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ПОГОДЖЕНО                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова ПК         Директор КЗ «СЗШ №23» 

________ А.С.Залокоцька         _____________ Л.А.Школяр 

«____» ___________20___   

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ 

                                                                              учителя  

 комунального закладу «Середня  загальноосвітня школа № 23»  

Кам’янської міської ради 

 

І.  Загальні положення 

1.1. Посадову інструкцію розроблено на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя, 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону праці», 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності  учасників 

освітнього процесу в установах i закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 

26.12.2017 № 1669, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із 

здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 16.05.2019 № 659. 

1.2. Учитель призначається на посаду і звільняється з неї директором закладу освіти. 

1.3. Учитель підпорядкований безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної 

роботи. 

1.4. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією та Законами України, указами 

Президента України, рішеннями Уряду України, нормативними документами органів 

управління освіти всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та 

протипожежного захисту, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, наказами 

та розпорядженнями директора, даною посадовою інструкцією. 

1.5. Учитель дотримується  положень Конвенції про права дитини. 

1.6. Виконує законодавство про запобігання корупції. 

 

2. Функції вчителя 
   Основними функціями вчителя є:  

2.1.  Навчання і виховання здобувачів освіти  з урахуванням специфіки предмету  і віку школярів. 

2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, національної     

самосвідомості, свідомого вибору ними професії . 

2.3.  Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в закладі освіти. 

     2.4. Володіння сучасними формами, методами організації освітнього процесу, забезпечення   

результативності та якості своєї праці. 

     2.5. Постійне підвищення педагогічної майстерності i фахового рівня. 

 

3. Посадові обов'язки вчителя  

    Вчитель школи виконує наступні обов’язки: 

      3.1. Здійснює навчання та виховання учнів з урахуванням специфіки предмету, який викладає, 

проводить уроки та інші заняття в закріплених за ним за розподілом навчального 

навантаження класах, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну. 

      3.2. Реалізує освітні програми у відповідності до навчального плану, власних поурочних планів,  

розкладу занять, використовує при цьому різні прийоми, методи і засоби навчання. 

    3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам Державного освітнього     

стандарту. 

    3.4. Виконує правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту,    

забезпечує охорону життя і здоров’я учнів у період освітнього процесу. 

     3.5. Оперативно  повідомляє керівництво школи про кожен нещасний випадок ,вживає заходи по 

наданню першої  долікарської допомогу постраждалому, викликає швидку допомогу. 
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    3.6. Вносить пропозиції з покращення та оздоровлення умов проведення освітнього процесу, а 

також доводить до відома  адміністрації про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, 

які знижують життєдіяльність та працездатність  учнів. 

    3.7.  Проводить інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час  навчальних 

занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів. 

    3.8. Організує вивчення учнями вимог з охорони праці. 

    3.9.  Забезпечує дотримання учнями правил ( інструкцій ) з охорони праці.  

    3.10. Веде у встановленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за  

відвідуванням та успішністю учнів за прийнятою в школі системою, своєчасно виставляє 

оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно надає адміністрації школи звітні дані. 

    3.11. Проводить прозоро, об’єктивно оцінювання здобувачів освіти. 

    3.12. Допускає у встановленому порядку на заняття представників адміністрації школи з метою 

контролю та оцінки діяльності педагога. 

    3.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх учителів за розпорядженням заступника директора з 

навчально-виховної роботи. 

    3.14. Дотримується Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших 

локальних правових актів школи. 

    3.15.  Створює умови  для забезпечення законних правил та свобод учнів. 

    3.16.  Готується до занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь  у 

діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи. 

    3.17. Бере участь у роботі педагогічної ради школи та нарадах, які проводить адміністрація 

школи. 

    3.18. Чергує по школі у відповідності з графіком чергування. 

    3.19. Підтримує постійний зв’язок з батьками (особами, які їх заміняють) учнів. 

    3.20. Проходить періодичні медичні обстеження. 

    3.21. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях. 

    3.22. У випадку виконання обов’язків завідуючого кабінетом: 

           - організує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншим майном, приймає 

матеріальні цінності на відповідальне збереження за документами, забезпечує збереження  

підзвітного майна,   бере участь у встановленому порядку в інвентаризації та списанні 

майна кабінету, постійно стежить за справністю обладнання і забезпечує належне його 

зберігання; 

           - контролює забезпеченість кабінету медичними та індивідуальними засобами захисту,  

наочністю з питань  безпеки життєдіяльності. 

     3.23. Організує харчування дітей і стежить за дотриманням учнями санітарно - гігієнічних вимог 

під час приймання їжі. 

     3.24. Дотримується принципів академічної доброчесності. 

     3.25. Бере участь  у реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

 

4. Права  

4.1.  Брати участь в управлінні школою в порядку, який визначено Статутом школи. 

4.2.  На захист професійної честі та гідності. 

4.3.  Ознайомлення зі скаргами (в т.ч. письмовими і усними), та іншими документами, які містять  

оцінку його роботи, дає по них пояснення. 

4.4.  Захист свої інтереси самостійно, або через представника, в тому числі й адвоката, у випадку    

дисциплінарного або службового розслідування, пов’язаного з порушенням учителем норм 

професійної етики. 

4.5.  На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків 

передбачених законом. 

4.6.  Вільно вибирати та використовувати методики навчання та виховання, навчальні посібники  

та матеріали, підручники. 

4.7.  Підвищувати кваліфікацію. 

4.8.  Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію та отримати її  

у випадку успішного проходження атестації. 
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4.9.  Давати учням під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, які відносяться до 

організації занять і дотриманню дисципліни та забезпечувати їх виконання, притягувати 

учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і порядку, встановлених Статутом 

школи. 

 

5. Відповідальність  

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель  несе відповідальність за: 

• реалізацію не в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і 

розкладу  навчального процесу; 

• життя і здоров'я учнів під час навчального процесу; 

• порушення прав і свобод учнів. 

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил 

внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи інших  

локальних нормативних актів, даної  посадової інструкції, несе дисциплінарну 

відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством України. 

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і (чи) 

психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку 

вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону 

України «Про освіту».   

5.4. За нанесення школі або учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням 

(невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель несе матеріальну відповідальність у 

порядку і в межах, визначених трудовим і (чи) цивільним законодавством України. 

5.5. За порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності вчитель може притягатися до адміністративної, матеріальної та кримінальної 

відповідальності згідно з чинним законодавством. 

 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 

     Учитель: 

6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до 

розкладу навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загально шкільних заходах, 

самостійно планує свою діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками. 

6.2. У період канікул, які не співпадають із відпусткою, залучається адміністрацією школи до 

педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне 

навантаження до початку канікул.  

6.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної 

оплати та згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни). 

6.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями такої самої спеціальності чи 

вчителями, які мають відставання з навчального плану щодо викладання предмета в даному 

класі. 

6.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативного правового і організаційно-

методичного характеру, знайомиться з відповідними документами під розпис. 

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з 

адміністрацією і педагогічними працівниками школи. 

 

Інструкцію розробив заступник директора з НВР               _____________    Єлагіна Т.О. 

Погоджено 

Фахівець з охорони праці 

 

З текстом посадової інструкції ознайомлений(а). 

 

_________________  _                        ____   __________________ 

(Дата)              (Підпис)  (Ініціали та прізвище) 
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