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1, Заzалtьнi полохrсення

ВизцачаючИ колективвий договiР локаJIьниМ нормативним актом , на

пiдставiякогореryлюютьсясоцiально-економiчнi,виробничiiтрУловiвiдносини
, сторони домовились про настчпне :

1.1. Колективний договiр у,*чл""о,u 202l -2026_роки' :__---.-:л

1.2. Колективний до,Й i><"*ений загальними зборами працiвникiв, протокол

Ns 2 вiд rЯ ,рu"""ЪбZ1 ро*у i набувас чинностi з дня його пiдписання ,

1.3. iоп.й"r"й договiр дiе до прийняття Еового ,

|.4. Сторонами non"*,i,"rro,o договору е :Ухгородська початкова школа

<<Веселка>> Ужгородськоi MicbKoi п*ll 
-bu*upnaTcbKoi 

"б"ч]'-,:,"::::
директора, З"р",i"^iЪОур , який пред"та"ляе iнтереси власника 1 мае

"'ffi :Ё:;#ХЁ:ХЖ#":,:j :р g,TlT:"", органiз а_цii ( надалi в оппо),

який вiдповiд,; ;;;}' i'iпп Vкраiъуl , ст,37 Закону Укра'iни < Про

професiйнi спiлки , ix права * чli]i1 дiяльностi D представJIяе iнтереси,

працiвникiв Ужгородсiкоi' початковоТ школи <<Веселко Ужгородськоt

MicbkoТ ради Закарпатськоi областi в особi голови , Корольчук Галини

Вiкторiвни, _ ___л_| ..,,,rtлt_.r аяксlноI
1.5. Колективний договiр укладено на_ ocHoBi чинного законодавства 1 е

правовим актом , який реryлюе :i_ry:::"i , трудовi та соцiа,пьно-економlчнl

вiдносини,а о, Ho"i у,Йл*,""" iHTepeciB праuiвникiв,i _|,"_9-'"::l**,
1.6. Положення даЕого !о,о"ору по--рюо"," tla Bcix працiвникiв незалежно

вiд того , .rI{ 
" ";;;;;;;;ъбtшб , i_e обов,язковими для роботодавця , ..

1,'7. Роботодавець Ужгородськоi п_очатrlовоi школи << Веселко> Ужгородськоr

мiськоiрчл'зu*чр,,ч'ськоiобластiВизнаеВоIIПоединимповноВажним
представникоoo ;;i;;;;i;никiв.УПШ < Веселкuo в трудових переговорах,

1.8. Сторони rrоr""ро"iЙr"-f"*""i.r" .чоезпеченЕя узгоджених i прийнятих

,-обJ"'".ur" i объв'язковiсть умов даного договору,

1.9. Жодна iз cTopiH , що уклЕlJIи колективний договiр , не може_протягом усього

строку його дii в одвосторонньому порядку приймати рiшення , що

змiнюють ""оr'; : 
rж;;#^;^iоьъ","rчr"" колективного договору або

припиняють ix викоrrання ,

1 . 1 0. воIIпо .оОо"'"r]Й",",np,"" ефективнiй роботi школи власТиВИМИ

ВоIIПо методами та засобами,
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2, TpyloBi BidHocuHu

Роботодавець зобов'язусгься :

використання спецiа.пьних коштiв для
школи , полiпшення становища

2.4,

2.5.

2.8,

2.9.

2.|. Забезпечити ефективну дiяльнiсть , УПШ << Веселка> виходячи з фактичних
обсягiв фiнансування , та рацiональне
пiдвищення результативностi роботи
працlвникlв .

2.2. Забезлечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бщи закладу ,

створення оптимЕIльних умов для органiзацii навчЕUIьно-виховного процесу.
2.З. Застосовувати засоби матерiального i морального стимулювання якiсноi

працi , рацiонального використанЕя наявного обладнання , технiчних
засобiв навчання i т.п.
Забезпечити сво€часну розробку , iнформування та ознайомлення з
посадовими 1нструкцlями всц категорlи працlвникlв установи.
Забезпечити протягом одного року реЕцiзацiю працiвниками переважного
права Еа укладання 1рудового договору у разi повторного прийняття на
роботу працiвникiв анмогiчноi квалiфiкацii ( ст,42-| КЗпП Украiни ).

2.6. Не застосовувати контрактну форму трудового договору KpiM випадкiв,
передбачених чинним законодавством , та у разi , коли сам працiвник
виявив бажання працювати за контрактом i за умови наявностi фiнансових
можJIивостей .

