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з охорони праці для викладача
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ
1.1. Викладач працює під безпосереднім керівництвом заступника
директора з навчальної роботи і відповідно виконує всі розпорядження,
накази, вказівки щодо питань охорони праці.
1.2. Робоче місце обладнується і утримується у відповідності до вимог
безпеки життєдіяльності.
1.3. Про всі випадки порушень правил охорони праці, випадки
травмування необхідно негайно доповісти керівникові.
1.4. Викладач несе персональну відповідальність за невиконання, або
неналежне
виконання
правил безпеки життєдіяльності
визначені
інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками вищестоячого
керівника.
1.5. У разі нещасного випадку вимагайте проведення його
розслідування у відповідності до діючого Положення.
1.6. На робочому місці можуть бути такі небезпечності:
• ураження електрострумом;
• падіння в приміщенні, дворі, на сходах;
• хімічні та термічні опіки;
• падіння предметів на голову, на ноги.
2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Оглянути своє робоче місце і впевнитись у відсутності небезпечних
та шкідливих виробничих факторів (справність електроарматури, меблів,
відсутність загазованості повітря, відсутність протягів тощо).
3. ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Дотримуватися вимог діючих на робочому місці інструкцій з
безпеки життєдіяльності.
3.2. Користуватися тільки справним обладнанням, приладами,
меблями, драбинами - стрем’янками тощо.
3.3. У разі проведення лабораторних, практичних робіт дотримуватися
діючих інструкцій.

діючих інструкцій.

3 4 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
самостійно
виконувати
ремонт
електроприладів,
заміняти електролампи;
- користуватися несправними, нестійкими драбинами;
- використовувати випадкові предмети, підставки для роботи на висоті;
- залишати в кабінеті, класі ввімкнені електроприлади без нагляду;
приносити та зберігати на робочому місці вибухонебезпечні
предмети, отруйні речовини, легкозаймисті та горючі рідини;
- користуватися саморобними електроприладами;
- працювати на електрообладнанні у разі виявлення "пробою" на
корпус;
- користуватися
несправними
електророзетками,
вимикачами,
електрошнурами;
- використовувати електричне, механічне обладнання у власних цілях
без дозволу керівництва закладу;
- нагромаджувати на шафах (зверху) речі різного призначення
(прилади, планшети, вазони тощо);
- користуватися відкритим вогнем;
- користуватися лазерними указками;
користуватися
електронагрівальними
приладами
(обігрівачі,
електрочайники, електрокип’ятильники тощо);
- палити в приміщенні коледжу;
- вживати алкогольні напої та наркотичні речовини;
- носити взуття, яке може призвести до падіння (на високих каблуках,
без задників);
- бігати по приміщеннях закладу, по сходах;
- користуватися для входу в заклад "дірками" в парканах, а не
облаштованими (посиланими в зимовий період) доріжками;
- приступати до разових не передбачених трудовим договором робіт
без цільового інструктажу;
- користуватися обладнанням без попереднього навчання правилам
безпечної експлуатації.
3.5. Викладач фізики, інформатики:
- не дозволяється застосовувати прилади і пристрої, що не
відповідають вимогам безпеки праці, використовувати електричне
обладнання (вироби), що не відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75
«ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
- робота з кіноапаратурою дозволена тим, що мають посвідчення кіно
демонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежнотехнічного мінімуму;
- дотримуватися "Правил, безпеки під час проведення навчальновиховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх
навчальних закладів";
- дотримуватися вимог електробезпеки для кабінетів фізики;
- дотримуватися вимог пожежної безпеки;

