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1.

зАгАльн1 положшння

право на
1.1. 3г|дно з 1{онституц|ето }кра|ни громадяни }кра|ни маЁоть
в!дпов!;1но
прац}о, тобто на одеря{ання гарантовано| роботи з оплатого праш|
м:н!ма-|1ьний
дБ ;1 к|лькост1 та якост| | не них{че за визначений дер}кавого
занять | роботи в1дпов|д}]о д0
розм1р, а такох{ право на вибтр профес1|, роду
поклик ання, зд|бностей, профес|йно| п|дготовки' осв|ти та з урахування\1
сусп|льних потреб
дисцилл|на грунтуеться ъ|а св1д0мому 1 сумл1нному
у коледя{|
'рудова
виконанн| .'рй;"никами трудових обов'язк|в | с необх|дно}о умово}о
орган|зац|| ефективно| прац| та навчального процесу.
1рудову дисципл|ну забезпечу!оть методами переконання та заохочення до
пору1пник|в дисципл|ни застосову}оть заходи
сумл|нно| прац!.

{о

дисцилл|нарного та громадського впливу'
|.2. йетого цих правил е визначення трудових обов'язк|в та навчального
коледжу'
розпорядку педагог|чних, та |нтпих прац|вник|в
|.з. }с| г|итання, пов' язант 1з застосуванням 1_{равил , 3Ар:гшус ди ре к гор
коледжу в ме}(ах наданих йому повнова)кень, а у випадках, перед1бачет{|-1\
чинним законодавством 1 цими |{равилами) за погод)кенням з проф.,1лкови\1
ком!.тетом коледжу.
2.

п0Рядок лРу171няття 1 зв1льншння пРАц1вник1в

2.|. [ромадяни }кра|ни в|льно обиратоть види д|яльност1 не заборонен|
законодавством' а також профес|то, м|сце роботи в|дпов|дно до сво|х
зд|бностей.
в1д
2.2. |{рийма1очина роботу' адм|н|отрац|я коледх{у зобов'язана вимагати
ос|б, як| працевла1птову}оться|
трудов| кних<ки, оформлен| у визначеному порядку) подання паспорт1в,
профес1йну 1дготовк)''
дигллом|в або д'*у'.нт1в про осв|ту
[лужби:
Б|йськовослух<бовц|, зв1льнен| у запас з| 3бройних сил }кра[ни,
кр а! н г:,,
Ё!ни, |{рикордонних в1йськ }кра|н и, !!ив]льно] оборо н и !
охорони вищих посадових ос1б }кра|ни, |нгших в|йськових

чи

-

т-т

формувань, створених в|дпов|дно до законодавства }кра|ни,

в|йськовий квиток.
Фсоби, як] вла1штову!оться на роботу'

що потребус

пода}о1'ь

спец!&.!1,!{1.'1\

]}]{-1]{!,.

зобов'язан1 \одати в|дпов|дн1 документи про осв|ту чи ггрос[ес!!!:тх
п|дготовку (диплом' атестат' посв1днення), коп1] яких засв1днусться в|д. (1. :с-;::
кадр1в коледя{у' | вони збер|гатоться в особов|й справ| прац|вника.

