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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, 

тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою відповідно до її кількості, 

якості і не нижче встановленого мінімального розміру, включаючи право на 

вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, 

професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. 

2. Правила внутрішнього розпорядку Кременчуцького ліцею інформаційних 

технологій № 30 імені Н.М. Шевченко розроблено відповідно до ст. 142 

Кодексу законів про працю України. Вони є основним актом, який регулює 

умови праці та внутрішній розпорядок і умови застосування заходів 

заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни 

працівників ліцею. 

3. У ліцеї трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками 

своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці 

і навчального процесу. 

  Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до 

сумлінної праці. 

  До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та 

громадського впливу. 

4. Метою цих правил є визначення обов’язків працівників ліцею, передбачених 

нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у закладі. 

5. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, 

розв’язує керівник в межах наданих йому повноважень, а в окремих випадках 

– за погодженням з профспілковим комітетом.  

 

ІІ.  ПОРЯДОК  ПРИЙНЯТТЯ   ПРАЦІВНИКІВ 

1. Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору 

(контракту), згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного 

фаху, дотримуючись внутрішньому трудовому розпорядку, а школа 

зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови 

праці 
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2. При влаштуванні на роботу працівником подаються наступні документи у 2-х 

примірниках: 

- трудова книжка, оформлена у встановленому порядку; 

- заява; 

- лист обліку кадрів; 

- автобіографія; 

- диплом або іншого документа про освіту чи професійну підготовку; 

- свідоцтво про шлюб  (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про 

закінчення навчального закладу – на іншому); 

- ідентифікаційний код; 

- паспорт; 

- медична книжка, оформлена у встановленому порядку. 

Копії наданих документів завіряються директором школи і  залишаються  

в особовій справі працівника. 

3. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (електрик, 

оператор паливної, сантехнік), зобов’язані подати відповідні документи про 

освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких 

завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі 

працівника. 

4. Особи, які приймаються на роботу в дитячі заклади освіти, зобов’язані подати 

медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій 

установі. 

5. Особи, які приймаються на роботу в шкільну їдальню, повинні подати 

медичну книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд 

працівника в день оформлення на роботу. 

6. Особи, які влаштовуються на роботу, зобов’язані оформити особову справу та 

санітарну книжку. 

7. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону 

України “Про освіту”, Закону України “ Про загальну середню освіту ”, 

статуту школи. 
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8. Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до 

чинного законодавства. 

9. Прийняття на роботу оформляється наказами управління освіти та ліцею, 

останній оголошується працівнику під розписку. 

10. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. На тих хто 

працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. 

На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться 

за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про 

роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або 

уповноваженим ним органом за місцем основної роботи. Ведення трудових 

книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення 

трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої 

спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту 

населення України. Трудові книжки працівників зберігаються як документи 

суворої звітності в сейфі секретаря-діловода. Відповідальність за організацію 

ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на 

директора школи. 

11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на 

іншу роботу, директор зобов'язаний в письмовій формі:  

- роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, 

наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх 

впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких 

умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;  

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та 

колективним договором; 

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для 

роботи засобами; 

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни 

праці та протипожежної охорони. 



5 

 

12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, 

передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в 

контракті. 

13.   Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. 

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи 

може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних 

працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу 

освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється відповідно 

до чинного законодавства. 

14.  Припинення трудового договору оформляється наказом директора  ліцею. 

15.  Директор ліцею  зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно 

оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до 

чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці 

повинні проводитись відповідно до формулювання чинного законодавства із 

посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення 

вважається останній день роботи. 

 

ІІІ. ОСНОВНІ  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  ПРАЦІВНИКІВ  ЛІЦЕЮ 

1. Педагогічні працівники мають право на: 

- захист професійної честі, гідності; 

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної 

ініціативи; 

- індивідуальну педагогічну діяльність; 

- участь у громадському самоврядуванні; 

- користування подовженою оплачуваною відпусткою; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, 

форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення 

кваліфікації і перепідготовку.  

2. Працівники ліцею зобов’язані: 
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- працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту ліцею 

і правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися дисципліни 

праці; 

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, 

виховувати в учнів бережливе ставлення до майна ліцею; 

- бути прикладом гідної поведінки і високих моральних якостей в ліцеї та 

поза його межами. 

