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Офіційний відділ

Щодо тривалості щорічної основної
відпустки вихователів закладів дошкільної
освіти у 2020 році
Лист МОН України від 30.01.2020 № 1/9-59

В

раховуючи численні звернення щодо тривалості щорічної основної відпустки вихователям закладів дошкільної освіти у 2020 році за період роботи з 2019 по 2020 роки, Міністерство освіти
і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляють.
Порядок 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, науковопедагогічним працівникам та науковим працівникам затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 14.04.97 № 346.
Постановою Кабінету Міністрів України від
10.07.2019 № 694, яка набрала чинності з 1 січня
2020 року, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346, зокрема щодо
збільшення тривалості щорічної основної відпустки
деяким категоріям педагогічних працівників.
Відповідно до зазначених змін з 1 січня 2020 року
тривалість щорічної основної відпустки вихователів

закладів дошкільної освіти, незалежно від груп дітей,
з якими вони працюють, зокрема й загального розвитку, становить 56 календарних днів.
Отже, у 2020 році вихователям закладів дошкільної освіти за період роботи з 2019 по
2020 роки надається щорічна основна відпустка
тривалістю 56  календарних днів без дотримання
пропорційності відпрацьованому робочому часу.
Зазначеним працівникам, які за такий же
період роботи отримали відпустку повної тривалості у 2019 році, додаткові дні відпустки
у 2020 році не надаються.
Одночасно слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 694 також
збільшено до 42 календарних днів тривалість щорічної основної відпустки вихователям закладів
вищої та післядипломної освіти, зокрема тим, хто
працює в гуртожитках, та до 56  календарних днів —
вихователям інтернатів при школах, інструкторам
з фізкультури, керівникам гуртків студій, секцій,
інших форм гурткової роботи, асистентам вихователів закладів загальної середньої освіти.

Міністр освіти і науки України
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Плекаймо рідну мову
ВІДПОВІДНО ДО НАКАЗУ чи ВІДПОВІДНО НАКАЗУ ?

О

дна з найтиповіших помилок, які трапляються у діловій документації закладів дошкільної освіти, — неправильне вживання прийменників “відповідно” та “згідно”.
Запам’ятайте дві сталі форми: відповідно до чогось (родовий відмінок іменника)
та згідно з чимось (орудний відмінок). Обидві ці форми нормативні, взаємозамінні й можуть довільно вживатися в офіційно-діловому стилі. Будь-які інші варіанти — помилкові.
НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

відповідно наказу

відповідно до наказу, згідно з наказом

відповідно з листом МОН

відповідно до листа МОН

у відповідності з програмою

відповідно до програми

згідно плану

згідно з планом

згідно рішення

згідно з рішенням
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ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ
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Більше, ніж просто
журнали…

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ —
для дітей, батьків і педагогів
До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”

та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль”
ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріали:

✔
✔
✔
✔

ПАМ’ЯТКИ
ІНСТРУКЦІЇ
КАРТКИ до дидактичних ігор
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ
тощо
БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?
Відскануйте

Завантажте

Роздрукуйте Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
Передплачуйте журнали:
ÎÎ на сайті jmil . com . ua / peredplata
оберіть зручний варіант передплати

ÎÎ у будь-якому відділенні Укрпошти
індекс комплекту — 95989