|{|д час укладання трудового договору заборонено вимагати в|д ос1б' як!
вла1птову}оться на роботу, в|домостей, подання яких не передбачене ч].'11]}1и\1
законодавством.
2'3. |\осади педагог|нних прац|вник1в зам1щутоться в1дпов1дно до вимог
закон1в !кра|ни "|{ро осв|ту'', "|[ро виш]} осв|ту'' та п|дзаконгтих
нормативно-правових акт|в' що регул}о}оть порядок такого зам!щення.
2.4' [|рац|вники коледх{у мо)куть прац}овати за сум|сництвом в]дпов!дно до
чинного законодавства.
2.5. [\рийняття на роботу оформлясться наказом директора' де повинно
бути зазначено день прийому на роботу. Ёаказ оголо|пуготь прац!вникам п1.,ц
розписку.
2.6. [ля ос|б' як| пропрац}овали понад п'ять дн|в, заводять тру:ов! к|]!1Ак1[.
!ля тих, хто працгос за сум|сництво\{. тр:,лов| кни)кки вед)/ть'3а х:|сптеп:
основнот роботи. Аля ос|б, як| прац}о}оть на у'мовах погоди:;тто)' о|1-1а1'!'|.
трудову кния{ку ведуть за умов, якщо ця робота с основного.
Б|домост| про роботу за сум|сництвом у трудову кни}(ку залису1оть за
ба>канням прац1вника. 1_{е робить власник або уповноважений ним орган за
м|сцем основно| роботи'
1рулов| кния{ки ведуть зг|дно з 1нструкц|сго про ведення трудових кни)кок
на п|дприсмствах, в установах 1 орган|зац1ях, затверд)кено!о сп1льним
наказом й1н|стерства прац1, \4|н]стерства гостиц1| | \4|н1стерства соц|ального
захиоту населення в|д 29.01.9з р. ?рудов| кни>кки прац1вник1в збер!гаго1'ься
як документи суворо| зв|тноот| у в1дд1л1 кадр1в колед)ку.
2.7' Адм|н|страц1я коледжу в особ1 кер!вник1в структурних п1,,т1эоз:г|.':|тз
колед)ку' прийматоии прац|вник1в на роботу або персводячи 1х \/ в!]']г{:т!!с1!()\1],
порядку на 1нтп| м|сця, зобов'язана:

а) роз'яснити прац|вникам |хн| права й обов'язки та умови !!|-'тд11!'
пов|домити про наявн1сть небезпечних | гпк|дливих виробничих фактор!в. як1
ще не усунуто, та про мо:клив| наол|дки |х впливу на здоров'я, про права }1а
п|льги | компенсац1т за роботу в таких умовах в|дпов|дно до чинного

законодавства

|

1{олективного договору;

б) ознайомити прац|вник|в з [{равилами внутр|тпнього розпорядку

та

1(олективним договором;
в) визнаиити лрац|вникам робон1 м|сця, забезпечити 7х необх|дними для
роботи засобами;

г) про|нструктувати прац|вник|в з техн|ки безпеки, виробни'то'[

г1г|сни прац1 та протипох<ея<нот охорони.

сагт|гар!'['

2'в. {|го трудового договору або контракту мо)кна лрипин|1ти ли!11е на
п|дставах, передбачених чинним законодавством та на умовах, визначених

контрактом.
2'9. Роз|рвання трудового договору з |н|цтативи прац|вника допускасться у
випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
3в|льнення за результатами атестац||, скорочення к|лькост| або ш]тату
прац|вник|в прово диться в|дпов|дно до чинного законодавства.
2.10. |{рипинення д|| трудового договору оформляготь наказом.
2.||.
день зв|льнення прац|вников1 видаеться нале}кно ос|оршт.;:енат
трудова кния<ка | з не}о проводиться розрахунок в!дпов:днст до [-|!-1]1н()!()

у

законодавства. 3алиси

про п|дстави

зв|льнення

в

трулов1й

кгпг:;л<гц1

формулгототься в|дпов]дно чинного законодавства та з поси-;1.1} 1}тя \1 ]
в|дпов|дний пункт' статт!о закону. {нем зв|льнення вва)ка}оть ос'ганн1й день

|1.]

роботи.
3.

основн1 пРАвА тА оБов'язки пРАц1вник1в

3.1. |{едагог1чн1 та науково-педагог|чн| прац|вники коледжу ма}оть право
на:
- захист профес|йно] чест|, г|дност|;

- в|льний виб1р ф'р', метод|в, засоб!в навчання' виявлення

педагот'!.тно1'

|н|ц|ативи;
- |ндив|дуальну педагог|нну А|яльн|сть;
- участь у громадському самоврядуванн|;
- продов)кену оплачувану в|дпустку;
- п|двищення квал|ф|кац||, переп|дготовку, в\льний виб|р зм|сту, про{'ра\4.
навчання, орган|зац1й
установ, що зд|йснгоють п|дви||(ення
квал1ф|кац1| 1 переп|дготовку.
3 .2. ||рац|вники коледя{у зобов'язан|

ф'р'

та

:

а) сумл|нно прац1овати' дотримуватися вимог €татуту колед)ку | цих

|{равил;

