
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

31.08.2022            №212-од 

Про затвердження Правил  

внутрішнього трудового розпорядку  

та режиму роботи закладу 

на 2022-2023 н.р. 
 

На підставі рішення педагогічної ради від 31.08.2022 року протокол №1/21, 

з метою дотримання правил техніки безпеки під час воєнного стану та запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у навчальному 2022-2023 році, 
 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Увести в дію з 01 вересня з 2022 року на 2022-2023 н.р. правила внутрішнього 

трудового розпорядку і вважати їх виконання обов’язковим для всіх працівників 

закладу. 

2. Встановити такий початок і кінець робочого дня для нижчезазначених таких 

категорій працівників:  

- для адміністративних працівників - 845 год.; 

- педагог-організатор 830-1800год.; 

- для обслуговуючого персоналу – 850-1800год.;  

- для педагогічних працівників – за 15 хвилин до початку уроку; 

- для педагогічних працівників, що мають перші уроки – 840 год; 

- режим роботи медичного кабінету: з 830 – 1730 щоденно. 

- для заступника директора з ГР – 845 -1800 год. (перерва на обід з 1300 – 1400); 

- робітника по обслуговуванню будівлі – 830 - 1730год, (обід з 1300-1400 год), 

- двірник – 830 -1730год, (обід з 1300-1400год.), 

- бібліотекар  – 900 -1800год.  (перерва на обід з 1300 – 1400); 

- секретар-діловод – 900-1800год.  (перерва на обід з 1300 – 1325); 

- практичний психолог і соціальний педагог – 900 -1800год.  

(перерва на обід з 1300 – 1400); 

- керівники гуртків згідно графіку роботи гуртків; 

- для класного керівника чергового класу – 845 год.; 

- для вихователів ГПД 1-ші класи   – 1200 -1800год.; 

- для вихователів ГПД 2-гі класи   – 1400 -1700год.; 

- для лаборанта сайту згідну графіку роботи (наказ №74-к). 

3.  Для працівників закладу встановлюється 5-денний робочий тиждень. Перерви 

визначаються у відповідності з розкладом занять. 

  



4. Затвердити розклад дзвінків на 2022-2023н.р. 

4.1 Для учнів 1-11 класів:  

1 урок – 900 - 945 

2 урок – 955 -1040 

3 урок – 1100 -1145 

4 урок – 1205 -1250 

5 урок – 1300 -1345 

6 урок – 1355 -1440 

7 урок – 1445 -1530 

8 урок – 1535 -1620 

Тривалість перерв для учнів 1-11-х класів: 

1 перерва – 10 хв. 

2 перерва - 20 хв. 

3 перерва - 20 хв. 

4 перерва -10 хв. 

5 перерва –10 хв. 

6 перерва - 5 хв. 

7 перерва - 5 хв. 

5. Затвердити структуру 2022-2023 н.р. 

І семестр – 01.09.2022 року –  29.12.2022 року 

ІІ семестр – 16.01.2023 року - 30.05.2023 року 

6. Встановити чергових адміністраторів закладу за днями тижня початок і кінець 

робочого дня для нижчезазначених: 

- понеділок – 8 45- 17 45 директор школи (Сичова О.Ю); 

- вівторок – 8 45- 17 45 заступник директора з навчальної роботи( Іричук Г.Г.); 

- середа – 8 45- 17 45 заступник директора з навчальної роботи  (Татарин Л.М.); 

- четвер – 8 45- 17 45 заступник директора з виховної роботи  (Козачук А.Д.); 

- п’ятниця –8 45- 17 45 педагог-організатор ( Друк Н.В.) 

7. Обов’язки чергових вчителів: 

7.1. Адміністрація закладу залучає вчителів до чергування у закладу. 

7.2. Графік чергування на І-ІІ півріччя затверджує директорка закладу, узгодивши 

його з профспілковим комітетом. 

