
ЗАТВЕРДЖЕНО
на загальних зборах працівників
відділу  освіти  Чугуївської
райдержадміністрації
«27» травня 2010р.

П Р А В И Л А
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

ОСВІТИ ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила розроблені на основі Кодексу законів про працю України,
змін і доповнень до нього при переході до ринкової економіки, Закону «Про
освіту».

2. Правила  повинні  сприяти  посиленню  заходів  дисциплінарного  і
громадського  впливу  до  порушників  дисципліни,  заохочувати  прагнення  до
добросовісної праці.

3. Правила погоджені з профспілковим комітетом і враховують умови
роботи відділу освіти.

4. Всі  питання,  пов’язані  з  застосуванням  правил  внутрішнього
розпорядку, вирішує керівник відділу освіти у межах своїх повноважень, а у
випадках,  передбачених  чинним  законодавством  і  правилами  внутрішнього
трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом
школи.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

1. Працівник  реалізує  право  на  працю  укладанням  трудового
договору, згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху,
підкоряючись  внутрішньому  трудовому  розпорядку,  а  відділ  освіти
зобов’язується  виплачувати  працівнику  заробітну  платню  і  забезпечувати
умови праці.

2.       Порядок прийому на роботу:
укладаючи трудовий договір, він повинен пред’явити паспорт і трудову

книжку. Особи, які раніше не працювали, подають довідку про останнє заняття,
видану ЖЕКом чи місцевою радою;

оформляє особову справу, в якій повинні бути: заява, лист обліку кадрів,
автобіографія, копія диплому, копія трудової книжки, копія свідоцтва про шлюб
(якщо паспорт на одному прізвищі,  а документи про закінчення навчального
закладу – на іншому), військовий квиток (військовозобов’язані).

3.       При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб,
які  поступають  на  роботу,  відомості  про  їхню  партійну  та  національну
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приналежність,  походження  та  документи,  подання  яких  не  передбачено
законодавством.

4.      Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог
Закону України «Про освіту», Положення про порядок наймання та звільнення
педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності,
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 р. № 293.

5.      Працівники  відділу  освіти  можуть  працювати  за  сумісництвом
відповідно до чинного законодавства.

6.      Прийняття  на  роботу  оформляється  наказом  начальника  відділу
освіти, який оголошується працівникові під розписку.

7.       На осіб, які працювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки.
8.       Адміністрація зобов’язана:
познайомити  працівника  з  наказом,  у  якому  назва  посади  відповідає

штатному розкладу, умовам праці і її оплаті;
пояснити  права  і  обов’язки  працівника  у  відповідності  з  посадовими

інструкціями;
ознайомити з Правилами внутрішнього розпорядку;
провести  інструктаж  з  техніки  безпеки,  виробничій  санітарії,

протипожежній безпеці.
9.       При  оформленні  на  роботу  в  наказі  може  бути  обумовлений

випробувальний  термін.  Термін  випробування  при  прийомі  на  роботу
встановлюється згідно з чинним законодавством, але не більше одного місяця.
Результати  випробування  оцінює  начальник.  Якщо  працівник  не  відповідає
займаній  посаді,  начальник  протягом  терміну  чи  зразу  після  закінчення
припиняє договір,  без  погодження з  профспілковим комітетом і  без  виплати
вихідної допомоги.

10.       Переведення  на  іншу  роботу,  в  т.ч.  і  тимчасову,  здійснюється
тільки  з  письмової  згоди  працівника.  У  випадках  виробничої  необхідності
начальник може перевести технічного працівника з однієї  ділянки роботи на
іншу із збереженням тарифної ставки і встановлених об’ємів роботи.

11.       Припинення трудового договору:
припинення  трудового  договору  може  бути  тільки  на  підставах,

передбачених законодавством;
працівники  мають  право  розірвати  трудовий  договір,  попередивши

начальника відділу освіти письмово за два тижні;
перед  звільненням  працівник,  якщо  він  є  особою  матеріально-

відповідальною, зобов’язаний передати закріплені за ним матеріальні цінності
через централізовану бухгалтерію відділу освіти;

у день звільнення начальник повинен видати працівнику трудову книжку,
повністю оформлену, а також провести йому остаточний розрахунок;

працівнику видається довідка про термін проходження останньої атестації
і про присвоєння категорії.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
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1. Працівники мають право на:
захист професійної честі, гідності;
вільний вибір  форм,  методів,  засобів  навчання,  виявлення  педагогічної

ініціативи;
індивідуальну педагогічну діяльність;
підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм,

форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації
і перепідготовку.

ІV. ПРАЦІВНИКИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ

1. Працювати сумлінно, виконувати режим, вимоги статуту і правила
внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці.

2. Виконувати вимоги з охорони праці,  техніки безпеки,  виробничої
санітарії  протипожежної  безпеки,  передбачені  відповідними  правилами  та
інструкціями.

3. Берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо.

V. КОЛО ОБОВ’ЯЗКІВ, ЩО ЇХ ВИКОНУЄ КОЖНИЙ ПРАЦІВНИК,

за  своєю  спеціальністю,  кваліфікацією  чи  посадою,  визначається
посадовими  інструкціями  і  положеннями,  затвердженими  в  установленому
порядку  кваліфікаційними  довідниками  посад  службовців  і  тарифно-
кваліфікаційними  довідниками  робіт  і  професій  робітників,  положеннями  і
правилами внутрішнього розпорядку відділу освіти та умовами контракту, де ці
обов’язки конкретизуються.

VІ. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Для  працівників  установлюється  п’ятиденний  робочий  тиждень  з
двома вихідними днями. Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви з
8.00  до  17.15,  обідня  перерва  –  з  12.00  до  13.00,  в  п’ятницю  час  початку
робочого дня о 8.00 закінчення роботи в 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

2. Начальник  відділу  освіти  залучає  педагогічних  працівників  до
чергування  в  закладі.  Графік  чергування  і  його  тривалість  затверджує
начальник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим
комітетом.

3. Забороняється  залучати  до  чергування  у  вихідні  і  святкові  дні
вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають
дітей-інвалідів  або  дітей  віком  від  трьох  до  чотирнадцяти  років,  не  можуть
залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

4. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим
комітетом і складається на кожний календарний рік.

5. Забороняється недодання щорічної відпустки протягом двох років
підряд.

3



 

VП. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

1. За  зразкове  виконання  своїх  обов’язків,  тривалу  і  бездоганну
роботу,  новаторство  в  праці  й  за  інші  досягнення  в  роботі  можуть
застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку
закладу освіти.

2. За  досягнення  високих  результатів  у  навчанні  й  вихованні
педагогічні  працівники  представляються  до  нагородження  державними
нагородами,  присвоєння  почесних  звань,  відзначення  державними  преміями,
знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

3. Працівникам,  які  успішно  і  сумлінно  виконують  свої  трудові
обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх
повноважень і за рахунок власних коштів закладу освіти. Таким працівникам
надається також перевага при просуванні по роботі.

4. Заохочення  оголошуються  в  наказі,  доводяться  до  відома  всього
колективу відділу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VІІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. За  порушення  трудової  дисципліни  до  працівника  може  бути
застосовано один з таких заходів стягнення:

догана;
звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно

до пунктів 3,4,7,8 статті 40, статті 41 Кодексу законів про працю України.
2. Дисциплінарні стягнення застосовуються відділом освіти.
3. До  застосування  дисциплінарного  стягнення  начальник  повинен

зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку
відмови працівника дати письмові пояснення, складається відповідний акт.

4. Дисциплінарні  стягнення  застосовуються  начальником
безпосередньо  після  виявлення,  не  рахуючи  часу  хвороби  працівника  або
перебування  його  у  відпустці.  Дисциплінарне  стягнення  не  може  бути
накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

5. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне
дисциплінарне стягнення.

6. Дисциплінарне  стягнення  оголошується  в  наказі  і  повідомляється
працівнику під розписку.

7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення
працівника  не  буде  піддано  новому  дисциплінарному  стягненню,  то  він
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не
допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як
сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
Протягом  строку  дії  дисциплінарного  стягнення  заходи  заохочення  до
працівника  не  застосовуються.  Начальник  має  право  замість  накладання
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дисциплінарного  стягнення  передати  питання  про  порушення  трудового
колективу.
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