б) виконувати вимоги з охорони прац|, техн|ки безпеки, виробниио|

сан|тар||, протипох<ех<но| безпеки, як| передбачен| в|дпов]дними лравилами
та |нструкц|ями;
в) берегти обладнання, |нвентар, ма'гер|али, навна;тьн1 ттос|бнт.':к;.; ()!][()'
виховуватиу студент|в берехсливе ставлення до майна.
3.3. Ёауково_педагог|чн| | педагог]чн: колед)1{у повинн1
а) забезпечувати умови для засвосння студентами) навчальн|-.1х [|рог]]а\] !|:|
р|вн| обов'язкових дер)кавних вимог) сприяти розвитков| зд1бт;остей ] гтавт;к!тз
студент|в;
б) настановами та особистим прикладом утверд)кувати повагу до 11ри}]ц!111]в
загальнолгодсько| морал|: лравди, справедливост1, патр|отизму, гуман1зму'
доброти, стриманост|, працелтобност|, пом|ркованост|;
в) додерхсуватися педагог|нно| етики, морал|, поважати г|дн|сть студент!в:
1

:

г) пост|йно п|двищувати профес|йний р|вень' педагог|нну майстерн1сть

загальну культуру'
3.4. 1{оло обов'язк|в (роб1т), як| виконус ко)(ен прац!вни1( за

с;:е:{|!1-1ь!!]с

;

1]().

квал|ф|кац1сто, посадо!о' визначасться посадовими !нстр1 кц|яш: и
положеннями, що затвердя<ен| квал|ф|кац1йними документами слу)кботзц] в
тарифно-квал|ф|кацтйними дов|дниками роб1т та профес!г:! роб!тникгв' ци\4}.1
[\равилами та умовами 1(онтракт}, де ц| обов'язки конкретизован|'

;

!

4.

основн1 оБов'язки Адм1н1стРАц1! колвд:км

4.| . !иректор колед)ку або уповновая<ен| ним посадов] особ и зобов' язан|
а) забезлечити необх1дн| орган|зац1йн| та економ|чн| умови навчально:

виховного процесу на р1вн| дерх{авних стандарт|в якост] осв1ти для
ефективност1 роботи викладацького складу та 1нгпих прац!вник!в к()._1с:{,к)

в|дпов|дно до ]хньо1 спец]альност1 ни квал1ф!кац|т.

б)

визначити викладацьком\' складу робон1 м|сця' забезпен1 вати

1х

необх|дними засобами роботи, свосчасно подавати розклад занять;
в) удосконал}овати

навчально-виховний

процес'

впровад)кувати

в пра]('! ик\

кращий досв]д роботи, пропозиц|| викладацького ск,1а/{) та

:;тгп:;;

прац|вник|в, спрямован1 на пол|птпення роботи колед}(у;

е) пов|домляти викладачам наприк|нц| навчального року (до

,

надання
в|дпустки) про педагог|нне наванта)кення на наступний навчальний р|к;
с) видавати прац|вникам коледжу зароб|тну ллату у визначен]
законодавством терм|ни та надавати |м в1дпустки в|дпов|дно до граф1ка
в|дпусток'
я<) забезпечити необх|дн1 умови техн|ки безпеки | виробничо1 сан1тар!|,
нале)кне техн1чне о6ладнання вс|х робоних м|сць, створ}овати умови прац|,
необх|дн] для виконання прац1вниками сво|х трудових обов'язк!в;
з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовува1'и }{аяв}]1
засо6и для вдосконалення управл|ння, зм!цнення дот-ов!рт:о!' та ]|]\.1()|]()]
дисцилл1ни;
и) дотримуватись умов 1{олективного дог0в0ру, чуино ставитись.!{()
повсякденних потреб прац|вник|в коледжу, студент|в, забезпеч у ват и н ада}{ н'1
]м визначених п|льг | прив|ле|в;
1) свосчасно лодавати органам виконавчот влади та органам шц|сцевого
самоврядування статистичн| й бухгалтерськ| зв1ти, а також |нгш1 в|домост|
про роботу коледжу;
!) забезпечувати нале}кне утримання прим1щення, опалення, осв|тлення,
вентиляц|т, обладнання' створ}овати н.штежн| умови для збер1гання верхнього
одягу прац|вник|в колед>ку.
5.

