
Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій  

Золотоніської міської ради Черкаської області 

 

Затверджено 

наказ директора школи 

від 05.03.2020  №  32 

 

 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

заступника директора з виховної роботи 

 

I. Загальні положення 

1. Дана інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя, 

Законів України «Про освіту», «Про охорону праці»,  Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого 

наказом МОН України від 26.12.2017 № 1669, Положення про розслідування  нещасних 

випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого 

наказом МОН від 16.05.2019 № 659, Типового положення про службу охорони праці, 

затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2014    

№ 255 (зі змінами). 

2. Заступник директора школи з виховної роботи призначається і звільняється з неї директором 

школи. На період відпустки і тимчасової непрацездатності заступника директора з виховної 

роботи, його обов’язки можуть бути покладені на заступника директора з НВР або вчителя. 

Тимчасове виконання обов’язків у таких умовах здійснюється на основі наказу директора 

школи з дотриманням законодавства про працю.   

3. Заступник директора з виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору школи. 

4. Заступнику директора з виховної роботи безпосередньо підпорядковуються: класні керівники, 

класоводи, керівники гуртків, секцій, педагог-організатор. 

5. У своїй діяльності заступник директора з ВР керується Конституцією України, Законами 

України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України і органів управління 

освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, Закону України про працю, Кодексу про 

працю та інших нормативно правових актів з охорони праці. 

6. Заступник директора школи з ВР дотримується Конвенції про права дитини. 

II. Завдання та обов’язки 

1. Організовує позакласну і позашкільну роботу з учнями із врахуванням їх інтересів і 

здібностей, побажань батьків на принципах взаємоповаги і співробітництва. 

2. Забезпечує дотримання норм правил безпеки життєдіяльності в позакласній та позашкільній 

роботі з учнями. 

3. Організовує поточне і перспективне планування позакласної і позашкільної роботи з учнями 

та її здійснення. 

4. Корегує роботу вихователів, класних керівників та інших безпосередньо підпорядкованих 

йому працівників. 

5. Організовує та коригує розробку необхідної навчально - методичної документації. 

7. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, гру продовженого дня, 

проведення позакласних і позашкільних заходів; аналізує, доводить  результати аналізу до 

відома педагогів. 

8. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків з питань організації 

виховного процесу. 

9. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних 

програм і технологій. 

10. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації. 

11. Надає допомогу колективам учнів у проведенні культурно – освітніх і оздоровчих заходів 

12. Контролю дотримання учнями Статуту школи та Правил для учнів. 



13. Вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу, бере участь у роботі 

педагогічної ради школи. 

14. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних кадрів. 

15. Здійснює заходи щодо поповнення бібліотеки навчально-методичної літератури, фаховими 

журналами та газетами. 

16. Забезпечує виконання класними керівниками, вихователями та іншими безпосередньо 

підпорядкованими йому працівниками  покладених на них обов’язків щодо організації 

забезпечення життєдіяльності учнів, організовує виховну роботу, суспільно-корисну працю 

учнів відповідно до норм та правил охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

17. Контролює дотримання та вживає заходів щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, 

правил охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів і робіт у та за 

межам навчального закладу. 

18. Організовує з учнями та їх батьками заходи щодо запобігання травматизму, дорожньо-

транспортними пригодами, нещасним випадкам,які трапляються на вулиці, організовує 

залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями, протидіє домашньому насиллю та 

булінгу, сприяє створенню комплексної системи виховання. 

19. Встановлює і підтримує зв’язки школи із закладами позашкільної освіти дітей, іншими 

організаціями для спільної діяльності з питань позашкільного виховання. 

20. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському  статусу педагога у 

школі, побуті, громадських місцях. 

21. Проходить періодичні медичні обстеження. 

III . Права 

1. Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих йому працівників, бути присутнім на 

заняттях та заходах, які проводяться в навчальному закладі, давати педагогічним працівникам 

обов’язкові для виконання розпорядження. 

2. Притягувати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які дезорганізують 

виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи про заохочення та покарання. 

3. Вносити у разі необхідності тимчасові зміни до розкладу занять гуртків, спортивних секції 

тощо, відміняти заняття. 

4. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання 

щодо них пояснень. 

