ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Петренко Наталя Вячеславівна, директор Новоукраїнської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської ради
Шановна Наталю Вячеславівно!
Повідомляємо Вас про те, що 18 березня 2020 року набрав чинності Закон
України "Про повну загальну середню освіту". Відповідно до підпункту 1
пункту 3 розділу X "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України
"Про повну загальну середню освіту" до 1 липня 2020 року засновники
державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені
ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з
керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові
договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за
віком, - на один рік) без проведення конкурсу.
Ви попереджаєтесь про переведення з безстрокового трудового договору
на строковий трудовий договір терміном на 6 років з 1 липня 2020 року .
Просимо Вас письмово повідомити про згоду або відмову роботи в нових
умовах до 15.06.2020 року.
У разі відмови від роботи в нових умовах трудовий договір буде
припинено за пунктом 9 частини першої статті 36 КЗпП України .
Начальник відділу освіти
Підпис працівника

______ _______________

Т. Стратонова
« » квітня 2020 року

Повідомляємо, що працівники, тимчасова непрацездатність яких настала
після вручення попередження і відновилась до збігу строку попередження, не
вправі вимагати подовження строку попередження на кількість днів тимчасової
непрацездатності. Не передбачається законодавством і виключення зі строку
попередження часу перебування працівника у відпустці.
Петренко Н.В. попереджена в присутності :
1.________________________
2.________________________
3.________________________
Це попередження складено у двох екземплярах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Доценко Оксана Григорівна, директор Новоукраїнського навчальновиховний комплексу № 8 "Ліцей-заклад дошкільної освіти" Новоукраїнської
міської ради.

Шановна Оксано Григорівно!
Повідомляємо Вас про те, що 18 березня 2020 року набрав чинності Закон
України "Про повну загальну середню освіту". Відповідно до підпункту 1
пункту 3 розділу X "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України
"Про повну загальну середню освіту" до 1 липня 2020 року засновники
державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені
ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з
керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові
договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за
віком, - на один рік) без проведення конкурсу.
Ви попереджаєтесь про переведення з безстрокового трудового договору
на строковий трудовий договір терміном на 6 років з 1 липня 2020 року .
Просимо Вас письмово повідомити про згоду або відмову роботи в нових
умовах до 15.06.2020 року.
У разі відмови від роботи в нових умовах трудовий договір буде
припинено за пунктом 9 частини першої статті 36 КЗпП України .
Начальник відділу освіти
Підпис працівника

______ _______________

Т. Стратонова
« » квітня 2020 року

Повідомляємо, що працівники, тимчасова непрацездатність яких настала
після вручення попередження і відновилась до збігу строку попередження, не
вправі вимагати подовження строку попередження на кількість днів тимчасової
непрацездатності. Не передбачається законодавством і виключення зі строку
попередження часу перебування працівника у відпустці.
Доценко О.Г. попереджена в присутності :
1.________________________
2.________________________
3.________________________
Це попередження складено у двох екземплярах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Тоток Тетяна Василівна, директор Новоукраїнського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням
англійської мови – гімназія " Лідер" Новоукраїнської міської ради
Шановна Тетяно Василівно!
Повідомляємо Вас про те, що 18 березня 2020 року набрав чинності Закон
України "Про повну загальну середню освіту". Відповідно до підпункту 1
пункту 3 розділу X "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України
"Про повну загальну середню освіту" до 1 липня 2020 року засновники
державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені
ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з
керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові
договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за
віком, - на один рік) без проведення конкурсу.
Ви попереджаєтесь про переведення з безстрокового трудового договору
на строковий трудовий договір терміном на 1 рік з 1 липня 2020 року .
Просимо Вас письмово повідомити про згоду або відмову робити в нових
умовах до 15.06.2020 року.
У разі відмови від роботи в нових умовах трудовий договір буде
припинено за пунктом 9 частини першої статті 36 КЗпП України .
Начальник відділу освіти
Підпис працівника

______ _______________

Т. Стратонова
« » квітня 2020 року

Повідомляємо, що працівники, тимчасова непрацездатність яких настала
після вручення попередження і відновилась до збігу строку попередження, не
вправі вимагати подовження строку попередження на кількість днів тимчасової
непрацездатності. Не передбачається законодавством і виключення зі строку
попередження часу перебування працівника у відпустці.
Доценко О.Г. попереджена в присутності :
1.________________________
2.________________________
3.________________________
Це попередження складено у двох екземплярах.