РоБочии чАс 1иого викоРистАння

5'1' [ля прац|вник|в колед)ку заг{ро ад)кено п'ятиденний робоч|1й

з двома

вих|дними

днями. Аля г{'ятиденного

робоного

ти)кг]я

'ги);;.:1ег;п,

1рив:-1_|!|с!'|,

=

щоденно{роботи(зм|ни)визначена|{равиламиабограф1камизм!нност1,як1
ком|тетом та
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за
колед}}
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тих{ня'
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не
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|нтший праш|вник в|дсутн']:'']3
а6о
викладач
9кщо
5.2'
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зобов'язана
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5.3.|{онаднормовароботатароботаувих|дн|йсвятков1дг11не

допускастьоя'
ик|в до робот ут у в|4значен|
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е
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^
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наданняпс
пиоьмовимнаказомдиректорколеджутаздозволупрофсп!лковогоком1тету,
вати за погодженням стор1н
компенсу
можна
день
Роботу у вих|дний
або в щотпов|и форм| в подв|йн:у:'::''','
]нтшого дня в!дпочинку

5.4.[иректорколеджуможезалучатипрац|вник1вадм1н|страц|.[,дс)

.
чергування в коледжу'
ваг]:-г1их )|(!11()к
святков1 дн]
вих1^:::-";);;;
чергування
у
'н| й
^;;;;^',''
до
залучати
:с[1
*, .'!!цц 1с|1
!'бор'''.но
}1(|н.сэк' як] \421!0']'}э
трьох
рок|в'
в|ком
до
д|тей
!{1-1
ма1оть
1 !!
| матер|в, як!
]а-|1\
рок1в' не мо).(н;'|
трьох
д9
в!д
в|ком
:'':рнадцяти
|нвал|д|в або д|тей
без 1хньо] згоди'
дн]
святков|
]
вих|дн!
дирек'гор
до чергув'"**[7
зб|гаготьоя 3 чергово}о в|дпусткок)',
5.5. |{!д нас кан|ку'' у' не
склад)' до

зы|учати праштвник|в професорсько-викладацького
педагог!нно{таорган|зац|йно|роботи"*:*1"часу,щонеперевищус|хнього
кан1кул'

може

г!очатку
навчального навантах{ення до
5'8. Адм1н|страц|| коледжу х гобоч1:-1:,"'",онясться

:

а)в|двол|катипедагог|инихпрац|вник1в|стуАент|вв|двиконання
часу на роботи | заходи) не
3а
рахун'* ",::1льного
профес|йних обов'язк|в
випадк!в, передбачених чи1]ним!
окр|м
навчання,
пов,язан| з процесом
законодавством'

пов,язан| з процесом навчання, окр;м випадк]в' передбачених

чинн11\4

законодавством.
6.

зАохочвнняз^ усп1хи в РоБо]'|

6'1' 3а зразкове виконання обов'язк1в, тривалу 1 бездоганну робот1"
\{о)|'е
новаторство в прац| й |ншл| досягнення адм1н1страц|я колед)}(}'

застосувати заохочення' передбанен1 цими |1равилами'
стулент|в
6.2. 3а досягнення вагомих усп|х1в у викладанн1 й вихованнт
нагород' |м можуть
педагог|нних прац|вник|в можуть |!одавати до деря{авних
]х дер)кавними прем|ями'
присво1о ва||и почесн| звання' нагород){(увати
морального
|нтпими видами матер1ального

та

знаками' грамотами'
заохочення'

"
сво1 трудтов1 обов'язк'1'
]гт:тдп!нно вик(
"^'" як1
-":"^-!'ттт]'\
6.3. |{раш|вникам,
-]'акгпш:
усп|тпно | сумл|нно викону[оть
гт|.;:т,ги.
соц1альгг:
надавати
мо}ке
повнова)кень
коледя{у у межах його
просування по роб()т1 на
прац|вникам такоя{ мох{уть створ}оватись умови для
виш{} посаду.

7.

ноРми поввд|нки

на територ|1 коле/1;к)' €
7.1. Ёормами повед|нки для ос1б, як| перебува}оть
дотримання таких вимог:
м|хс лтодьми; 1панування
- ,''''на
доброзичлив|сть' вимоглив|сть та повага
почутт|в; доброго
особисто| г|дност| лтодини, !1 нац1онш1ьних | рел|г1йних
|мен| 1{и|вського коледжу транспортно| |нфраструктури.'

