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“_1_ “_вересня  2016 р.                     №  149 - c 

 

                                   Н  А  К  А  З  
 
Про затвердження  Правил внутрішнього розпорядку студентів коледжу. 

 

Про заборону паління цигарок, вживання спиртних напоїв, наркотиків  

та знаходження  в нетверезому  стані в приміщенні Коледжу. 

Про заборону  мобільних  телефонів  під  час  занять. 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1.   На  заміну до наказу №107-с від 13.09.2011р.  ввести в дію з 1 вересня 2016 р. нову редакцію 

Правил внутрішнього розпорядку студентів коледжу  та  вважати їх виконання  обов’язковим для 

всіх студентів коледжу. 

 

2.  З метою активізації роботи колективу Коледжу щодо запобігання паління цигарок, вживання 

спиртних напоїв, наркотиків та знаходження  в нетверезому стані студентів та працівників Коледжу, 

згідно з типовими правилами про ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, «Єдиних вимог до студентів Коледжу», 

виконання наказу Міністерства освіти і науки України №57 від 12.02.01 року, постанови Кабінету 

Міністрів №1697 від 15.09.99, №814-8 від 27.07.99року  та №855 від  08.11.2004 року про посилення 

роботи серед студентів щодо запобігання вживання наркотиків, спиртних напоїв та паління цигарок 

в приміщенні Коледжу та  Наказу МОН  України №420 від 24.05.07 року про запобігання  

користування  мобільними  телефонами  під  час  занять: 

 

2.1 заборонити працівникам та студентам паління цигарок в приміщеннях Коледжу, в туалетних 

кімнатах та на прилеглих територіях, вживання спиртних напоїв та знаходження  в  нетверезому 

стані в приміщенні Колледжу; 

 

2.2.зав.відділення, класним керівникам груп та фельдшеру Коледжу посилити роз’яснювальну та 

профілактичну роботу з попередження паління цигарок, вживання спиртних напоїв, наркотиків і 

знаходження  в приміщенні Коледжу в нетверезому стані; 

 

2.3 при проведенні атестації педпрацівників враховувати, як викладач особистим прикладом 

створює повагу до принципів загальнолюдської моралі та культури, запобігає порушенню правил і 

сам особисто пропагує здоровий спосіб життя; 

 

2.4 заборонити студентам та викладачам  користування  мобільними  телефонами  під  час  занять; 

 

2.5 у разі порушення даного наказу до студентів та працівників буде застосовано один із таких 

заходів:  догана;   звільнення (відрахування); 

 

3. Даний наказ довести до відома студентів та працівників Колледжу. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 Директор   коледжу                                                               Н.Ю.Грицак 

 


