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Відповідно до Законів України «Про освіту», « Про професійну
(професійно-технічну) освічу», статуту ВГІУ №3 м.Чернівці
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити правила ‘внутрішнього трудового розпорядку
здобувачів освіти Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці

для

2. Класним керівникам майстрам виробничого навчання ознайомиш
здобувачів освіти з правилами під підпис до І 0.09.201 9.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
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Правила
внутрішнього трудового розпорядку для здобувачів освіти
Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці
Загальні положення.
У Законі України "Про освіту" серед освітніх рівнів важливим
компонентом виступає заклад професійної (професійно-технічної) освіти.
Професійну (професійно-технічна) освіту держава розглядає як важливий
чинник залучення молоді до праці, становлення її ціннісних життєвих
орієнтацій, світоглядних настанов.
У Законі визначається, що професійна (професійно-технічна) освіта
забезпечує здобуття громадянами професій відповідно до їх покликання,
інтересів, здібностей, перепідготовку, підвищення їх професійної
кваліфікації.
Професійна
(професійно-технічна)
освіта
громадян,
здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової середньої
освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.
Здобувані освіти державних закладів професійної (професійно-технічної)
освіти із числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків і
дітей, які потребують особливих умов навчання, перебувають на повному
утриманні держави, інші учні, зазначених закладів освіти, забезпечуються
безкоштовним харчуванням і стипендією.
Випускникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти закладів
освіти відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється
кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного
розряду (класу).
Випускникам вищих професійних училищ може присвоюватися
кваліфікація «молодший спеціаліст».
Права і обовязки здобувачів освіти
Права і обов’язки здобувачів освіти визначаються чинним
законодавством та статутом училища.
Здобувані освіти училища, крім прав, передбачених Законом України
«Про освіту», мають право на:

• матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
• належні умови навчання за обраною професією;
• безкоштовне
користування
навчально-виробничою,
культурноспортивною, побутовою, оздоровчою базою освітнього закладу;
• матеріальну допомогу; оплату прані під час виробничого навчання і
практики згідно із законодавством;
• безкоштовне медичне обслуговування, користування засобами
лікування, та зміцнення здоров’я;
• щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після
його закінчення
Здобувані освіти закладу зобов’язані:
• виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань,
умінь і навичок;
• відвідувати заняття, втому числі й за індивідуальним графіком;
• виконувати під час проходження виробничої практики вимоги
нормативно-правових актів, які регулюють нраню працівників
відповідних підприємств, установ, організацій;
• дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час
теоретичного, практичного навчання і виробничої практики та в
позаурочний час;
• бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що
використовуються в навчально-виробничому і освітньому процесі;
• збитки,
навмисно
заподіяні
здобувачами
освіти
училищу,
підприємству, організації, відшкодовуються ними особисто або за
рахунок їх батьків (опікунів), відповідно до законодавства.
• брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті
училища та на виробництві;
• вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріальнотехнічної бази училища шляхом примноження її своєю працею,
зберігати майно, яким користуються, економію використовувати
ресурси;
Стягнення за порушення дисципліни
Збитки завдані здобувачами освіти навмисно, відшкодовуються ними
особисто або за рахунок їхніх батьків (опікунів, піклувальників) відповідно
до законодавства.
За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту ВІІУ
№3 м.Чернівці, правил внутрішнього розпорядку, незадовільну успішність
у навчанні до здобувана освіти можут ь бути застосовані такі заходи впливу:

- попередження;
- догана;
- відрахування з училища.
Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з
училища встановлюється його статутом та правилами внутрішнього
розпорядку.
З училища здобувач освіти, може бул и відрахований:
за власним бажанням; за незадовільну успішність, щ поведінку:
за невиконання вимог навчального плану навчальних програм; за вироком
суду, що вступив у законну силу; за грубі порушення навчальної
дисципліни або правил внутрішнього розпорядку освітнього закладу.

Заохочення за успіхи у навчанні
За досягнення високих результатів у навчанні, оволодінні професією
чи спеціальністю, активну участь у виробничій діяльності навчального
закладу та інші досягнення для здобувачів освіти можуть застосовуватись
заохочення:
- подяки
- грамоти
- матеріальне заохочення
Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні) по ВІІУ№3
м.Чернівці , доводяться до відома здобувачів
ВІІУ№3 м.Чернівці
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