-повагадонац|онально-культурних'духовнихта|сторичнихц1н1{остеи

9кра|ни;
- оумл|нне ставлення до навчання та прац1'
- дбайливе ставлення до майна коледх{у;
- дотримання законност1 та правопорядку' визна!]ен']х']:]ког!о;1авс
]1()р\1а
!кра|ни, €татутом коледх{у' ци\{и [[р:тви-:ами та 1нгшг':мт;:
документами.
7

'2. |[орутпенням норм повед1нки с

окресленим

вище'

а

тако}к:

|
1

в()\1

['11]|1!1\]!1

вчинки' як1 суперечать']аса.]1ам.
1

.

тхн|м функц1ональним
- використання прим|щень з мето}о, що не в|дпов|дас
при3наченням;
маина;
- по1пкодя{ення та за6ру ьнення об' ект1в територт1 та
коледжу;
- вх(ивання спиртних напо]в та кур!ння в прим|щеннях
коледх<у;
- гра в азартн| 1гри в прим|щенняхтана територ|т
- бецткетування та нецензурн1 висловл}овання;

-прода)кренейунев|дведенихдляцьогом|сцяхабобездо]вол\

адм|н|страц|!;
- перебув ання чолов|к|в у прим1щеннях в т'оловних уоорах]
верхньо\'1\ о'-1яз] '
- перебув анняв навчальних та слу>кбових прим|ш+ен|{ях }/
коледжу в нетверезо\4у с г'ан !'
- перебув ання в прим|щеннях та на територ||

8.

стягнвння

зА поРу1шв,ння

тРудово| дисцип''1[н['|

мо)1(на в)|(ити
8.]. 3а пору1шення трудово| дисципл|ни до прац1вника
таких заход|в стягнення:

о'1]'1!'1 з

а) догана;
б) зв|льнення.

передбаненому
8.2. [исципл|нарн| стягнення застосову}оть у порядку'

чинним законодавством.
адм|н|страцтя повинна
|{ертш н|хс застосувати дисципл|нарне стягнення,
письмове пояснення' у
вимагати в|д пору1пника трудово| дисципл|ни
складасться в|дпов1дний
випадку в|дмови прац1вни ка дати таке пояснення
акт.

мо)ке.

застосову:1б:]:"::.:'-{'']::

[исципл|нарн| стягнення адм|н|стра51я.
н|х< через м!сяць в;д Аня иого
п1сля виявлення проступку' але не п|зн|тпе'
прац!вника або перебування йо: с;
виявленн я, не берунидо уваги час хвороби
у'

в|дпустц|.

бути накладене не п|зн|ште' н;;к через
!исцилл|нарне стягнен|1я мох{е
м|сяц|в з дня)скоення пору1пення трудово] дисципл|ни'
:

[ш1стг'

накладаеться т1льки о/]не
8.4. 3а кох{не пору1пення трудово1 дисципл|ни
дисципл|нарне стягнення.
1 про нього
8'5. дисципл|нарне стягнення офор |лясться наказом директора
пов|домлятоть прац!вника п|д розпиоку

8.6'9кщопротягомрокузднянакладаннядисципл1нарногостягненняу
вважаго1'ь
дисципл{нарного стягнення, то його
не буд(-

прац!вника
"'"'''
таким' що не мав диоципл1нарного отягнення'
працював
-{,кщо прац|вник удруге не пору1пив трудову дисципл1ну'
одного року'
сумл|нно' то стягнення мох{е бути зняте до зак|нчення
накладення дисцип.з1на1-.)!1о|'0 с1я|'}!с[![1'!
.{иректор мас право зам1сть
на ро'31''|я,{ 1'|))'.{(,в()!'()
передати литання про пору1пення трудово| дисципл1ни
або його в|дпов|дних орган|в'
.''..'',у

-

9. основн1 пРАвА тА оБов'язки
9.1 €туденти ма!оть право на:
виб|р проф1лго, форми навчання;

користування навчально-виробничо}о' науково[о'

конференц|ях, виставах' конкуроах;

