




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AIT. 1 ІЗ 11 Ст. И З 

m плину ташшкггушння иідарашсав квалі-
фікованою ірюбочою «мою. 

476. 'Уча в ш г к а х файрмно-шоодеывого 
7"МііЩ'п;а щшїоюті на виробницг;.: най-
м е т е чотири щодня протягом иер-
алкхго І другого раку ШІВІЧШШЯ і юйбмьше 
шість годин щади® протягом третього року 
катаная, незалежно під віку, з там, що пра-
дю їхню оплачується за чинними тарифним 
нормами, -ж sa повний роботи® день. 

У н а г а. У ШІ і, ваИишй на иірізіемшх 
роботах, працюють найбільше чотири 
гарии щодня протягом усього курсу 
«авчання. 
476. Ніякі позачергові і ініічінй роі&оаж, а 

так сайо призначення в інічні зміни учнів 
шия фафимо-з'авоасыоого учепмцтв'а не до-
яуекаетьюи. 

477. Учиш шшіа фабринно-защдюького 
реиирва можна звільняти ;або скорочувати 
зі иувйби їв нідарийшад тільки у раїзі ізвіаь-
вешш їх із шиши. У разі шовного спиненая 
шрришіства слід ужити заходів, щоб розмі-
сили учнів по інших адщірвшяваос даного 
Еяройвицхва. 

Пршягюм останніх п'ятьох місяців нав-
чиш учнйв шкій фЕбрично-вашодсьгога уче-
інйцтва щ т а в г т ъ с а в штаг підприємства, 
даерігаїочи встановлену в аргг. 475 кількість 
годи їх роботи на шробніїщтві. 

478. Веіщдаійушння обов'язкових шшь-
ЕИХ йаиягь без поважних причин дорівню-
єш« До • невиходу на роботу з усіма, що з 
нього ш о т і ш т . , наслйдвамии; , 

47'9. Звільняти учНіїв ііз гаюнг фабричио-
шодсыкого учеництва дозволяється: 

1) ВДЩО ВОНИ не виковують ВИМОГ шніль-
иого пмяму, в тому числі роботи на' .вироб-
ництві; 

2) у разі явно антигромадського вчин-
ку учня, не сумісного з його неребушаишш 
у пшші; 

3) з власного бажання утни. 
Звільняти із школи за вігадві®, иередба-

•щщх у и. п.- 1 ;і! 2 цього артикулу, можна 
тільки за. иостановшо шильної ради або її 
кршдії. 

делением но специальностям їв .соответствии 
с планам комплектования предприятий ква-
лифицированной рабочей силой. 

475. Учащиеся з школах фабрично-за-
водского ученичест"'. работают на произ-
водстве не свыше четырех часов ежедневно 
в течение первого и второго годов обучения 
н не свыше шести часов ежедневно в тече-
ние третьего года обучения, независимо от 
возраста, при чем оплата труда их произ-
водится согласно действующим тарифным 
положениям, как за полный рабочий день. 

П р и м е ч а н и е . Учащиеся, занятые 
на подземных работах, работают не свы-
ше четырех часов ежедневно в продол-
жение всего курса обучения. 
476. Никакие сверхурочные и ночные ра-

боты, а также назначения в ночные смены 
учащихся школ фабрично-заводского учени-
чества не допускаются. 

477. Ученики школ фабрично-ізаводомго-
ученичества могут быть увольняемы или 
сокращаемы со службы їв предприятии е ш ь 
в случае увольнения их из школы. В слу-
чае полной остановки предприятия должны, 
быть приняты меры к размещению учеников 
на других предприятиях данного производ-
ства. 

•В течение последних пяти месяцев обуче-
ния учащиеся школ фабрично-заводского 
ученичества зачисляются в штат пред-
приятия с сохранением установленного 
ст. 475 количества часов их работы на про-
изводстве. 

478. Непосещение обязательных м о л ь -
ных занятий без уважительных .причин при-
равнивается к невыходу на работу со всеми 
вытекающими последствиями. 

479. Увольнение учеников из школ фа-
брично-заводского ученичества допускается: 

1) в случае невыполнения ими требова-
ний учебного плана, в том числе работы на, 
производстве; 

2) в случае явно антиобщественного про-
ступка ученика, несовместимого с его пре-
быванием в школе; 

3) но собственному желанию ученика. 
Увольнение из школы в случаях, преду-

смотренных п.н. 1 и 2 настоящей статьи, 
может быть произведено лишь по постанов-
лению школьного совета или его прези-
диума. 
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