










3.1.3. Сторони домовилися, Що в Центрі тривалість робочого дня з 
понеділка по четвер 8.00 до 17.00

Пятниця -з  8.00 до 15.45

Тривалість перерви для харчування і відпочинку — з 12.00 по 12.45.

Час початку і закінчення робочого дня та час початку і закінчення 
перерви для харчування і відпочинку визначено Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку Центру.

3.1.4. Напередодні святкових та неробочих днів 3.1.4. Скорочена 
тривалість робочого часу встановлюється відповідно до ст. 51, ст. 209, 218 
КЗпП та затверджується наказом директора закладу.

3.1.5. У випадку використання неповного робочого дня (тижня), 
зменшення норми робочого часу більше ніж удвічі, не допускається.

Тарифікацію педагогічних працівників проводити одноразово на 1-2 
півріччя і лише після попереднього і остаточного розподілу. Враховуючи 
норму ч.5 ст. 179 КЗпП України про право матерів, що знаходяться у 
відпустках по вагітності, пологах і догляду за дітьми віком до 3-х і 6-ти років 
вийти на роботу до закінчення терміну відпустки, тарифікувати таких жінок 
щороку станом на 5 вересня разом з іншими педагогами та зберігати за ними 
педагогічну ставку, педагогічне звання та кваліфікаційну категорію -  до 
наступної атестації на загальних підставах.

3.1.6. Не допускати роботи у вихідні і святкові дні. Залучення окремих 
працівників до роботи в установлені для них вихідні дні здійснювати у 
виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом 
(розпорядженням) керівника, або уповноваженого ним органу з дозволу 
трудового колективу, оплата проводиться в подвійному розмірі або за 
вибором працівника компенсується додатковим оплачуваним днем 
відпочинку.

3.1.7. Заборонити залучати до чергування у вихідні і святкові дні 
вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років, а також вчителів 
з інвалідністю І і II групи. Жінок, які мають дітей з інвалідністю або дітей, 
віком від 3-х до 14-ти років не залучати до чергування у вихідні і святкові дні 
без їх згоди.

3.1.8. До чергування залучаються працівники Центру за списком, 
погодженим з трудовим колективом.

3.1.9. Встановити, що в Центрі, як правило, загальні збори трудового 
колективу, засідання при директору продовжується не більше 2-х годин.

3.1.10. Створювати умови для використання педагогічними 
працівниками годин на виконання іншої роботи за межами установи, а саме:
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