3. Працівники ліцею в установлені строки повинні проходити медичний огляд 

відповідно до чинного законодавства. 

4. Педагогічні працівники ліцею повинні: 

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями навчальних 

програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові 

здібностей учнів; 

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до 

принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, 

патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства та інших 

доброчинностей; 

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, 

духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до 

навколишнього середовища; 

- готувати учнів ліцею до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами; 

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини; 

- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психологічного 

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю та наркотиків; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність. 
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5. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими 

інструкціями. 

6. Педагогічні працівники несуть повну відповідальність за життя та здоров’я 

дітей під час уроків, позаурочних та позашкільних заходів, що 

організовуються ліцеєм. Про всі випадки травматизму педагогічні працівники 

повинні негайно повідомляти. 

7. Педагогічні працівники один раз на 5 років проходять атестацію відповідно 

Типового Положення про атестацію педагогічних працівників Украйни, 

затвердженого наказом МОН України. 

 

ІV.  ОСНОВНІ  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  АДМІНІСТРАЦІЇ  ЛІЦЕЮ 

1. Адміністрація ліцею діє згідно Статуту ліцею, Закону України «Про освіту», 

нормативних актів Міністерства освіти і науки України, наказів і 

розпоряджень Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 

та управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради. 

2. Адміністрація ліцею свої дії погоджує з Радою ліцею, профспілковим 

комітетом, при необхідності, з педагогічною радою навчального закладу. 

3. Адміністрація ліцею у питаннях роботи з кадрами діє згідно Кодексу законів 

про працю і згідно рішень атестаційної комісії. 

4. Адміністрація ліцею зобов’язана: 

- забезпечити необхідні організаційні та екологічні умови для проведення 

навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, 

для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти 

відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації; 

- визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до 

їх відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи; 

- удосконалювати навчально-виховний процес, упроваджувати в практику 

кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, 

спрямованих на поліпшення роботи навчального закладу, сприяти 
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створенню в колективі ділової, творчої атмосфери, активно і всебічно 

підтримувати та розвивати ініціативу; 

- організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх 

атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, 

так і відповідно до угод в інших навчальних закладах; 

- доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до 

надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному 

році; 

- забезпечити своєчасне отримання працівниками заробітної плати та 

здійснювати контроль за правильністю виплати заробітної плати; 

- надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка 

відпусток; 

- забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне 

обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови 

праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків; 

- дотримуватися чинного законодавства, активно використовувати засоби 

щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової 

дисципліни, слідкувати за дотриманням працівниками трудової дисципліни, 

до її порушників застосовувати засоби дисциплінарного стягнення; 

- дотримуватися умов колективного договору, чуйно ставитися до 

повсякденних потреб працівників закладу, забезпечувати надання їм 

установлених пільг і привілеїв; 

- забезпечити належне утримання приміщення, опалення, освітлення, 

вентиляції, обладнання. 

 

V.   РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

1. Для працівників запровадити п’ятиденний робочий тиждень із двома 

вихідними днями. 

2. Робочий день для всіх категорій робітників починається о 8.00 годині. Для 

вчителів робочий день починається за 15 хвилин до початку уроків. 
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3. Адміністрація навчального закладу повинна вести облік прибуття на роботу 

та її залишення. 

4. При відсутності педагога або іншого працівника ліцею директор 

зобов’язаний вжити заходів до його заміни іншим педагогом або 

працівником. 

5. Адміністрація залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. 

Чергування вчителів починається не пізніше як за 30 хвилин до початку 

занять. Графік чергування затверджує директор за погодженням з 

педагогічним колективом та профспілковим комітетом. 

Черговий учитель несе відповідальність за збереження життя й здоров’я 

учнів під час перерви, за збереження шкільного майна й чистоту приміщень, 

коридорів. 

При порушенні учнями порядку, черговий учитель самостійно вживає 

заходів щодо їх усунення, повідомляє чергового адміністратора. 

6. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник ліцею 

залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в 

межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження (при 

навантаженні 18 годин робочий час складає 3 години, при 24 годинах – 

робочий час складає 4,8 години і т. д.). 

