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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №  23

ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

1. Загальні положення
1.1. Під час розробки інструкції враховані рекомендації з організації служби

охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України. Дана
інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх вчителів навчальних закладів.

1.2. Учитель фізичної культури призначається і звільняється з неї директором
закладу.

1.3. Учитель фізичної культури повинен мати вищу спеціальну педагогічну освіту (без
вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4. У своїй діяльності вчитель фізичної культури керується Конституцією України і
Законами України, указами Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України,
органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами
охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту. Статутом закладу (правилами
внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, посадовою інструкцією),
трудовою угодою, контрактом. Дотримується у своїй роботі положень Конвенції про права
дитини.

1.5.  Учитель фізичної культури зобов’язаний:
- дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я

оточуючих людей і учнів під час навчально-виховного процесу, виконання будь-яких робіт чи
під час перебування на території закладу освіти;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила
поводження з механізмами, спортобладнанням, устаткуванням та іншими засобами
виробництва, уміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні
медичні огляди.

Учитель фізичної культури несе безпосередню відповідальність за порушення
зазначених вимог.

2. Функції
Основними напрямами діяльності вчителя фізичної культури є:
2.1.Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку

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

забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціонування
в ринкових умовах.

2.3.Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.
3. Посадові обов’язки

Вчитель фізичної культури виконує такі посадові обов’язки:
3.1. Проводити на високому методичному і науковому рівні навчання учнів згідно з

програмами та методиками фізичної культури, використовуючи при цьому найефективніші
прийоми і засоби навчання.

3.2. Визначати завдань і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості,
індивідуальних, психофізіологічних особливостей учнів.
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3.3. Надавати допомоги учням, вчителям в оволодінні навичками і технікою виконання
вправ.

3.4. Забезпечити проведення навчально-виховного процесу, що регламентується
чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, контроль за
дотриманням здорових і безпечних умов проведення уроків та фізкультурно-оздоровчих
заходів. Не допускати до проведення навчальних занять або робіт учасників
навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, організація вивчення учнями правил і норм з охорони праці.

3.5. Проводити консультації для батьків (та осіб що їх замінюють) за методикою
фізичного виховання дітей, профілактику нещасних випадків.

3.6. Чергувати в закладі згідно з графіком чергувань на перервах між заняттями, а
також за 30 хв. до початку і протягом 30 хв. після закінчення занять.

3.7. Проводити позакласну роботу з учнями в класах, у яких викладає.
3.8. Вести облік успішності і відвідування уроків.
3.9. Бережливо ставитися до збереження навчально-матеріальної бази фізичного

виховання, обладнання та інвентарю, прийнятого на відповідальне збереження згідно з
відповідними документами.

3.10. Брати участь у роботі методоб’єднання.
3.11. Дотримуватися етичних норм поведінки в закладі, побуті, громадських місцях,

які відповідають суспільному статуту педагога.
3.12. Повідомляє директора закладу освіти (адміністрацію) про факти булінгу, факти

цькування стосовно учнів, педагогічних працівників та інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу, свідком якого він був, або інформацію, яку отримав від інших осіб;
вживає невідкладних заходів для припинення булігну (цькування).

3.13. Розміщувати та встановлювати спортивне обладнання відповідно до правил і
вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

3.14. Розробляти і переглядати один раз на три роки інструкції з охорони праці,
виробничої санітарії, протипожежної безпеки та один раз на п’ять років інструкції з безпеки
під час проведення занять у спортивних залах, спортивних майданчиках і здійснювати
нагляд за їх дотриманням.

3.15. Систематичне проводити вступний, первинний, позаплановий та цільовий
інструктажі з учнями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять
з обов’язковою реєстрацією в класному журналі та журналі реєстрації інструктажів з
охорони праці для учнів.

3.16. Спільно з адміністрацією і профспілковим комітетом проводити ретельно
перевірки, своєчасного розслідувати та вести облік нещасних випадків серед учнів під час
уроків фізкультури та при проведенні спортивно-масових заходів. Вживати заходів щодо
усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

3.17. Допускати у визначеному порядку на заняття представників адміністрації
закладу.

3.18. Заміняти на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням
заступника директора з навчально-виховної роботи.

3.19. Брати участь в роботі педагогічної ради і нарадах, які проводиться
адміністрацією закладу.

3.20. Вести в установленому порядку тематичне, календарне та поурочне планування,
класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за
прийнятою в закладі системою, виставляти оцінки в класний журнали і щоденник учня,
своєчасно подавати адміністрації  звітні дані.

4. Права
Вчитель фізичної культури має право:
4.1. Брати участь в управлінні закладом в порядку, передбаченому Статутом закладу.
4.2. На захист професійної честі та гідності.
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4.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його
діяльності і давати свої пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно або через представника, в тому числі адвоката,
у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням
педагогом норм  професійної етики.

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

4.6. Вільно обирати і використовувати методи навчання й виховання, навчальні
посібники і матеріали, підручники, методи оцінювання знань і умінь, що не суперечать
інструктивно-методичним і нормативним документам МОН України.

4.7. Підвищувати свій кваліфікаційний рівень.
4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і

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

організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної
відповідальності у випадку і в порядку, визначених Статутом і Правилами про внутрішнього
розпорядку закладу.

5. Відповідальність
5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель фізичної культури несе

відповідальність за:
5.1.1. збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу;
5.1.2. реалізацію не в повному об’ємі навчальних програм відповідно до навчального
плану і розкладу навчального процесу;
5.1.2. порушення прав і свобод учня.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил

внутрішнього трудового розпорядку закладу, законних розпоряджень директора та інших
нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, учитель фізичної
культури несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим
законодавством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного чи
психологічного насильства над особою учня, а також за скоєння іншого аморального вчинку
вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону
України “Про освіту”.

5.4. За нанесені закладу та учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв’язку з
виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків вчитель фізичної культури несе
матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним
законодавством.

5.5. За порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці та безпеки
життєдіяльності може притягатися до адміністративної, матеріальної та кримінальної
відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Учитель фізичної культури:
6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження

відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обов’язкових планових
загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими
обов’язками.

6.2. У період канікул, які не співпадають із відпусткою, залучається адміністрацією
закладу до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не
перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час
канікул затверджується наказом директора закладу.
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6.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах
погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

6.4. Одержує від адміністрації закладу матеріали нормативного правового і
організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його
компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками закладу.

6.6. Проходить навчання і перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності
в закладі  при прийомі на роботу та періодично 1 раз на 3 роки.

Посадову інструкцію отримав(ла) і з її змістом ознайомлений(на):___________________________

«___»  _________________ 20___ року.
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