_

студвнт1в колвджу

продов)кення осв1ти

одерт{ано| квал|ф1кац||;

за про

культурно-

ес!сто, спец|альн!стго в!дпов|дт_то д0

-о"обис,уабочерезпредставник1вучас.гьу|р()м1адсь1(()\4\
навчаль}_{о-в|"1х0!]г|ог о
оамовряду,а''''|, в обговоренн| питань )/досконалення
стипенд1й' ор1'а1т1з;тц:':',
процесу' науково-досл|дно| роботи' [1ризначення

дозв|лля' побуту тощо;
участь у добров|льних об'сднаннях;
безпечн| та нетшк|длив| умови навчання та прац|;
-

-

забезпеченнягуртожитками,стипенд|ями')

користування послугами заклад|в охорони здоров'я.

засоб:1м

тт

л|кування' проф|лактики захвор}овань та зм] цнення здоров' я.
захист в|д будь-яких ф'рм експлуатац!|, ф1зинного га г1сих|ч|]()|()
якп
наоильства' в|д д|й адм|н|страц||, педагог|нних, |нтпих праш|вник1в'
пору1пу}оть права або приния{у}оть |х несть, г1дн1сть'
1 зл|йснення
Б!двол|кання стуАент|в за рахунок навчального часу на роботу
заход|в, не г1ов'я3 анихз процесом навчання, за6оронясться.
9.2. (ту денти колед?ку зобов'язан!:
навичками'
- €истематично | глибоко волод|ти знаннями' практичними
профес|йното майстерн1отто, п|двищу вати загальнокультурний р|вень'
кол ед)!{)/'
- ! одерхс уватиоь €татуту, правил внутр|шнього розпорядку
сп ] вжи"т'тя'
- !одеря<уватись законодавства, моральних, етичних норм
9.3 Робочий час 1 орган1зац1я навчальних занять
_ ! коледх<| вотановл}осться 5-денний робоний тиждень.
перерва шт|''л'
- 1ривал|сть навчального заняття- дв1 академ|чн1 години ,
об!:]г:я
ларами - 10 хвилин. |{ротягом навчального дня встановлгосться
перерва для студент1в 20 хвилин'
- Ёавчальн] заняття у коледж1 проводяться за навчальни\4 розк]!а';|0\1'
зг1д1{о з
3атвердх{еним директором. |1авчальний розклад складасться
на
навчальними лланами на семестр | вив|1шуеться у прим|щенн| колед}1(у
видному м1сц| не п|зн|тпе н1х< за тия{день до початку занять.
- Ёа початку кожного навчального заняття | в перервах м|х< заняттями
| ,абор'н'и п1дготовля}оть необх|дн| навчальн| пос|бники,

викладач|

аларатуру, об ладна|{ня | |нструменти'
Ёалех<ну чистоту 1 порядок у вс|х гтобутових п|дсобних

пр1'1\111цс'111]я\

в
забезпеиуе техн|чний персонал у в|дпов|дност| з установленим
навчальному заклад| розпорядком, а в навчальних' навчально-виробгти({их
студенти на основ] самообслуговування'
'][1
- Аля ко>кно| навча.,1ьно| групи заводять )курнал навчальн!"1х за1-|я]ь
в1дв|дувань заня ь' )(т 1эгта.;:г;
установлено}о формото, а такох( х{урнал
збер|гаготься в диспетчерськ|й 1 видаготься викладачу, який г1ров0д1-'1г1'
1

заняття в груп|'
- Б прим|щенн| навчального закладу заборонясться:
-\одити в пальто та головнихуборах'
- [олосна ро3мова в коридорах п|д час занять'
- 1тоттонопал|ння.