5. Вимагати від працівників відповідних відомостей, документів, пояснень. 

6. Захист професійної честі і гідності. 

7. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання 

щодо цих пояснень. 

8. Захист своїх інтересів самостійно і /або через представника, в тому числі адвоката, у випадку 

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

професійної етики. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за 

винятком випадків, передбачених законодавством. 

9. Має право вносити пропозиції під час перегляду інструкцій з охорони праці.  

10. Приймає рішення з охорони праці, усуває порушення з охорони праці, бере участь у роботі 

комісії з охорони праці. 

IV. Відповідальність 

1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил 

внутрішнього розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших 

локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією інструкцією, в тому 

числі на невиконання наданих прав, заступник директора з ВР несе дисциплінарну 

відповідальність у порядку визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення 

трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення з роботи. 

2. За використання методів виховання, пов’язаних з фізичним і / чи психологічним насиллям над 

особистістю учня (булінгу), а також скоєння іншого аморального вчинку, заступник 

директора з ВР може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства. 

3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог до 

організації освітнього процесу заступника директора з ВР притягається до адміністративної 

відповідальності у порядку та у випадках, передбачених законодавством. 



4. За завдані школі та учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням / не виконанням 

своїх обов’язків збитки заступник директора з ВР несе матеріальну відповідальність у 

порядку і в межах, встановлених трудовим і / чи цивільним законодавством. 

5. Виконання розкладу проведення виховної роботи школи. 

6. Активність і культуру поведінки учнів, відвідування занять в гуртках, секціях. 

7. Якісний склад, рівень знань і професійних умінь педагогічних працівників закладу для  

здійснення позакласної роботи. 

8. Організацію методичної роботи з педагогами. 

9. Залучення до співпраці позашкільних та культурно – освітніх закладів, державних установ та 

громадських організацій. 

10. Стан матеріально – технічної бази для здійснення виховної роботи, перспективи її поповнення  

11. Формування в учнів загальнолюдських цінностей та моралі, національне та культурне 

відродження, запровадження національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання поваги до 

рідної мови. 

12. Організацію інформаційно – просвітницької роботи серед учнів, розвиток творчих та 

інтелектуальних здібностей учнів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами. 

13. Організацію морально - правового виховання. 

14. Захист прав та інтересів учнів. 

15. Охорону та зміцнення здоров’я дітей, організацію літнього відпочинку школярів, зокрема 

дітей-сиріт, дітей – інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

16. За невиконання або неналежне виконання завдань і обов’язків з охорони праці, порушення 

внутрішнього розпорядку. 

17. За використання нецензурної лексики під час освітнього процесу. 

18. За появу на роботі в стані алкогольного сп’яніння чи з ознаками постпохмільного синдрому.  

V. Повинен знати 

1. Вимоги чинного законодавства. 

2. 2.Основні напрями і перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.  

3. Організацію освітнього процесу і методи управління ним. 

4. Теорію і методику виховання, плани, програми. 

5. Методи обліку і аналізу контролю діяльності структурних підрозділів. 

6. Педагогіку, загальну і вікову психологію, фізіологію дітей й підлітків. 

7. Основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, 

інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення. 

8. Державну мову. 

9. Нормативно-правові акти з охорони праці для виконання посадових обов’язків. 

VI. Кваліфікаційні вимоги 

1. Заступник директора з ВР повинен мати повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Стаж 

педагогічної, науково-педагогічної роботи - не менше 2 років. 

2. Заступник директора з ВР повинен володіти ефективними формами, методами  організації 

освітнього процесу, забезпечувати високу результативність. 

3. Заступник директора з ВР повинен періодично проходити навчання та перевірку знань з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності на базі навчального закладу. 

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою, професією 

     Заступник директора з ВР взаємодіє з : 

1. педагогічним та загально шкільним колективом, учнями, батьками, або особами, що їх 

замінюють; 

2. педагогічною радою школи; 

3. органами управління освітою; 

4. громадськими організаціями, позашкільним та культурно-освітніми закладами, державними 

установами; 

5. правоохоронними органам. 

 

 

Погоджено:  

Голова профкому                                           Н.В. Туліна 
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