7. Графік основних щорічних відпусток складається адміністрацією 

навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, 

оформлюється наказом по навчальному закладу.  

Педагогічним працівникам і іншим працівникам ліцею відпустки надаються в 

канікулярний час, враховуючи необхідність функціонування учбового 

закладу. 

8. Поділ щорічної відпустки допускається на прохання працівника за умови, 

щоб основна її частина становила не менше 14 календарних днів. 

9. Відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з 

інших причин може надаватись на термін, обумовлений угодою між 

працівником та керівником, але не більше 15 календарних днів на рік. 

10. Педагогічним працівникам ліцею забороняється: 
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- змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки своєї роботи; 

- передоручати виконання посадових обов’язків; 

- збільшувати або скорочувати уроки або перерви; 

- виганяти учнів під час уроку; 

- посилати учнів за класними журналами; 

- відволікати вчителів від виконання їх прямих обов’язків та залучати до 

заходів, не пов’язаних з навчальним процесом. 

11. Педагогічне  навантаження менше ставки встановлюється за письмовою 

згодою працівника. 

12. Об’єм педагогічного навантаження повинен бути сталим протягом 

навчального року. Зміни допускаються у виняткових випадках. 

13. Розклад уроків затверджується директором за погодженням з профспілковим 

комітетом. 

14. Під час канікул обслуговуючий персонал ліцею залучається до виконання 

господарських робіт, ремонту, охорони навчального закладу. 

15. Відвідування уроків учителів адміністрацією ліцею здійснюється відповідно 

до плану внутрішньошкільного контролю заздалегідь оголошеним графіком 

або усним попередженням. В окремих випадках адміністрація ліцею відвідує 

уроки, попереджаючи вчителя за 10-15 хвилин до початку уроку. 

16. Сторонні особи можуть бути присутні на уроці тільки з дозволу директора. 

17. Засідання педагогічної ради проводиться відповідно до річного плану ліцею, 

нарада при директорові – 1-2 рази на місяць у спеціально визначений день і 

час.  

18. Працівники ліцею зобов’язані попереджати адміністрацію про невихід на 

роботу для своєчасної заміни їх. 

 

VІ.  ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ  В  РОБОТІ 

Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової 

дисципліни. 

1. За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально-

виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, 
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активну участь у житті трудового колективу адміністрація школи застосовує 

такі заохочення: 

- оголошення подяки з занесенням у трудову книжку; 

- оголошення подяки; 

- премія; 

- нагородження Почесною грамотою; 

- нагородження цінним подарунком; 

- ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці. 

2. Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з 

профспілковим комітетом) належить директору ліцею. При цьому також 

враховується думка відповідного МО. 

3. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають в 

першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово-

побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки 

для оздоровлення дітей тощо). 

4. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 

працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, 

присвоєння  почесних  звань, відзначення  державними   преміями, знаками, 

грамотами,  іншими   видами  морального  і матеріального заохочення. 

5. Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні),  доводяться до відома 

всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника. 

 

VIІ.   СТЯГНЕННЯ  ЗА  ПОРУШЕННЯ  ТРУДОВОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

1. За порушення трудової дисципліни, невиконання або неякісне виконання 

працівником покладених на нього обов’язків адміністрація навчального 

закладу застосовує до нього такі міри дисциплінарного покарання: 

- догана; 

- звільнення. 

     Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до 

пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України. 
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2. Дисциплінарне стягнення застосовується керівником ліцею. До застосування 

дисциплінарного стягнення керівник повинен вимагати від порушника 

трудової дисципліни письмових пояснень.  У випадку відмови працівника 

дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарні 

стягнення застосовуються керівником безпосередньо після виявлення 

провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу 

хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне 

стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення 

порушення (ст. 148 КЗпП України). 

За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне 

дисциплінарне стягнення. 

3. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється 

працівникові під розписку протягом 3-х днів. 

4. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника 

не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважався таким, 

що не мав дисциплінарного стягнення. 

5. Якщо працівник не допустив нового порушення 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.   

