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TAMOS Education өткізетін іс-шаралардың көпшілігі күнделікті және әдетте табиғаты бойынша 

қауіпті емес және қауіп-қатерді ресми бағалауды қажет етпейді. Алайда, елеулі қауіп-қатермен 

байланысты кез келген қызмет үшін қауіп-қатерді жазбаша бағалау жүргізілетін болады. Әдетте 

қауіп-қатерді бағалау келесі себептерге байланысты жүзеге асырылады: жалпы қауіп-қатер; 

тасымалдау; экскурсиялар; спорттық әс-шаралар; ғылыми эксперименттер. 

қауіп-қатерлерді бағалау іс-шараға қатысатын барлық тиісті қызметкерлер мен оқушылардың 

назарына жеткізілуі керек, ал көшірмесі рұқсат алу үшін мектеп директорларына және әкімшілік 

мекемелерге жіберілуі керек. 

 

Денсаулықты сақтау мен қауіпсіздік ережелері бойынша мектеп саясатының мониторингі  

Әр алты ай сайын мектепте еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы саясаттың 
тиімділігін бақылау үшін өзін-өзі инспекциялау (қауіпсіздік аудиті) жүргізіледі. Инспекцияны бас 
директор, мектеп директорлары немесе тағайындалған еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
қызметкері жүргізеді. 

  

Еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы: сұрақтар мен мәселелер 

Мектепте денсаулыққа және қауіпсіздікке қауіп төндіретін барлық қызметкерлер мен оқушылар 
бұл туралы Бас директорға, мектеп директорларына немесе кез-келген аға қызметкерге дереу 
хабарлауы керек. 

Денсаулық және қауіпсіздік туралы ақпарат беру-бұл екі жақты процесс. Бас директор және 
мектеп директорының кеңсесі барлық тиісті бюллетеньдерді/еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
жаңартуларын қажет ететін қызметкерлер арасында таратуға жауап береді. Еңбекті қорғау және 
қауіпсіздік техникасы саласындағы саясат жыл сайын барлық қызметкерлер арасында және 
тағайындау кезінде жаңа қызметкерлер арасында таратылады. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасы саласындағы проблеманы немесе қауіпті анықтаған Персонал оны бас директордың 
немесе мектеп директорларының назарына жеткізгені үшін жауапты болады. 

  

Денсаулықты сақтау мен қауіпсіздік техникасы бойынша кеңес 

Денсаулықты сақтау және қауіпсіздік техникасы бүкіл мектеп қызметкерлерінің күн тәртібінің 
тұрақты нүктесі болады, еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелерін көтергісі келетін кез-келген 
мектеп мүшесі бұл туралы мүмкіндігінше тезірек бас директорға немесе мектеп директорына 
хабарлауы керек. 

Біздің оқушыларымыз үшін қауіпсіз, жылы және жайлы орта құру мақсатымызға жету үшін біз 
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы мәселелері бойынша барлық қызметкерлермен кеңесу 
және қарым-қатынас жасау қажеттілігін мойындаймыз. Сондай-ақ, денсаулық пен қауіпсіздік 
тәуекелдерін анықтау үшін қажет болған жағдайда сарапшылардан кеңес алу қажеттілігін 
мойындаймыз. Біз тиісті дайындықты қамтамасыз етуге және денсаулық пен қауіпсіздік 
тәуекелдеріне қатысты барлық қызметкерлерді ақпараттандыруға тырысамыз және осы 
саясаттың мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін барлық адамдардан қолдау қажет. 
Осы мектепте денсаулыққа және қауіпсіздікке қауіп төндіретін барлық қызметкерлер мен 
оқушылар бұл мәселелер туралы дереу бас директорға немесе мектеп директорына немесе кез-
келген аға қызметкерге хабарлауы керек. 
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Implemented: March 2019 

Выполнено: март 2019 г. 

Орындалды: 2019 жылдың наурыз айы 

Reviewed: July 2022 

Рассмотрен: июль 2022  

Қайта қаралды: 2022 жылдың шілде айы 

To be reviewed: July 2025 

Подлежит рассмотрению: июль 2025 

Қайта қарау: 2025 жылдың шілде айы 
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