а також по виробничi необхiдностi.
Виконувати накази та розпорядження директора школи та заступника директора.



ПОСАДОВI  ОБОВ,ЯЗКИ

ТЕХI IРАЦIВНИКIВ

 Щоденно приб_ирати, gтуд8 g4 примiщеннrl класи,кабiнетщ коридори,
9} 9ди?с?Fвузли, туалети та 1нш1 примlщення на закрiпленiй запрацiвником
територ11.

 ОдиН р€в на тиждень мити BiKoHHi рами, двернi блоки,стiни в туirлетах.

 Чистити i дезинфiкувати санiтарнотехнiчне обладнання (унiтази, раковини).
 РlУ!urИ. ПИл iз cTiH, I Iотолку, пiдвiконникiв, меблiв i килимових покриттiв

вручну щlтками.

 очищати урни вiд паперу i промивати ik дезинфiкуючим розчином.
 Збирати смiття i вiдносити його в установлене мiсце.
 ЩОТРИМУВаТисЬ правил caHiTapiT i гiгiени в примiщеннrж, що прибираютъся.

 ПостiЙ_но знаходитись на робочому мiсцi з 8.30. до 16.00. Не покидати робочемiсце без дозволу завгоспа школи чи директора школи.

 Ч9РГvваТи по школi згiдно.графiку..черryвань, а також по виробничiй необхiдностi
згlдно розпорядження адмlнlстрацtt школи.

 ВИКОнУВати нак€} зи та розпорядження директора школи та завгоспа школи.
 ПiД ЧаС реМоJIту школи (в канiкулярний перiод) виконувати некв€uliфiкованi

ремонтнl роооти по пlдготовц1 школи до нового навчZLI Iьного року.

посАдовI  оБовlязки

сторожА

 Знати стан об'е.кту, що.знах.одиться пiд схор.оною, мiсця телеф.онного зв'язку,
внУтрiшкiльноi сЙгналiзацii, протипожежнбТ безпеки та вмiти rми користуватися.

 ПРи прийняттi об'екту пiд охороЕу.уважно оглянути обладнаннrI  школи,впевнитисъ
В иого працездатностl,про виrIвлен1 недолlки своечасно доповlдати директору
школи.

 Оглянути примiщення школи, територiю, зробити вiдповiднi записи в
журнал чергового охоронника.

 Постiйно зЕаходитис4 на об'ектi, не вiдrryчатися i не закiнчувати роботу по
cxopoHi до передачi об'екта пiд охорону iншому сторожу.

 При проникненнi на об'ект cTopoHHix осiб необхiдно прийняти мiри.по з.атриман
ню порушника, використовуючи при цьому телефон, засоби сигналiзацii, тощо.

 При виJIикненнi.пожежi викли.кати пожарку охорону, приймати мiри по лiквiдацii
пожеж1, дlяти згlдно 1нструкцll. I Iо приоутт1 в школу директора, а також 1нших
перевlряючих осlо доповlдати про результати черryвання.

 Забороняеться займатися пiд час черryвання стороннiмисправами, якi не зходятъ
до посадових обов'язкiв сторожа.



Посадовi обов'язки робiтника з обслуговування примiщень

Робiтник з обслуговування примiщенъ виконуе TaKi обов'язки:

1. Проводить сезонЕу пiдготовку будiвель, споруд, обладнання i
механiзмiв.
2. Очищае вiд cHiry i льоду подвiр'я, тротуари, дахи та iH.

З. Проводитъ перiодичний огляд технiчного стану будiвель, споруд,
обладнання i механiзмiв, забезпечуе ix технiчне обслуговування i поточний

ремонт iз виконанням ycix видiв ремонти будiвельних робiт (штукатурних,
м€tJuIрних, шпаперних, бетонних, столярнях i iH.) з використанням
пiдмосток, пiдвiснгх i iнших страхуваJIьних i пiдйомних пристосувань.
4. Здiйснюе поточний ремонт i технiчне обслуговування систем

центр€tльного опалення, водопостачаЕнrI , канаJliзацii, гЕвопостачаннrI ,

водостокiв, теплопостачання, вентиляцii, кондицiонування повiтря й iншого
обладнання, механiзмiв i конструкцiй з виконанням слюсарних, паяльних i
зварюв€tльних робiт.
5. rЩотримуеться технологii виконання ремонтнобудiвельних слюсарних,
електротехнiчних i зварюв€Llrьних робiт, правил експлуатацiТ i утримання
споруд, обладнання, механiзмiв, машин, будiвель, правил технiки безпеки,

виробничоТ caHiTapii i пожежноi безпеки.

6. Веде облiк використаннlI  води, електроенергii, газу та iнших видiв
енергоносiiЪ на ocHoBi покzlзникiв лiчильникiв.



ПОСЛДОВI  ОБОВ,ЯЗКИ ББШОТЕКАРЯ

1. Розробляе i затверджу€ перспективнi та поточнi плани роботи шкiльноТ
бiблiотеки.
2. Органiзовус формування бiблiотечного фонду, його систематизацiю та
зберiгання.
З. Систематично вивчае iнтереси та запити читачiв з метою надання iM
допомоги при виборi лiтератури з врахуванням ik загальноосвiтнього рiвня,
вiкових особливостей.
4.I | рививае учням навички самостiйноi працi з книгою, знання основ
бiблiотечнобiблiографiчноi грамотностi, культури читання.
5. Надае допомогу вчителям в пiдборi науковометодичноi лiтератури,
систематично iнформуе педагогiчний колектив про новинки лiтератури в

бiблiотецi.
б. Проводить пiдписку па перiодичнi видання для фонду бiблiотеки,
проводить пiдшивку та зберiгання г€вет i журналiв.
7. Проводить роботу з бiблiотечним фондом шильних пiдручникiв, залучае до
цiеТ роботи вчителiв, учнiв, батькiв.
8. Виховуе свiдоме, бережне ставлення до книги, пiдручникiв.
9. Органiзовуе роботу читального залу.
10. Працюе в KoHTaKTi з дитячою i iншими бiблiотеками, якi обслуговуютъ учнiв
та вчителiв.

