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ПРОТОКОЛ
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,

засідаіініі адміністрації профспілки та трудового
'

колективуДНЗ (ясла-садок) «Малятко»
, Аііостолівськоїміської ради [[нінроне гровськоїооласті

і

від 30.03.2021.року ' м. Апостолово
!

М: 5

Присутні: Кравчик О.Г., завідувач
'

Рудик Т.М. голова ПК
Заболотня О.В., уповноважена від трудового колективу ДНЗ (ясла-садок)
«Малятко»

Кількість присутніх: 5] чол., трудовий колектив та члени ПК.

. Відсутні: на лікарняномуї- Стогній М.А.,Мирончук Є.А.,Барліт І.Р., Савченко
* А.А.; у відпустці“ - Кулінок Н.П. “Макарова АГ,; на курсах підвищення

кваліфікації: Лисенко С.Л..Волобосва І.В..БалшиоваЮ.Л..

“ Головував на засіданні " Кравчик О.Г.,завідувач

, ЧЕРГАДЕНІ ІА:

14 Про продовження графіка роботи помічникам вихователів на ши

карантину.

ВИСТУПИЛА: завідувач Кравчик Олександр Григорівна, яка говорила. що
відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря України
«Про затвердження нротиенідемічних заходів у закладах дошкільної освііп
на період карантину у зв'язку .; поширенням корона вірусної хвороби
(СОУІВ-19), від 22.0942020 “М 55 та вимогам сьогодення виникла
необхідність продовжити графік роботи помічникам вихователів 'іді

медичним сестрам, в зв'язку '! забороною батькам щходити до будівлі
, закладу та НЕХДІЄЖННМ уіримшшяхі ;[іІСЙ. о сахіс: врцппі роіволши по групам,

а ввечері -1 роздавати дітсіі.



ВИСГУІТИЛА:Волкова Олена
Віталіівна ч ІСП ір дового колективу. якаговорила що ґіродОвжусться необхідність допомоти помічника вихователявранці та у вечірній час. Потрібно заводити вранці дітей до групу тавиводиги ввечері ,що

! (шумів.; ;іо'грнмуіочниь іііс'і'р)кііі'|' “: бсшскнжиттєдіяльноці ді гей в закладі.
і

ВИСТУПЙЛА.Рудик Тетяна Миколаївна іочоно НК яка творила, ніозмінювати графік роооти помічникам внховптслів та сестрам медичнимможливо гіііьки зі згоди працівника шкіш іх
ВИРШІИЛИ: продовжити графік роботи помічникам вихователів та сестраммедичним зі згоди працівників (наказ М 43 від 30.03.2021 року), на часкарантину.

Результати Голосування: за “ 5] проги » 0 иірнмп іось * 0
Голова Зборів ,М , , і , 0 В. Здбцпігня
Секретар Е/Ййійй* і7І.А.Хн;княк



.ДОШКІЛЬПИЙ3НАВ'МЛЬНІІЙ 'ЗАКЛМІ (ЯСЛ А ('АЦОК) «МАЛЯТКО»
АПОСТОЛІВСЬКОЇМК'ЬКОЇРАДИ ДППІІ'ОІ І'ОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Вншолешшд] м. Апоо'голипс,Дпінропсіримська об.!аспь, 53800,
е-таіІ:зак]іІєта13*гіІ]со(:їїЦКг.пв|Код ('Ш'ПОУ 40200395

ПРОТОКОЛ

засідання адміністрації, профспілки та тилового
колеКтиву ДНЗ (ясла-садок) «Малятко»

Апостолівської міської ради Дніпропетровської області

від 31.0342021 року м. Апостолове М 6

Присутні: Кравчик О.Г.” швідіувач
Рудик Т.М." голова ПК

'

ЗаболотняО.В., уповноважена від трудового колскіиву ДІІ? (ясла-садок)
«Малятко» '

Кількість присутніх: 5] чол., трудовий колектив та члени ПК.

Відсутні: на лікарняному - С'гогнійМ.А.,Мирончук Є.А.,Барліт 1.Р., Савченко
А.А.; у відпустцііі- Кулінок Н.П., Макарова А.Сь; на курсах підвищення
кваліфікації: Лисенко С.Л..Волобоєва [.ВцБаэконов ЮД“

Головував на “засіданні * Кравчнк О.Г.. шкіл) ван

ЧЕРГА ][ІЄНІ [А:
і

]. Про зміну графіка роботи нрацшникахт ДНЗ.

1.СЛУХАЛИ: завідувача Кравчик О.Г., яка говорила,що відповідно до
ст. 142 КЗпП України. п.21 'Гипових правил внутрішнього трудового
розпорядку та побажань працівників виникла необхідність змінити графік
роботи деяким працівникам

ВИРЦНИЛИІЗМЇНИТИ графік роботи в 01.04.2021 року таким
працівникам:

Завідувтіутонслілок * чствср і 8.00 :іо 17.00.
іі'ятниияа 8.00110 16.00
Обідня перерва в 12.00 до 12.45



Завідувгічугосподарством:понсділок * чсшср ? 8400 до 17.00.
П'йтниця ? 8.00110 16.00
Обідня перерва; 12.00 до 12.45

Результати голосування: ап 51.11риш Н. ) цчнхы мм, 0,

Гопова збпрів О.ІЗЇЗабшотня

Секрстпр Ї,,Ї,ч ,
- , дх/Ї ІІ [Х.Хшкннк
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]“ ”ЗАТВЕРДЖЕНО
ГоловаПК '

' :“ .
ДНЗ (ясла-садок) «Малятко»!

Апос лівської МІСЬКОІ ради “і .

і“ '

1. М - м.к'і/и міськшрапн
Т М Рудик Ї!”

,

* . : , “' ОГ.Кравчик«и» Мір,.

*

.! . .. . ,
2041 р.

!.
”,

Уповноважений від трудовогокоіективуДНЗ (ясла-садок) «Малитко»
Апостолівської місьісоїради 1

!

, .

Дніпроп т овс ої області“ “

«(у , ОВ.Заболотня
«»54 та року .

1 Про заміну завідувачем вихователів закладу
! .

Відповідно до наказу МОН від 15.04.1993 На 102 керівнику ДНЗ надається
можливість виконувати обов*язки тимчасово відсутнього вихователя, «виходячи з

.

'

режиму роботи закладу, в цій же установі обсягом не більше 18 годин на тиждень із
240 годин на рік. .“ !



ПОГОДЖЕНО“
Голова ПК

, ,, .
ДНЗ (ясла-садок) «Малятко»

,

'
, .! к) «Малятко»

Апос швськоі міської ради , . . к , міської раш!% 1 М. Рудик і
4 ,. ”І» ;, ().І .Кравчик

т462 04202141
1 т 19що,, МПР

Уповноважений віл трудового колскшву
ДНЗ (ясла-садок) «Малятко» ;

Апостолівськоі міської раіи
Дніпр г овс оі області%/ 0.В.Заболотня
«Д» 2024року

Про надання практичним психологом додаткових освітніх послуг
Відповідно до частин четвертої та п”ятої статті 6] Закону України «Про освіту »

від 23.05.199І На ]06О-ХП; Закону України “Про донткільну освіту"ст.23. н. ] 0:
Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій
з державного бюджету « місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам '!

особливими освітніми потребами» від ]4022017 року М 88 практичному нсихолоц
ДНЗ надається можливість надавати додаткові освітні послуги (корекційно-розвиткош
заняття), відповідно доіндивідуальних програм розвитку осіб З особливими освітніми
потребами, в цій же установі обсягом не більше 20 годин на тиждень та 219 годин на
рік.


