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Олена МОРЄВА

42 Оплата праці вчителя
за індивідуальне навчання учнів
У багатьох загальноосвітніх навчальних 
закладах є учні, які навчаються 
за індивідуальною формою.
Для проведення заняття учитель 
приходить до цих дітей додому.
Розглянемо, як оплачують 
таку роботу

підвищуємо 
майстерність

Людмила КРАВЧЕНКО

46 Керівник навчального закладу
не погоджується з результатами ревізії: 
чи підписувати акт ревізії
Фінансові інспектори за результатами 
ревізії фінансово-господарської 
діяльності навчального закладу 
склали акт ревізії. Однак керівник 
навчального закладу не погоджується 
з окремими висновками, зазначеними 
в ньому, і відмовляється його 
підписувати. Що ж має бути зазначено 
в акті ревізії та чому потрібно 
його підписувати?

розв’язуємо 
господарські питання

Катерина ЛУБИНЕЦЬ

52 Оформлення договірних
орендних земельних відносин
Навчальні заклади мають право 
передавати в оренду власні 
земельні ділянки та, відповідно, 
використовувати кошти від оренди 
землі. Про те, як правильно укласти 
договір оренди землі, —  далі

забезпечуємо охорону 
та зміцнення здоров’я

Ганна СЕМЧИШИНА 

60 Зміни о р га н із а ц ії та проведенні 
профілактичних щеплень
Уже з першого січня цього року набрали 
чинності деякі нормативно-правові акти щодо 
проведення профілактичних щеплень в Україні

запитання —  відповідь
66 Визначення групи наказу про надання 

матеріальної допомоги учням

67 Документи, що дають право на відпустку 
у зв'язку з навчанням

68 Порядок надання відпустки у зв'язку ' 
з навчанням працівникові, який 
навчається в аспірантурі заочно

68 Урахування святкових та неробочих днів, 
що припадають на період відпустки
у  зв'язку з навчанням

69 Позначення відпусток у зв'язку 
з навчанням у табелі обліку 
використання робочого часу

69 Право на відпустку у зв'язку з навчанням 
працівника —  студента ВНЗ денної 
форми навчання

70 Право працівника-сумісника, який
є студентом вечірньої або заочної форми 
навчання у ВНЗ, на відпустку у зв'язку 
з навчанням

7 0 Тривалість відпустки у зв'язку 
з навчанням для підготовки 
та захисту дипломного проекту

71 Відкликання працівника з відпустки 
у зв'язку з навчанням
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