- дотримуватися вимог безпеки при демонстрації навчальних фільмів;
- відео електроапаратура, де це передбачається технічними умовами,
повинна бути занулена;
- виконувати правила користування скляним посудом, скляними
приладами.
3.5.1. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- експлуатувати
електрообладнання,
яке
потребує
занулення
(заземлення), без перевірки опору заземлюючого пристрою та наявності
відповідних протоколів;
- виконувати ремонтні, регулювальні роботи з електроапаратурою під
напругою;
- проводити заміну електроламп;
- використовувати саморобні електроприлади;
- використовувати кіноплівку на горючій основі;
- використовувати на уроках заборонені Правилами прилади.
3.6 Викладач хімії:
- хімічні реактиви для дослідів видавати студентам тільки в необхідній
кількості для даного експерименту;
- досліди з виділенням шкідливих газів і пари проводити тільки у
витяжній шафі зі справно діючою вентиляцією;
- для нейтралізації пролитих на стіл, підлогу, руки кислот або лугів в
кабінеті мати склянки зі заздалегідь приготовленими нейтралізуючими
розчинами (соди - для кислот та оцтової кислоти - для лугів).
3.6.1. У відповідності до діючих правил безпеки під час проведення
освітнього процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії (ДНАОП 9.2.30.-1.06.98)
викладачу необхідно:
- належним чином зберігати хімреактиви;
- дотримуватися пожежної, електробезпеки;
- правильно користуватися скляним посудом;
- при практичних роботах користуватися спецодягом;
- дотримуватися правил безпеки при роботі з кислотами і лугами,
металічним натрієм, з органічними речовинами.
3 6 2 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- брати реактиви незахищеними руками;
- зливати або зсипати в. тару пролиті або розсипані хімреактиви;
- зберігати хімреактиви в посуді без кришок, пробок, без відповідних
етикеток, а також, якщо вийшов термін зберігання;
- виконувати без витяжної шафи досліди, що супроводжуються
виділенням шкідливих газів і пари;
- пробувати хімреактиви на смак;
- зливати хімреактиви в каналізацію, викидати на смітник;
- залишати без догляду запалені спиртівки;
- порушувати правила зберігання хімреактивів, особливо токсичних
речовин.

3.7.
Вчитель фізичного виховання:
- дотримуватися Правил безпеки занять з дитячої культури і спорту в
загальноосвітніх закладах;
- на уроках користуватися тільки справними спортивними снарядами;
- дотримуватися правил пожежної безпеки, електробезпеки для
спортивних залів:
- дотримуватися правил безпечного виконання вправ під час
особистого показу студентам.
3.7.1 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- проводити заміну електроламп;
- виконувати вправи без спортивного одягу;
- проводити ігрові види спорту в спортивних залах при знаходженні в
них спортивних снарядів (колода, паралелі, перекладина тощо).
3.8. Викладач праці:
- дотримуватися "Правил з охорони праці і виробничої санітарії для
шкільних навчальних та навчально-виробничих майстерень...", "Положення
про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу";
- працювати в майстерні дозволяється тільки на справному обладнані;
- дотримуватися вимог пожежної безпеки, електробезпеки для
майстерні.
3 8 1 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- працювати в кабінеті без вентиляції;
- ремонтувати, монтувати електромережі, електроарматуру;
- проводити паяльні, лако - фарбувальні роботи на не обладнаних у
відповідності до діючих вимог робочих місцях;
- користуватися для опалення майстерні саморобними, тимчасовими
печами;
- працювати на саморобному обладнанні;
- виконувати роботи в особистих цілях без дозволу адміністрації;
- працювати без спецодягу;
- робота на несправному обладнанні, несправним інструментом;
- обслуговувати, ремонтувати обладнання під час його роботи, при
ввімкненому в електромережу;
- працювати на обладнанні без передбачених конструкцією захисних
огорож, кожухів;
- захаращувати проходи.
4. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1 Вимкнути всі технічні засоби навчання та електроприлади
(телевізорі комп’ютер тощо) з електромережі.
4.2 Прибрати своє робоче місце.
4.3 Вимкнути освітлення.

5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1.
У випадку будь якої аварійної ситуації негайно повідомити
керівництво коледжу та виконати наступні дії:
- у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все
електрообладнання, яке знаходилося в роботі;
- у разі аварії в системі водопостачання чи каналізації необхідно
терміново перекрити крани водопостачання і викликати аварійну службу
водоканалу;
- у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів
щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, а у разі
потреби звернутися по допомогу до інших працівників; негайно повідомити
службу порятунку за телефоном 101; приступити до ліквідації пожежі згідно
з діючою в закладі інструкцією з пожежної безпеки;
- у разі травмування працівника закладу або дитини (студента
вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і як найшвидше
відправити потерпілого до медпункту.
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