7.3. Чергові вчителі з’являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до 

початку занять. 

7.4. Чергові вчителі слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався 

санітарно-гігієнічний режим, порядок у коридорах, на сходах, у вестибюлі, 

їдальні, території закладу, та допомагають учням та забезпечують порядок під час 

евакуації до сховищ при сигналі «Повітряна тривога». 

8. Адміністрація закладу за узгодженням з профспілковим комітетом складає 

графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників закладу. 

9. Вчителям та іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як 

правило, під час літніх канікул. 

10. Відпустка необхідна для санаторного лікування, може бути надана впродовж 

навчального року при  наявності стабільної заміни з предмета. 

11. Основні обов’язки працівників. 



1.Працівники закладу зобов’язані: 

11.1. Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних 

працівників у відповідності із ст. 51 Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про загальну середню освіту», Правил внутрішнього трудового розпорядку 

школи, суворо дотримуватись навчального режиму. 

11.2. Дотримуватися Статуту навчального закладу, Правил внутрішнього 

розпорядку, Посадових інструкцій, виконувати накази і розпорядження керівника 

навчального закладу, органів управління освітою, протиепідемічних заходів у 

закладі на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби 

COVID-19 та правил техніки безпеки під час воєнного стану. 

11.3. Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін, 

відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту 

початкової, базової і повної загальної середньої освіти. 

11.4. Настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі. 

11.5. Дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, 

академічної доброчесності. 

11.6. Сприяти розвитку інтересів та здібностей дітей, а також збереженню їх 

здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя. 

11.7. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру. 

11.8. Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної 

охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями. 

11.9. Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

запобігати вживанню ними алкоголю, тютюну, іншим шкідливим звичкам. 

11.10. Сприяти зростанню іміджу навчального закладу. 

11.11. Зберігати навчальні та загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, 

матеріали, навчальні посібники, тощо; виховувати у учнів бережливе ставлення 

до шкільного майна. 

11.12. Проводити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з 

інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів. 

11.13. Своєчасно робити записи у класних журналах про проведені уроки 

відповідно до інструкції з ведення журналів. 

11.14. Брати участь у роботі педагогічної ради та у інших колективних формах 

методичної роботи. 

12. Обов’язки вчителів: 

12.1. Вважати основною вимогою для всіх вчителів закладу розпочинати і 

закінчувати робочий день з ознайомленням з оголошеннями розміщеними на 

шкільному стенді та дотриманням правил техніки безпечки в умовах воєнного 

стану та карантинних вимог. 

12.2. Учителі з’являються у школу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого 

уроку. 

12.3. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився. 

12.4. Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у 

навчальному кабінеті під час уроку. 



12.5. Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному 

журналі відсутніх учнів. 

12.6. Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі 

зміст даного уроку і домашнє завдання. 

12.7.  Класні  керівники 1-4 класів з метою застереження дитячого травматизму 

супроводжують учнів до їдальні. 

12.8. Учитель, який не має можливості з’явитися на свої уроки з поважної 

причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію школи. 

12.9. Учителі приносять і виносять класний журнал самостійно, не передаючи 

його учням і не залишаючи в класі. 

12.10. Учитель, який замінює урок, після його закінчення повинен зробити 

відповідні нотатки в класному журналі, і у журналі заміни уроків. При відсутності 

таких оплата заміни не проводиться. 

12.11. Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи, і 

щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі 

особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках учнів учителями-

предметниками. 

12.12. Учителі, які проводять перший урок, подають щоденні звіти 

загальношкільного обліку із записом до журналу відвідування. 

12.13. Учителі слідкують за економним використанням енергії та води у 

навчальних кабінетах. 

12.14 . Ознайомлюють учнів з Правилами поведінки в навчальному закладі задля 

дотримання правил техніки безпеки в умовах воєнного стану та запобігання 

поширенню COVID-19. (учням 9-11 класів з підписом про ознайомлення). 