1 1. Несе матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження книг читального залу i
тримае iх у вiдповiдному порядку.
12. Постiйно пiдвищуе свiй фах (методичний день при необхiдностi
встаноRлюеться адмiнiстрацiею школи).
13. Виконуе правила внутрiшкiльного розпорядку i дотримуеться режиму
роботи школи.
14. Облiкуе художню лiтературу i пiдрl^ rники в единiй iнвентарнiй книзi.
15.Веде сумарну книry на художню лiтературу i пiдр1..rники.

16. Веде обробку Bciei лiтератури, яка надходить до бiблiотеки.
17. Веде систематичну картотеку статей, картотеку навчальних програм,

картотеку пiдрl^ rникiв.

18.Органiзовуе i проводить спiльно з педагогiчним колективом i учнiвською
органiзацiею масову роботу по пропагандi книги.



Вимоги безпеки для
технiчних працiвникiв

a
J.

4.

1. Не вмикати i вимикати будьяке обладнаннrI  , яке не вiдповiдае
Вимогам даноi роботи.

2. Не торкатись до рубильника ,електроприводiв та iнших
струмоведучих частин i не виконувати прибирання обладнання
пiд час його роботи.
Стежити за тим, щоб пiдлога примiщення була чччистою та
сухою,термiново прибирати з пiдлоги крихти,шматки,осколки
битого посуду ,що впztJIи на пiдлоry,а також пролитi рiдини та

жири.
Пiд час гrрибирання примiщення користув атися щiткою, совком ,

ганчiркою i не прибирати смiття безпосередньо руками.
Необхiдно пiдмiтати, з€lздullrегiдь зволожуючи пiдлогу водою.

5. Пiд час миття пiдлоги остерiгатися ск€tлок i цвяхiв у пiдлозi.

6. Бути обережним,прибираючи примiщення бiля сходiв ,дверей.
7. Прово дити вологе прибирання примiщення з використанням

миючих засобiв з вiдкритими фрамугами; пiдлоry слiд мити двiчi
на день; меблi,радiатори та пiдвiконня витирати вологою

ганчiркою
8. Миючi та дезiнфiкуючi засоби тримати в закритому посудi з

маркуванням у недоступному для дiтей мiсцi.
9. Користуватися тiльки стрем"янками iз залiзними наконечниками

чи ryмовими фiксаторами, не працювати на стрем"янцi удвох,
користуватися замiсть драбин випадковими пiдставками.

10.Перш, нiж пересувати столи, шафи, потрiбно прибрати з ix
поверхнi предмети, якi можуть впасти.

1 1 .Прибираючи електрообладнанн я,6ути обережним стежити,щоб

воно не було пiд напругою, ,при виявленнi несправностi

електрообладнання негайно повiдомити електрика або керiвника

закладу.

12.у разi гrеревезення вантажiв стежити,щоб навантаженнrI  вiзкiв

було рiвномiрним
13.У перiод виявлення захворюваннrI  здiйснювати дезiнфекцiю,

tIроводити загальнi caHiTapHi заходи вiдповiдно до вказiвок

медпрацiвника.
14.Пiсля закiнчення роботи слiд привести в порядок робоче мiсце,

необхiдний iHBeHTap зберiг ати у спецiально вiдведених мiсцях.



Вимоги безпеки для двiрника

1. У разi використання прибирального ремаЕенту (лопата, граблi,
мiтла) бути обережним, не зЕtпишати його без нагляду, тримати у
спецiально вiдведеному мiсця.

2. Прибирати смiття у контейнер,який розмiuryвати у
вiддаленому мiсцi господарського двору.
З Стежити,щоб на територii закладу не було предметiв, якi е

небезпечними для дiтей (скло, заrriзо, дрiт, дикорост)п{ i трави).
4. Систематично перевiряти на майданчику наявнiсть сухостiйких
дерев,кущiв,iнформувати про це керiвника.
5. Щоденно пiдмiтати i поливати дiлянку закладу за вiдсутностi
дiтей.
6. Пiд час прибирання cHiry дотримуватися правил особистоi
безпеки,у перiод ожеледицi дорiжки та зовнiшнi схiдцi посипати
пiском ,розбивати ix льодовий покрив.

Вимоги безпеки для сторожiв.

1. У разi будьякоi аварiйноi ситуацii повiдомити вiдповiднi органи i
керiвника закладу.

2. У випадку вiдключення електроенергii слiд TepMiHoBo вимкнути
все електрообладнання,яке знаходиться в роботi.

3. У випадку aBapiI  в системi водопостачання чи канzllliзацii необ
хiдно TepMiHoBo перекрити крани водопостачання, викликати
Аварiйну службу водоканалу i сповiстити керiвника закладу.

4. У випадку пожежi ( чи загоряння) необхiдно:
 негайно повiдомити пожежну охорону за телефоном 101;

 сповiстити керiвника закJIаду;

 приступити до лiквiдацii загоряннlI  вiдповiдно до iнструкцii з

пожежнот безпеки.


