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НАКАЗ  

14.02.2019                                                          м. Ковель                                                    №15 

 

Про затвердження нормативних 

документів та інструкцій з охорони  

праці і техніки безпеки в кабінеті фізики 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію 

роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти і 

науки», «Положення про службу охорони праці навчального закладу», «Типового положення про 

службу охорони праці», «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», листа ОблУОН № 

160 від 03.03.2006р. та на виконання наказу управління освіти м. Ковеля від 06.03.2006р. №87 

«Про приведення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчально-виховних закладах 

до вимог чинного законодавства»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити та ввести в дію інструкції з техніки безпеки : 

1.  З надання першої (долікарської) допомоги потерпілим в кабінеті фізики. 

2. З правил безпеки під час занять в кабінеті фізики. 

3. З безпеки життєдіяльності для вчителя та учнів при аварійних ситуаціях в кабінеті 

фізики. 

4. З техніки безпеки при роботі з електроприладами в кабінеті фізики. 

5. З пожежної безпеки в кабінеті фізики. 

6. З безпеки життєдіяльності при роботі зі скляним лабораторним посудом та іншими 

виробами зі скла в кабінеті фізики. 

7. З техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт №1-9 з фізики у 7 класі. 

8. З техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт №10-12 з фізики у 7 класі. 

9. З техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт №1-2 з фізики у 8 класі. 

10. З техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт №3-5 з фізики у 8 класі. 

11. З техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт №1-9 з фізики у 9 класі. 

12. З техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт №10-11 з фізики у 9 класі. 

13. З техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт №1-6,9-10 з фізики у 10 класі. 

14. З техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт №7-8,11-12 з фізики у 10 класі. 

15. З техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт №1-7 з фізики у 11 класі. 

2. Вчителям фізики Дудчику Л.С. та  Стречену Ю.В.забезпечити  контроль за 

дотриманнямвимогцих Інструкцій. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля                                            Г.О.Сидорук 

З наказом ознайомлені:                                                                                              

 

_____________      _____________________                                                                 

Л.С.Дудчик 

_____________    _____________________                                                                 

Ю.В.Стречен 

mailto:NVK_11@ukr.net