12.15. Перед та впродовж уроків опитують учнів, щодо самопочуття та ознак 

респіраторних захворювань. 

12.16. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в учня вчитель 

повинен його тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні закладу 

(медичний кабінет). 

12.17. Забезпечують проведення занять з окремих предметів на відкритому 

повітрі. 

12.18. Обов’язково проводять провітрювання кабінету після кожного навчального 

заняття впродовж не менше 10 хвилин. 

12.19. Не ігнорують алгоритму дій під час сигналу «Повітряна тривога». 

12.20. Чітко дотримуються затверджених схем та маршрутів під час евакуації із 

закладу у разі загрози «Повітряної тривоги». 

13. Заборонити: 

13.1. З’являтися в школі в нетверезому стані. 

13.2. Проводити навчальні заняття, які створюють загрозу життю і здоров’ю учнів 

та педагогів. 

13.3. Відсторонення працівника від роботи може здійснюватись у відповідності до 

чинного законодавства.  

14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                          Оксана СИЧОВА                                                                                                                                        



 

 

Список працівників Вижницького ЗЗСО I-III ступенів ім. Юрія Федкьовича  

для ознайомлення з «Правилами внутрішкільного розпорядку» 

 

З наказом ознайомлені:   

  
№ 

п/п 

Прізвище ім’я по батькові 

працівника 
підпис 

№ 

п/п 
Прізвище ім’я по батькові працівника підпис 

1. Сичова Оксана Юріївна  38. Тороус Наталія Василівна  

2. Іричук Ганна Георгіївна  39. Гайдук Наталія Михайлівна  

3. Татарин Людмила Матвіївна  40. Колотило Микола Ілліч  

4. Козачук Анна Дмитрівна  41. Беженар Сергій Іванович  

5 Кудрик Людмила Олексіївна  42. Фартушняк Світлана Святославівна  

6. Швейка Оксана Миколаївна  43. Кіцул Людмила Георгіївна  

7. Кудрик Оксана Юріївна  44. Громяк Світлана Михайлівна  

8. Петрищук Євдокія Власіївна  45. Пустовий Олександр 

Володимирович 

 

9. Радченко Галина Петрівна  46. Іванюк Денис Миколайович  

10. Старух Світлана Григорівна  47. Чепіль Марія Даріївна  

11. Луканюк Олена Сидорівна  48. Клим Ганна Георгіївна  

12. Двойних Галина Василівна  49. Мицкан Анна Юріївна  

13. Попадюк Ольга Іванівна  50. Марчук Любов Святославівна  

14. Чорней Катерина Лукашівна  51. Колотило Ірина Валеріївна  

15. Горюк Оксана Дмитрівна  52. Друк Наталія Вікторівна  

16. Ткачук Світлана Степанівна  53. Поп’юк Анастасія Михайлівна  

17. Пріц Ірина Григорівна  54. Чолан Олена Олегівна  

18. Федорощак Рімма Дмитрівна  55. Тонієвич Ніна Іванівна  

19. Клим Лілія Миколаївна     

20. Тарновецька Роксолана 

Василівна 

    

21 Артемчук Галина Іванівна     

22. Підопригора Олена Василівна     

23. Шпинтюк Руслана Георгіївна     

24. Кузьменюк Ольга Михайлівна     

25. Беженар Наталія Михайлівна     

26. Гаврилюк Оксана Савеліївна     

27. Сергій Яніна Іванівна     

28. Панасенко Марія Юріївна     

29. Гожда Таїсія Ярославівна     

30. Попович Олена Сергіївна     

31. Юрійчук Руслана Валеріївна     

32. Ямбор Наталія Василівна     

33. Ізбінський Олександр 

Дмитрович 

    

34. Огданський Сергій Васильович     

35. Дудяк Артур Радулескович     

36. Козак Оксана Георгіївна     

37. Воротняк Мар’яна Іванівна     



 


