ПИТАННЯ ПРО ВІДПУСТКУ
Продовжуємо публікувати відповіді на запитання, що хви
люють наших читачів. У попередньому номері (“ДВ”, 2018, № 6) ми
подавали роз’яснення Міністерства щодо прийому
дітей до дитсадка та про пільги з оплати харчування.
Наразі торкнемося теми щорічної основної відпустки.

Світлана НЕРЯНОВА,
в. о. начальника відділу дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України

Яка тривалість щорічної основної
відпустки вихователя-методиста
в закладідошкільної освіти з 12 груп
(з них: логопедичних — 2, санаторних
для дітей з порушеннями опорно-
рухового апарату — 2, інклюзивних — 3)?
Згідно з ч. І додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997  № 346 “Про затвердження
Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам
навчальних закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам” (зі змінами) (далі —
Порядок), тривалість щорічної основної відпустки
вихователя-методиста складає 42 календарні дні.
При цьому щорічна основна відпустка тривалістю
56 календарних днів надається відповідній катего
рії працівників дошкільних закладів загального типу,
якщо вони обслуговують групи, у яких не менше
50% дітей потребують корекції фізичного і психіч
ного розвитку, або якщо в цих закладах не менш як
50% таких груп.
Вважаємо, що тривалість щорічної основної від
пустки вихователя-методиста зазначеного закладу
дошкільної освіти має складати 56 календарних днів,
оскільки в закладі 12 груп, причому 2 з них логопе
дичні, 2 санаторні (для дітей з порушеннями опорнорухового апарату) та 3 — інклюзивні. Тобто в садочку
7 груп, у яких перебувають діти з особливими освітні
ми потребами, що потребують забезпечення особис
тісно орієнтованого підходу та організації корекцій
но-розвивальної роботи, — понад 50 % від загальної
кількості (12).

Яке тижневе педагогічне
навантаження вихователя
інклюзивної групи закладу
дошкільної освіти?
Яка тривалість щорічної основної
відпустки вихователя й асистента вихователя в цьому закладі
та який розмір доплати?

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України
“Про дошкільну освіту”, педагогічне наван
таження вихователя інклюзивної групи за
кладу дошкільної освіти складає 25 годин на
тиждень.
Підрозділом 1 розділу І додатка до за
значеного Порядку, передбачено надання
вихователю й асистенту вихователя, які
працюють в інклюзивній групі закладу до
шкільної освіти, щорічної основної відпуст
ки тривалістю 56 календарних днів.
Згідно з п. 5 додатка до постанови КМУ
“Про встановлення розміру доплати за
окремі види педагогічної діяльності” від
25.08.2004  №1096, за роботу в інклюзивних
групах у закладах дошкільної освіти педаго
гічним працівникам та асистентам вихова
телів здійснюється доплата, максимальний
розмір якої складає 20 % від ставки, але тіль
ки за години роботи в цих групах. 

Надсилайте ваші запитання
до редакції: dv@dvsvit.com.ua
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