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За гальн ими зборами працiвник tз

ЗДО Ns2] <Ластовiч ка ll
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Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13,05, 2003

j. шпоzЭ <LЩодо змiн iдодаткiв N9l,N92 до Постанови Кабiнету

MiHicтpiB вiд 17.11.1997 р. NЧ1290, частина 2 ст, 8 3акону Украiни

кПро вiдпустки)) вiд 15.11.1996 р N9504/96_BP, Пункт 5,3 ГалYзевоi

Угоди мiЖ MiHicTepcTBoM оСвiти iнауки, MiHicTepcTBoM молодi та спорту

Украiни та ЦК ПрофспiлкИ працiвникiв освiти iнауки УкраТни, перелiк посад

працiвникiв 3ДО N921 кЛастовiчка> загального розвиткч, якi

мають право на ч.lорiчну додаткову вiдпустку за роботу iз

шкiдливими i важкими умовами працi , за особливий характер

працi та за ненормований робочий день викласти у наступнiй

редакцll
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Kyxapi, п iдсобни й робiтник

П ра ктичн ий психолог

Медичtlа ссстра старша

Машинiст з прання бirtизви

П рибирал ьниця

помiч н ик вихователя
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Вiдповi ст.30 3акону Украiни кПро дошкiльну ocBiTy)

вiд 11.07.2001 р. N92628-1ll, Гlостанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 14.О4.1997 N9346 тривалiсть щорiчноi основноI вiдпустки

педагогiчних працiвникiв та iнших працiвникiв ЗДО N921

кЛастовiчка> заrальногО розвиткУ викласти у наступниЙ редакцii,

Посада Тривалiсть чlорiчноi вiдпустки
(календарн их днiв)

Гlедагоriчнi працiвники|--

Директор .42
Виховатсль методи( I !'Виховаtелt, l591-"
Асистент вихователя tнклюзивноl групи эо

Му.", 
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керiRник i42
Практичний психолог ,.42

Ксрiвник гуртка ,'6
lFстрYкгор з фiзкультури ,42

Обслуговуючий персэнал

ПомIч ltи к ви}ователя 28

Помiчник вихователя iнкпю,]ивно] групи , ''Медична сестра ,24
3авfосп 24

Кухар, пlдсобн ий робrr ник
NУашинlс I прання з бiл изни
кастелян

Д8iрник
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Слюсар-електромонтер , ?.4
lнцJi працiвники
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