9.4

зАохочшнняз^усп1хи в РоБот| 1 нАвчАнн1

| науково- 3а хоротпу усп|тшн|сть, активну участь в громадськ|й робот1
студс'г]т] в:
техн|чн|й творчост|, застосову!оться так1 види заохочен|1я для
оголо1шення подяки'
-

нагородх{ення ц|нним подарунком чи гро1пово}о прем!сго;
нагород)кення|{охвально}о грамотото'
ц1 3аохочення застосову}оться адм|н|страц|сго при погод>кенн] з
профсп|лковим ком|тетом студент|в коледх<у.
3аохочення пов1домля}оться в наказах' доводяться до в|дома студент!в
групи' на зборах. Биписка з наказу про заохочення збер|гасться в особист1й
справ| студента, пов1домлясться батькап+ ! по м|сцго попереднього нав||а}!г{я
(роботи).
-. €тудентам, як| виявили в1дм|нн1 знання 1 добилися в]дм[г;ттгтх : сг;!хпн
у громадськ|й робот|, представля}оться у вищ| органи влади на отри\1ан}1я
1менних стипенд|й громадських орган1зац|й на основ| поло}кення '1ро ]х
при3начення, в винятковихвиладках - до нагороди.

9.5 стягнвння зА поРу1шшння тРудово[

дисцутпл1ни

- 3а

т

ндвчАльнот

пору1пення навчально] дисцилл|ни, лравил внутр1шлнього
розпорядку' грубого пору1шення правил проя{ивання в гурто)китках на
студент| в накладаеть ся стягнення
- !огана.
- €увора догана.
- Биклточення з навчального закладу.
[исцилл|нарн| стягнення оголо[пуготься наказом директора
:

ко.]1е.

1'7к! ! а

його заступниками.
- Биклточення з навчального закладу застосовусться як крайня м!ра
'т'а
покарання за систематичне невиконання вимог викладач!в 1 адм!н!страш!!'
грубе пору|пення дисципл1ни (затримання прац1вниками правоохорон1_1их
орган|в з складанням протоколу про правопору1пення' появу на територ||
коледх{у та в гуртоя{итку в нетверезому стан|, систематинн| пропуски занять
без повах<них причин, навмисне псування майна коледжу).
- Биклточення з коледя{у за академ1нну заборгован|сть зд|йснгосться
зг1дно з чинним законодавством.
- [исцилл1нарне стягнення до студент|в застосовусться безг;осерсд}{ ь0
завиявлення проступку' але не п|зн|тпе одного м|сяця з дня виявлення.

пРАвилА коРистувАння Б1Бл|отвчним Фондом колв] (жу
Фдерх<автпи книги в б|бл1отец| дот'римуйтеся наст} пн!'1х ]||)|!} [1-]
користув ання б|бл!отечним фондом колед)ку
. Фдерх{ав1пи п|друнники зв1рте номерки кних{ок з номерами )'
Батпому формуляр1.
'
{кщо номер в кнюкц| не в|дпов]дае номеру у формуляр|, негайно
пов|домте про це прац1вник|в б|бл|отеки, в |нтпому випадку п|д нас
:

здач| книги

.

в

б!бл|отеку

Бам

доведеться розрахуватися

б1бл|отеко1о як за втрачену книжку.
|{ерев|рте кох{ну одер)кану Бами книгу.

з

9кщо Би знайш]ли в книз]

_ .

вирван| стор|нки, пов|домте про це вчасно б|бл1отекаря' таки м
чином ви змох{ете зняти з себе в|дпов|дальн1сть за 1пкоду нанесену
п|друинику | одерх<ати нову книгу
Аля зберех<ення п|друнника, продовх{ення терм1ну иого
використання, просимо вс| одерх{ан| Бами книги обгорнути.
3а погане, недбайливе ставлення до п1дручника (вирван! стор{нки'

обмальован| листки | т.п.) студент повинен розрахуватися

з

б|бл|отеко}о р|вноц|нним п|друнником.
Ёа к1нець семестру в б|бл|отеку свосчасно необх1дно повернути1
п1друнники з яких вичитано курс лекц]й.
Аа пер|од л|тн|х кан|кул студент повинен 11оверну1'}'| 1]0
п|друн ники в б1бл|отеку.
-'уд."'',
як| ма}оть борги в б|бл|отец|, п|друнниками на
;

подальл;ийпер|од навчанн не забез1течу}оться.
|{ро втрачений п1д учник нсобх|дно вчас1{о
прац|вник|в б|бл|отеки.

л.

3ас. {иректора

|1равила внутр11пнього
трудового колективу.

розпорядку

розглянут!

та

пов|дом ити

1. [1лс1шив!1ева

затверд)кен!

на

']а!-'а-г1ьн

их

'зборах

