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НАКАЗ

03.01.2018 Заброди №_-£___

Про затвердження правил 
внутр!шнього трудового 
розпорядку на 2018 р?к

На пщстав! р'шюння загальних збор!в трудового колективу школи 
(протокол вщ 03.01.2018 №1 «Про затвердження Правил внутрнпнього 
трудового розпорядку »)

НАКАЗУЮ:
1. Увести в д1ю з 01 шчня 2018 року Правила внутршнього трудового 
розпорядку для шюльного колективу та вважати Ух виконання обов’язковим для 
Bcix педагопчних пращвниюв та обслуговуючого персоналу школи.
2. Час робота закладу освгги з 6 год.00 хв. по 16 год.30 хв.
3. Початок занять о 8 год.00 хв.
4. Тривалють великих перерв -  дв! по 20 хв. (II, III ) для оргашзацп харчування 
учшв, тривалють останн1х по 10 хв.
5. Тривал1сть уроклв: 1 клас -  35 хв., 2- 4 клас -  40 хв., 5-9 клас -  45 хв.
6. Для пращвниюв установлюеться п ятиденний робочий тиждень з двома 
вихщними днями:

1) Для педагопчних прац!вник1в :
- початок робочого дня вщповщно до розкладу уроюв;
- для чергових по школ1 - за 15 хвилин до початку уроку;
- для педагопчних пращвниюв, що мають nepmi уроки -  за 15 хвилин до 
початку уроку;

- заюнчення робочого дня вщповщно до розкладу уроюв;
- тривалють робочого часу в кашкулярний перюд вщповщно до навантаження 
учителя в1дпов1дно до розкладу уроюв i3 в1дповщним облжом у «Журнал! 
обл1ку робочого часу вчител!в п1д час кан!кул»;
- тривалють робочого часу педагопчних пращвниюв, залучених у перюд,
що не зб!гаеться !з щор!чною оплачуваною вщпусткою, на строк не 
б1льше одного м!сяця до робота в оздоровч! табори з денним перебуванням 
дней, що д1ють в кан1кулярний перюд на баз! школи не може перевищувати 
KijibKOCTi годин, встановлених при тарифжащ! до початку такоУ робота;
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2) Для обслуговуючого персоналу:

Прибиральнищ -  7 год.ЗО хв.— 16 год.00 хв. ( перерва 12.00.- 12.30.);
Кухар -  6 год.00 хв. -  14 год.ЗО хв. ( перерва 12.00.- 12.30.);
Сторож -  вщповщно до графжа, 22 год.00 хв.- 6 год.00 хв. ( без перерви)
Ком1рник - 8год.00 хв.-Мгод.ОО хв. ( без перерви);
Оператори топочноУ -  вщповщно до графжа.
3) Встановити для директора школи робочий день

з 7 год.ЗО хв. до 16 год.00 хв. перерва -  12.00 - 12.30.
4) Встановити для заступника директора робочий день з 8год. до 16 год.ЗО хв. 

(перерва 11.00 -  11.30).
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

У. 1 ;'

V
Директор Заброд1всько¥ ЗОШ I-II ступешв Л.Ярошенко


