Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

___________ О.А. Єфімова  
         (підпис)

___________
           (дата)


РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ
оператора котельні 2 розряду

_____________________________________________________________________

№ __________________________
	(реєстраційний номер документа)


Загальні положення
Професія «Оператор котельні» належить до професійної групи «Робітники» (код за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» — 8162) та передбачає виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Оператора котельні приймає на роботу та звільняє з роботи директор  (далі — навчальний заклад).
Оператор котельні підпорядковується безпосередньо .
Основна функція оператора котельні — обслуговування водогрійних котлів.
У своїй роботі оператор котельні керується правилами охорони праці та пожежної безпеки, статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, цією робочою інструкцією.
	



Завдання та обов’язки
Обслуговує водогрійні котли з сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год. (до 3 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні котли з теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/год. (до 5 Гкал/год.), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні. 
Здійснює розпалювання, пуск та зупинку котлів і живлення їх водою. 
Регулює горіння палива. 
Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлі, температурою води, яка подається в опалювальну систему. 
Обслуговує тепломережні бойлерні установки, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год. (до 10 Гкал/год). 
Очищає та проводить деаерацію води. 
Здійснює пуск і зупинку насосів, двигунів, вентиляторів та інших допоміжних механізмів. 
Чистить арматуру та прилади котла. 
Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговує. 
Раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці.
Здійснює комплекс заходів, визначених правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інструкціями, регламентами тощо, якщо виникають надзвичайні ситуації (аварія, пожежа, повінь). 
Щороку проходить спеціальне навчання з наступною перевіркою знань з питань охорони праці
Проходить первинний і вступний інструктажі з охорони праці перед початком роботи і періодично раз на три місяці.
	
	

Права
Має право:
	На забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для належного виконання своїх обов’язків згідно з цією робочою інструкцією.
На робоче місце, що відповідає вимогам охорони праці.
Вносити пропозиції щодо поліпшення та вдосконалення роботи, пов’язаної зі зберіганням матеріальних цінностей навчального закладу.
На забезпечення засобами індивідуального захисту.
Підвищувати свою кваліфікацію.
	
	

Відповідальність
Несе відповідальність:
	За невиконання або неякісне виконання своїх обов’язків, передбачених цією робочою інструкцією.
За заподіяння матеріальної шкоди навчальному закладу з власної провини у межах, встановлених чинним законодавством України.
За недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії. 
	
	

Повинен знати
Принцип роботи котлів, що обслуговуються.
Склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів.
Правила поводження з газом та устаткуванням, яке знаходиться під напругою.
Призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.
Будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок. 
	
	

Кваліфікаційні вимоги
Загальна середня освіта та професійна підготовка в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей, що виникають під час роботи. Без вимог до стажу роботи. 

7. Взаємовідносини (зв’язки) за професією


Інструкцію розробив          	______________	
	(підпис)


Посадову інструкцію отримав

_________________	__________________
	(підпис)	(ініціали, прізвище)
_______________
	(дата)


ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

_________________	__________________
	(підпис)	(ініціали, прізвище)
_______________
	(дата)


