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забезгrечус результативнiсть та якiсть роботи, а також фiзичний i психiчний
стан якоТ дозволяе виконувати професiйнi обов'язки.
7.7. Трудовi вiдносини регулюютъся законодавством УкраТни про працю,
Законами УкраiЪи "Про ocBiTy" , "Про дошкiльну ocBiTy" iншими
нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до них, правилами
внутрiшнього трудового розпорядку.
7.8. Педагогiчнi працiвники мають право:
- на вiльний вибiр педагогiчно доцiльних форм, методiв i засобiв роботи з

дiтьми;
- брати )п{астъ у роботi органiв самоврядування закладу;
- на пiдвищення квалiфiкацii, участь у методичних об'еднаннях, нарадах
тощо;
- проводити в установленому порядку науково-дослiдну,
експеримент€Lльну, пошукову роботу;
- вносити пропозицii щодо полiпшення роботи закладу;
- на соцiальне та матерiальне забезпечення вiдповiдно до заkонодавства;
- об'еднуватися у професiйнi спiлки та бути членами iнших об'еднань

|ромадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством;
- на захист професiйноi честi та власноi гiдностi;
- iншi права, що не суперечать законодавству УкраiЪи.
7 .9 . Педагогiчнi працiвники зобов'язанi :

- виконувати статут, правила внутрiшнього розпорядку, умови контракту
чи трудового договору;
- дотримуватися педагогiчноi етики, норм заг€LгIьнолюдськоТ моралi,
поважати гiднiсть дитини та iT батъкiв;
- забезпечувати емоцiйний комфорт, захист дитини вiд будь-яких форпл
експлуатацii та дiй, якi шкодятъ tt здоров'ю, а також вiд фiзичного та
психологiчного насилъства;
- брати rIасть у роботi педагогiчноI ради та iнших заходах, пов'язаних з
пiдвищенням професiйного рiвня, педагогiчноi майстерностi,
заг€шьнополiтичноi культури ;

- виконувати накази та розпорядження керiвництва;
- iншi обов'язки, що не суперечать законодавству Украiни.
7.1,0. Педагогiчнi та iншi працiвники приймаються на роботу до дошкiльного
навч€Lпьного закладу J\Гэ29 та звiльняютъся завiдувачем. Трудовi вiдносини
реryлюються законодавством УкраiЪи про працю, Законом УкраiЪи кПро
дошкiльну ocBiTy> та iншими законодавчими актами.
7.||. Працiвники дошкiльного навчuшьного закладу М29 несутъ
вi.щrовiдальнiсть за збереження життя, фiзичне i психiчне здоров'я дитини
згi.щrо iз законодавством.
7.12. Працiвники дошкiльного навчапьного закладу JYч29 у вiдповiдностi
до статтi 26 Закону' УкраТни "Про забезпечення санiтарного та
епiлейчного благопол}п{чя населення" проходятьперiодичнi безоплатнi

{


