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Посадова інструкція №
 лаборанта кабінету інформатики

1. Загальні положення
Лаборант призначається (і звільняється) на посаду директором школи з числа осіб, що мають 
середню професійну освіту, спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи за 
профілем не менше 2 років. 
Особа, що не має спеціальної підготовки або необхідного стажу роботи, але що володіє достатнім 
практичним досвідом і що виконує якісно і в повному об'ємі покладені обов'язки, як виняток може 
бути призначено на посаду лаборанта. 
2. Лаборант підкоряється безпосередньо вчителеві, що виконує обов'язки завідувача кабінетом і 
заступникові директора школи по учбовій роботі. 
3.У своїй роботі лаборант керується: 
- ухвалами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами 
вищестоящих органів і школи, що стосуються тематики роботи кабінету; 
- відповідними стандартами і технічними умовами; 
- правилами експлуатації лабораторного устаткування і контрольно-вимірювальної апаратури; 
- правилами експлуатації обчислювальної техніки; 
- правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного 
захисту, а також статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і справжньою 
інструкцією.
 
II. Посадові обов'язки 
Лаборант виконує наступні обов'язки: 
1. Стежить за справним станом устаткування, здійснює його наладку; 
2. Готує устаткування до проведення уроків, курсів по вибору, занять з використанням програмно-
методичних комплексів, здійснює його перевірку і просте регулювання; 
3. Здійснює відповідно до вказівок вчителя, завідувача кабінетом і розкладом занять необхідні 
підготовчі і допоміжні операції при проведенні практичних і демонстраційних робіт; 
4. Забезпечує практичних робіт, що навчаються при виконанні, необхідними для їх про ведення 
устаткуванням, матеріалами і т.п.; 
5. Виконує різні обчислювальні і графічні роботи, пов'язані із заняттями, що проводяться; 
6. Розмножує за вказівкою вчителя, завідувача кабінетом дидактичні матеріали; 
7. Приводить в належний порядок устаткування після проведення практичних, демонстраційних 
робіт; при необхідності миє і чистить устаткування з дотриманням відповідних інструкцій з його 
експлуатації; 
8. Строго дотримує правила техніки безпеки і охорони праці, виробничої санітарії і пожежної 
безпеки; 
9. Піклується про розширення матеріальної бази обслуговуваного кабінету (кабінетів), складає за 
дорученням завідувача кабінетом заявки на устаткування. 
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III. Права 
Лаборант має право: 
1. Забороняти користуватися несправним устаткуванням (приладами, інструментами, технічними 
засобами навчання і тому подібне). 
2. Негайно присікати явні порушення учнями правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої 
санітарії і пожежної безпеки при користуванні устаткуванням і матеріалами, закріпленими за 
обслуговуваним кабінетом. 

IV. Відповідальність 
Лаборант несе відповідальність: 
1. За невиконання або неналежного виконання без поважних причин статуту і правил 
внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень адміністрації і педагогічних 
працівників школи, а також посадових обов'язків, встановлених справжньою інструкцією, зокрема 
за невикористання наданих прав лаборант несе дисциплінарну відповідальність в порядку, 
визначеному трудовим законодавством. 
2. За винне спричинення школі або учасникам освітнього процесу збитку у зв'язку з виконання 
(невиконанням) своїх посадових обов'язків лаборант несе матеріальну відповідальність в порядку і
в межах, встановлених трудовим і (або) цивільним законодавством. 

V. Взаємовідносини 
Лаборант: 
1. Працює в режимі ненормованого робочого дня по графіку, складеному виходячи з 20-годинного 
робочого тижня і затвердженому директором школи; 
2. В період канікул, не співпадаючий з відпусткою, виконує (з урахуванням кваліфікації) 
господарські  і оформлювальні роботи по розпорядженню завідувача кабінетом або заступника 
директора школи по учбовій роботі; 
3. Проходить інструктаж по техніці безпеки, охороні праці, виробничій санітарії і пожежній 
безпеці під керівництвом завідувача відповідним кабінетом або заступника директора школи по 
учбовій виховній роботі; 
4. Працює в тісному контакті з вчителями відповідних предметів. 

Посадову інструкцію розробив: _________________________________________________________

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

«___»  _________________ 20___ року.
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