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Наказ  

01.09.2017 року            № 142 

 

Про затвердження Правил внутрішнього трудового 

розпорядку школи на 2017-2018 н.р.  

  

З метою систематизації роботи, ефективності праці та зміцнення дисципліни 

працівників школи, на основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для 

працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти і науки України, 

затверджених наказом № 455 від 20.12.1993 р., зі змінами, внесеними згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України №73 від 10.04.2000 р., на підставі рішення зборів 

трудового колективу школи (протокол № 1 від 30.08.2017 р.) 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію на 2017-2018 н.р. Правила внутрішнього трудового розпорядку для 

шкільного колективу та вважати їх виконання обов’язковими для всіх педагогічних 

працівників і технічного персоналу навчального закладу. 

2. Встановити для адміністративного персоналу ненормований робочий день. 

3. Вважати вимогою до всіх працівників школи починати і закінчувати робочий день з 

ознайомлення з об’явами, які розміщені на шкільному інформаційному стенді. 

4. Встановити п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу і 

неділю для всіх працівників, крім сторожів та операторів котельні, які працюють за 

спеціальним графіком. 

5. Встановити такий час початку роботи, перерви та завершення робочого дня: 

№ Посада 
Початок 

роботи 
Перерва 

Закінчення 

роботи 

1 Завгосп 8.00 12.00-13.00 17.00 

2 Робітник по обслуговуванню та ремонту 8.00 12.00-13.00 17.00 

3 Прибиральниці 8.00 12.00-13.00 17.00 

4 Двірник 7.30 12.00-13.30 17.00 

5 Водії автобуса 7.30 12.00-13.30 17.00 

6 Завідувачка бібліотекою 8.00 12.00-13.30 17.00 

7 Медсестра 8.00 12.00-13.00 17.00 

8 Педагог-організатор 8.00 12.00-13.00 17.00 

9 Соціальний-педагог 9.00 12.00-13.00 16.00 

10 Практичний психолог 9.00 12.00-13.00 16.00 

11 Секретар 8.00  12.00 

12 Лаборант 13.00  15.00 

6. Чергова прибиральниця приходить о 7.45 год. та відмикає школу. 

7. Встановити початок роботи для вчителів за 15 хвилин до початку уроків відповідно 

до розкладу. 

mailto:Vyrpaa@gmail.com


8. Затвердити режим роботи для вихователів групи продовженого дня з 12.30 год. до 

15.30 год. 

9. Графіки роботи змінювати у зв’язку з виробничою необхідністю, з додержанням норм 

передбачених КЗпП України. 

10. Графік щорічних відпусток надавати кожного календарного року до 15 січня, 

погоджувати з профспілковим комітетом. 

11. Залучати окремих працівників до роботи у вихідні і святкові (окрім тих, які працюють 

за графіком) за письмовим наказом директора і з дозволу профспілкового комітету. 

12. Зобов’язати чергового вчителя подавати щоденні відомості загальношкільного обліку 

відвідування та запізнення учнів на уроки. 

13.  Ознайомити: 

13.1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гузь В.І. педагогічних 

працівників із затвердженим режимом роботи. 

13.2. Завгоспу школи Чобітьку Г.П. технічний і обслуговуючий персонал школи із 

затвердженим режимом роботи, графіками. 

13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

  

 Директор школи      О.А.П’ятницький 

      

Голова профспілкового комітету    В.Е.Гудов  

 

 

З наказом ознайомлена(ий) ___________ В.І.Гузь ____________ 

 Підпис  Дата ознайомлення 

  Г.П.Чобітько  

 
 


