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1.дане положення розроблено відповідно до Указу Президента ,Укрq.і.ни
№64/2022 "Про введення ,воєнного стану в Укра.і.ні"в коледжі запроваджується
дистанційна  робота  та    дистанційна  форма  навчання     до  закінчення  і  ді.і.
правового режиму вЬєнного часу.

2.Відповідно    до    абзацу    другого    статті    45    Конституці.і.    Укра.і.ни
максимальна  тривqjтість  робочого  часу,  мічімальна  тривалість  відпочинку  та
dплачувано.і.  ,щорічно.і.   відпустки,   вихідні   та   святкові   дні,   аі  також   інші
здійснення цього права визначаться визначаються законом.

3.Згідно   з   пунктами   78   та   89   Інструкці.і.   про   порядок   обчислення
заробітно.і. плати працівників освіти, затверджено.і. наказом Міністерства освіти
Укра.і.ни  від  15.04.1993  р.№102,  у  випадку,  коли  в  окремі    дні  заняття  не
цроводятьсяі і  з    цезалежних    від  t викладqча    причин,    оплатаг  його    праці
здійснюєтьсяі з розрахунку і,заробітно.і. платц,  встановлено.і. приі тарифікаці.і.,  за
умови,що   викладач   виконує   іншу   організаційно-педагогічну   роботу..   За
Відсутності  такоЇ  роботи,  час  простою  оплачується  в  порядку  і  розмірах,
Ьизначених Кодексом законів про працю Укра.і.ни.

і4.Викладачі коледжу ,мають право працювати дистанційно, навіть якщо
вони знаходяться ,за кордЬном.

5.дистанційіа   форма   навчання   моkе   бути   асинхронною,   тобто   є
можливість працюрати без фіксованого розкладу.

і        6.дозволяєіься ущільhити графік навчального  процесу або продовжити
його  влітку.

7.  доз\воляєщя  вносити зміни  в  графіки та види  проходження різник
практик, в тому числі і переддипломно.і. практики.

8.дозволяєтьсЯ  працювати  в  святкові  та  вихідні  дні  та  перевиіцувати
норму часу на навчання студентів на тиждень.

9.для не вип}скових курсів дозволяється переносити частину  навчальних
дисциплін на, наступний рік.

10.Якщо студент не має змоги навчатись -йому  дозволяєіься надавати
іLдивідуальний графік або академічну відпустку.

і         11.Атестація студента,  якщо  він знаходиться за кордоном дозволяється,
якщо  він  виходить  на  зв`язок.  Якщо  студент  не  має  тако.і.  змоги,  то  йому
надається академічна відпустка.



12.Стипендія студентам виплачується в повному обсязі.

13.Вступна  кампанія  буде  відбуватііся  за     іншими  процедурами,і  якLі
будуть розроблені МіністерСтвом освіти і наУки Укра.і.ни.

14.Атестація  педагогічних  працівників  переноситься  на  інший  період,
який буде визначено додатково.


