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Інструкція №122
Посадові обов’язки з охорони праці
для керівника фізичного виховання
Інструкція з охорони праці для керівника фізичного виховання навчального
закладу розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці»
(Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р,
на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»,
затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9
в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних
правил і норм влаштування, утримання навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу» .
Керівник фізичного виховання (надалі керівник фіз.виховання) повинен
знати та застосовувати у діяльності:
- документи чинного законодавства, правові і нормативні документи;
- накази, постанови органів вищого рівня.
Керівник фіз.виховання під час відсутності, заміщається особою,
призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе
відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
Здійснює керівництво організацією навчального процесу з фізичного
виховання згідно з навчальним планом і програмами навчального закладу.
Складає розклад занять з підвищення спортивної майстерності, контролює
їх проведення.
Забезпечує умови для виконання вимог спортивної підготовки та вимог
додержання правил охорони праці під час проведення занять та спортивних
масових заходів.
Координує роботу предметних комісій спортивно-педагогічних дисциплін.
Організовує проведення комплексних спортивних заходів і контролює
дотримання правил охорони праці учасниками навчально-виховного процесу
при їх проведенні.
Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та
навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного
виконання робіт.

Керівник фіз. виховання повинен вживати заходи для запобігання та
усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.
Керівник фіз. виховання повинен вимагати створення організаційнотехнічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання
необхідного обладнання та інвентарю.
Керівник фіз. виховання несе відповідальність за невиконання або
несвоєчасне виконання покладених цією інструкцією обов`язків та (або)
невикористання наданих прав.
Керівник фіз. виховання несе відповідальність за недотримання правил
внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Керівник фізичного виховання відповідає за те, щоб спортивний зал,
спортивний майданчик були обладнані відповідно до вимог навчальних
програм, діючих норм з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників
навчального процесу.
Керівник фіз. виховання контролює проведення занять на повітрі
(спортивних майданчиках, стадіоні) з урахуванням погодних умов,
температурного режиму з відповідними вимогами до спортивної форми учнів.
Керівник фіз. виховання повинен контролювати, щоб під час навчального
процесу вчитель фізкультури був одягнений в спортивну форму і взуття
встановленого зразка з урахуванням всіх санітарно-гігієнічних норм до спец.
одягу і приміщення, а також зобов'язаний стежити за виконанням цих вимог
учнями.
Керівник фіз. виховання з метою дотримання вимог охорони праці,
повинен:
 впевнено знати і належним чином виконувати свої посадові обов'язки,
інструкції з охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів;
 забезпечувати режим дотримання норм і правил з охорони праці під час
організації фізичного виховання учнів;
 мати чітке уявлення про небезпечні і шкідливі фактори, пов'язані з
виконанням робіт і знати основні способи захисту від їх впливу;
 пройти вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці;
 керуватися в роботі правилами внутрішнього трудового розпорядку
навчального закладу;
 дотримуватися режиму праці та відпочинку, який визначається графіком
роботи;
 дбати про особисту безпеку і особисте здоров'я, а також про безпеку
учнів у процесі виконання роботи або під час знаходження на території
навчального закладу;
 дотримуватися правил особистої гігієни;

при пересуванні по території і в приміщеннях користуватися тільки
встановленими проходами;
 знати вимоги електро - і пожежної безпеки і вміти користуватися
засобами пожежогасіння;
 вміти надавати первинну домедичну допомогу потерпілому;
 забезпечити наповнюваність медичної аптечки набором медикаментів,
перев'язувальних засобів і приладів, та інструкція щодо надання першої
домедичної допомоги в разі травм та пошкоджень.
 на відкритих спортивних майданчиках повинна бути переносна медична
аптечка;
 оперативно повідомляти заступника директора з адміністративногосподарської частини про всі несправності використовуваного
обладнання, виявлених в процесі роботи, директору школи - про
ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю людей, про кожен нещасний
випадок або про погіршення свого здоров'я;
 знати номери телефонів виклику екстрених служб (пожежної охорони,
швидкої медичної допомоги і т. д.).
Керівник фіз. виховання з метою дотримання вимог охорони праці, повинен
запобігати виникненню наступних шкідливих та небезпечних факторів:
 недостатнього освітлення робочої зони;
 ураженню електричним струмом при дотику до струмоведучих частин
електрообладнання та електроприладів з порушеною ізоляцією;
 опікам при роботі з нагрівальними приладами;
 підвищеної психоемоційної напруги;
 статичному навантаженню при незначному загальному м'язовому
руховому навантаженні;
 пожежонебезпеці;
 високій щільності епідемічних контактів;
 травмам і падінню внаслідок пустощів учнів;
 падінню на слизькій підлозі.
Керівник фіз. виховання несе відповідальність за порушення вимог цієї
інструкції.
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