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Інструкція  № ____ОП
з  охорони праці  під час  проведення  занять у танцювальному гуртку

Загальні     положення
Керівники гуртка, які проводить заняття, несуть пряму відповідальність за охорону життя і здоров’я гуртківців.
Усе обладнання, встановлене у закритих або відкритих місцях проведення занять, повинні бути повністю справними і надійно закріпленими.
Проводити  заняття із застосуванням несправного обладнання , без спеціального репетиційного одягу, а також у випадку відсутності керівника гуртка або особи, яка проводить заняття, не дозволяється.
Вимоги   безпеки   перед   початком   занять
Взуття учнів має бути на підошві, що виключає ковзання, має щільно облягати ногу і не заважати кровообігу.
Одяг для занять повинен бути легким (при необхідності теплим), не заважати рухам.
Перед початком занять керівник гуртка або особа, яка проводить заняття, ретельно оглядає місця проведення занять, надійність установлення і закріплення обладнання, відповідність санітарно-гігієнічних умов вимогам, що ставляться до місця проведення занять; інструктує учнів про порядок, послідовність і заходи безпеки під час виконання вправ.
Вимоги безпеки  під час занять
Керівник гуртка або особа, яка проводить заняття, навчає учнів безпечних прийомів виконання вправ і стежить за дотриманням учнями заходів безпеки, при цьому суворо дотримуючись принципів доступності і послідовності навчання; стежить за результатами медичних оглядів; зобов’язаний знати фізичну підготовленість і функціональні можливості кожного гуртківця, при необхідності забезпечує страховку.
Якщо у гуртківця з’являються ознаки втоми, або якщо він скаржиться на слабість і погане самопочуття, надає першу медичну допомогу або негайно направляє його до лікаря. 
	 Під час занять гуртківців:

	займатись дозволяється тільки у присутності викладача або його помічника;

виконуйте вправи потоком (один за одним), витримуйте достатні інтервали;
виконуючи стрибки і зіскоки, приземляйтесь м’яко, пружинясто присідаючи;
не виконуйте без страхування складних елементів і вправ;
регулярно очищайте робочу поверхню перекладин, вона повинна бути гладенькою і без   іржі;
не виконуйте вправ, якщо у вас вологі долоні, а також на забруднених станках;
	Під час занять гуртківців:

	не допускайте різких зупинок;

під час стрибків підкликайте у черевики під п’ятки гумові прокладки. Не виконуйте стрибків  на нерівному, слизькому ґрунті. Не приземляйтесь на руки;
будьте особливо уважними, виконуючи вправи з предметами. Не стійте під час групових занять праворуч  від виконавця, не ходіть за предметами без дозволу. Не переходьте через місця, на яких  проводиться заняття з предметами, акробатики і стрибків.
Вимоги  безпеки після закінчення занять
Після занять здайте керівнику гуртка інвентар, переконайтесь у його цілісності, справності. Зніміть  одяг і взуття, переодягніться.
Керівник гуртка після закінчення занять ретельно  оглядає місце проведення занять та інвентар.
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
При пораненні, травмуванні, поганому самопочутті негайно повідомте про це керівника гуртка.
Першу долікарську допомогу потерпілому може надати будь-який член педагогічного колективу. Під час надання першої долікарської допомоги слід використовувати тільки стерильні засоби, препарати з аптечки, що зберігаються у спеціальному місці.
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