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ПОГОДЖУЮ:  

 

Голова профспілкового комітету ліцею 

 

___________ Світлана РУСАНОВА 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

на 2021-2022 навчальний рік 

 
 

1.Розпорядок роботи навчального закладу 

 

 

1.Встановити розпорядок роботи навчального закладу: 

 

Початок робочого дня з 800 годин. 

Перерва на обід з 1200 до 1300 годин. 

Кінець робочого дня о 1700 годині 

 

а) викладачі – працюють за графіком, складеним виходячи з 40-годинного 

робочого тижня затвердженого директором, а саме розкладу занять на 

даний період  та  час на позакласну  і методичну роботу; 

Навчальний час здобувача освіти, слухача визначається обліковими 

одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм 

професійно-технічної освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

- академічна година тривалістю 45 хвилин; 

- урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 40 академічних 

годин; 

- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 42 навчальні тижні. 

 

Навчальний (робочий) час здобувача освіти, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з 

законодавством. 



 

б) адміністративний  та  обслуговуючий персонал, майстри виробничого 

навчання, комендант, вихователь гуртожитку - працюють згідно 

розпорядку роботи ліцею; 

в) охоронці, чергові гуртожитку – працюють згідно затверджених графіків; 

г) бібліотекар працює згідно затвердженого графіка. 

 

Контроль за виконанням розпорядку дня покласти на заступника 

директора з НВР Русанову С.Г. 

 

2. Встановити чергування в ліцеї: 

-  майстрів виробничого навчання в гуртожитку та машино-тракторному 

парку. 

Графік чергування майстрів виробничого навчання готує майстер 

виробничого навчання Панченко В.П. до 25 числа поточного місяця на 

наступний місяць і подає на затвердження директору.  

Контроль за проведенням чергування майстрів виробничого навчання  по 

машино-тракторному парку та гуртожитку здійснює директор та 

заступники директора з НВР 

викладачів по навчальному корпусу.  

Графік чергування складається до 25 числа поточного місяця на 

наступний місяць заступником директора з НВР. 

Контроль за проведенням чергування викладачами здійснює заступник 

директора з НВР Русанова С.Г. 

 

Графік чергування відповідальних працівників від адміністрації 

готує та контролює заступник директора з навчально-виховної роботи 

Литовченко С.А.                       

 Графіки складаються на місяць до 25 числа поточного місяця на 

наступний місяць. 

 

3. Зобов’язати в 7-и денний строк заступників директора з НВР розробити 

та подати на затвердження обов’язки чергових майстрів в/н, викладачів та 

працівників від адміністрації. 

 

4. Встановити щотижня, кожний понеділок о 7 45 год. проведення нарад 

директором навчального закладу з працівниками адміністрації. 

 

5. Встановити щотижня, кожного понеділка о 15 00 годині проведення 

нарад педагогічних працівників за підсумками роботи за навчальний 

тиждень та планування роботи на поточний тиждень. Відповідальними за 

проведення нарад призначити заступників директора Русанову С.Г. та 

Литовченко С.А.. 

 

6. Встановити проведення педагогічних рад згідно перспективного плану 

роботи ліцею, а також по необхідності вимог та обставин, але не менше 

одного разу на квартал. 

 

 



 

7. Збори колективу ліцею проводити по мірі необхідності, але не менше 

одного разу на рік. 

 

8. Інструктивно-методичні засідання педагогічних працівників проводити 

згідно плану роботи, але не менше 1 разу на місяць з 1500 години. 

 

9. Керує підготовкою і своєчасним проведенням педрад /зборів/, 

інструктивно-методичних нарад та контролю виконання їх рішень, 

заступник директора з НВР Русанова С.Г. 

 

10. Штатний розклад та посадові оклади погоджуються та затверджуються 

в Департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. 

 

11. З метою забезпечення необхідної виконавчої дисципліни по виконанню 

вимог, доручень викладених в прийнятій кореспонденції, покласти 

контроль за її виконанням на секретаря-друкарку. 

 Щопонеділка до 12 години секретар-друкарка повинна надавати 

директору навчального закладу інформацію про стан виконання 

документів згідно з встановленими термінами і відповідальними особами 

за їх виконання. 

 

12. Встановити дні проведення загально-ліцейних заходів: 

понеділок – інформаційна година в групах, відповідальні кл. керівники та 

майстри в/н; 

вівторок-четвер – проведення лінійки. 

середа – година спілкування з працівниками правоохоронних органів, 

медичних та інших установ; 

четвер – санітарний день, відповідальні кл. керівники, майстри в/н.  

п’ятниця – підведення підсумків навчання та поведінки учнів в групах.  

Контролюють проведення заходів директор та заступник директора з НВР 

Литовченко С.А. 

 

13. Зобов’язати всіх працівників та здобувачів освіти ліцею суворо 

дотримуватись інструкцій з протипожежної безпеки.  

Відповідальними  за безпеку життєдіяльності, пожежну безпеку та охорону 

праці в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях вважати 

закріплених працівників згідно наказу № 66 від 30.08.2021р. «Про 

закріплення  за навчальними  кабінетами, лабораторіями, майстернями 

навчальних груп  та  працівників ліцею». Забезпечити відповідальними 

особами проведення інструктажів у всіх навчальних групах, наявність 

інструкцій з протипожежної безпеки в наглядних місцях  (навчальних 

кабінетах, лабораторіях, майстернях). Контроль за виконанням вимог 

здійснюють директор та заступники директора. 

 

14. Зобов’язати всіх працівників та здобувачів освіти ліцею суворо 

дотримуватись дотримуватись профілактичних заходів щодо 

попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом і гострих респіраторних інфекцій. 



 

15. Встановити дні прийому працівників, учнів та батьків учнів з 

особистих питань.  

Працівникам і адміністрації ліцею час прийому – робочі дні з 1000 години  

до 1500 години.  

 Для всіх інших осіб: 

Директор  

понеділок    з 1000 до 1200 години  

четвер          з 1400 до 1600 години  

 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи  

вівторок      з 1000 до 1200 години  

четвер         з 1400 до 1600 години 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи  

- середа             з 1000 до 1200 години  

- п’ятниця         з 1400 до 1600 години   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: Заступник директора з НВР Русанова С.Г. 