 

VIIІ.  ПОРЯДОК  ЗВІЛЬНЕННЯ  ПРАЦІВНИКІВ 

Підстави припинення трудового договору:  

1. Звільнення за погодженням сторін (ст. 36 п.1 КЗпП України) 

2. Закінчення терміну трудового договору (ст. 23 п. 2, 3 КЗпП України), крім 

випадків, коли трудові відносини фактично продовжуються і ні одна із сторін 

не вимагає їх припинення. 

3. Призов на військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) 

службу (ст. 36 п.3). 
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4. Розірвання договору з ініціативи адміністрації (ст. 40, 41 КЗпП України), з 

ініціативи працівника (ст. 38, 39 КЗпП України), або за вимогою 

профспілкового комітету (ст. 45 КЗпП України). 

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника: 

1. Працівник має право розірвати трудовий договір, що укладений на 

невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за 2 тижні 

до звільнення. 

2. При припиненні трудового договору з поважних причин адміністрація 

повинна розірвати трудовий договір у термін, про який прохає працівник               

(ст. 38 КЗпП України). 

3. Причина звільнення вважається поважною, якщо трудовий договір розірваний 

внаслідок: 

- переїзду працівника в іншу місцевість; 

- хвороби, що перешкоджають продовженню роботи чи проживанню в даній 

місцевості (згідно медичного висновку, винесеному в установленому 

порядку); 

- необхідного догляду за хворим членом сім’ї (при наявності медичного 

висновку) чи інвалідом І групи; 

- обрання на посаду, що заміщується по конкурсу; 

- зарахування у вищі, середні спеціальні навчальні заклади, аспірантуру, або 

клінічну ординатуру; 

- поважним також вважається звільнення; 

- інвалідів, пенсіонерів, вагітних жінок, матерів, що мають дітей у віці до 8 

років, а також працівників, які мають на своєму утриманні трьох чи більше 

дітей, які не досягли 16 років 

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації: 

Трудовий договір може бути розірваний адміністрацією лише у випадках: 

1. Виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі 

внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають 

продовженню даної роботи; 
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2. Систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, 

покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи 

дисциплінарного чи громадського стягнення; 

3. Прогулу (у тому числі відсутності на роботі більше 3-х годин протягом 

робочого дня) без поважних причин; 

4. Відсутності на роботі протягом більш як чотирьох місяців підряд унаслідок 

тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, 

якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця 

роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили 

працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним 

захворюванням, місце роботи ( посада) зберігається до відновлення 

працездатності або встановлення інвалідності; 

5. Поновлення на роботу працівника, який раніше виконував цю роботу; 

6. Появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 

сп’яніння; 

7. Вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна, 

установленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, 

до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або 

застосування заходів громадського впливу. 

8. Змін в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату 

працівників.(п. 1 ст. 40 КЗпП України). 

При скороченні чисельності (штату) працівників у зв’язку зі змінами в 

організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі 

надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. 

(ст. 42 КЗпП України). 

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага залишитись 

на роботі надається: 

- сімейним – при наявності двох і більше утриманців; 

- особам, у сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; 
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- працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному 

підприємстві, в установі, організації; 

- працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних 

закладах без відриву від виробництва; 

- працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі і організації 

трудове каліцтво або професійне захворювання. 

Перевага може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це 

передбачено в законодавстві України. (ст. 42 КЗпП України). 

Звільнення за підставами, зазначеними у пунктах 1, 2 та 6 ст. 40 КЗпП 

України, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його 

згодою, на іншу роботу. 

Не допускається звільнення працівника з ініціативи адміністрації у період 

його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а 

також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не 

поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.  

Кандидатури працівників, які підлягають звільненню, визначаються 

адміністрацією, профспілковим комітетом разом із Радою трудового 

колективу. 

Про наступне звільнення у зв’язку із скороченням чисельності (штату) 

працівників персонально попереджуються не пізніше, ніж за 2 місяці 

письмовим розпорядженням.  

Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи. 

Адміністрація зобов’язана видати працівникові належним чином оформлену 

трудову книжку. 

Припинення трудового договору оформлюється наказом керівника ліцею. 

Керівник зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно 

оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до 

чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці 

повинні проводитися відповідно до формулювання чинного законодавства із 

посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається 

останній день роботи. 
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Затверджено                                                                          Директор ліцею №30 

зборами трудового колективу                                             _________ О.М.Шиян 

протокол  №3  від 05.06.2013 р. 