2.7. Вiдповiдно до заявок забезпечити працевлаштування в ycTaHoBi освiти
випускникiв педагогiчних навч€шьних закладiв за отриманою спецiальнiстю,
уклавши з ними безстроковий трудовий договiр та установивши iM
навчальне навантаження в обсязi не нижче кiлькостi годин на ставку
заробiтноi плати .

Забезпечити наставництво над молодими спецiалiстами , сприяти ix
адаптацii в колективi та професiйному зростанню.
.Що початку роботи працiвника за укJIаденим трудовим договором
роз'яснити пiд розписку його права , обов'язки , iнформувати про умови
працi , права на пiльги i компенсацii за роботу в особливих умовах
вiдповiдно до чинного законодавства i даного колективного договору .

2.10. Звiльнення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за
попереднiм погодженням з ВОППО згiдно з чинним законодавством .

2,1l. У TepMiH , визначений працiвником , за його власним бажанням розривати з
ним трудовий договiр ( в тому числi строковий ) , якщо в ycTaнoBi не
виконуеться законодавство про охорону працi , умови колективного
договору з цих питань з виплатою вiдповiдноi вихiдноi допомоги ( ст. 7
Закону Украiни
законодавства.

к Про охорону працi >l ) вiдповiдно до чинного



2.12. Протягом двох днiв з часу одержання iнформацii доводити до вiдома
працiвникiв HoBi нормативнi документи стосовно трудових вiдносин ,
органiзацii працi , роз'яснювати ix змiст, права та обов'язки працiвникiв .

2.13. Забезпечити перiодичне ( не рiдше одного разу на п'ять poKiB ) пiдвищення
квалiфiкацii та стажування педагогiчних, науково-педагогiчних працiвникiв
, гарантуючи iM при цьому вiдповiднi пiльги , компенсацii згiдно з чинним
законодавством ( збереження середньоi заробiтноi плати , плата BapTocTi
проiЪду , виплата добових , стипендii тощо ).

2. 14. Включати представника ВоППО до скJIаду тарифiкацiйноi та атестацiйноi
комiсiй.

2.15. Затверлжувати режиМ роботи , графiки роботи , розклад занять за
погодженням з ВоI]По .

2.16. Забезпечити при складаннi розкJIаду навчальних занять оптимальний режим
роботи:

- для батькiв , якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB ;
- для тих , хто поеднуе роботу з навчанням

занять день для методичноi роботи
вчителям , що мають навантаження в

2.17. Надавати вiльний вiд навчальних
керiвникам методичних об'еднань i
обсязi 18 годин .

2.18. Сприяти створенню в колективi здорового мор€шьно-психологiчного
мlкроклlмату, упереджувати виникнення iндивiдуальних та колективних
трудових конфлiктiв , а у випадку ix виникнення забезпечити вирiшення
згiдпо з чинним законодавством .

2.19. В Ужгородськiй початковiй школi <<Веселко) встановити з наповнюванiсть
груп та класiв початковоi школи вiдповiдно до нормативiв чинного
законодавства.

виборний орган первинноi профспiлковот органiзацii зобов'язуеться :

1. Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних документiв щодо органiзацiт
працi , ix права i обов'язки.

2. Сприяти дотриманЕю трудовоi дисциплiни та правил внутрiшнього
розпорядку.

3. Забезпечувати постiйний контроль за сво€часним введенням в дiю
нормативниХ документiв з питань трудових вiдносин , органiзацii
нормування працi , розподiлу ЕавчaIльного наваIlтажеяня .

4. Сприяти упередженню виникнення тудових конфлiктiв .

Сторони домовшлпсь про :

Встановлення в ycTaHoBi п'ятиденного робочого тижня з двома вихiдними
днямивсуботу,недiлю.
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3.3абезпечення за йняmосmi

Роботодавець зобовrязусться :

3,1. Приймати рiшення про змiни в органiзацii роботи закладу,лiквiдацiю ,
реорганiзацiю, пепепрофiлювання устаЕови, скорочення чисельностiабо штату працiвникiв лише пiсля попереднього проведення
переговорiв з ВоППО - не пiзнiше як за три мiсяцi до здiйснення цих
заходiв ( п. 4.1.8. Галузевоi угоди ).з.2. Надавати бажаючим можливiсть працювати на умовах неповного
робочого часу з оплатою працi пропорцiйно вiдпрацьованому часу без
будь-яких обмежень трудових прав працiвн"*ч , i. збереженням прав
тривалостi оплачуваноi вiдпустки та Bcix .чрurriй , пiльi
компенсацiй, встановлених колективним договором .з,3, Не допускати економiчно не обrрунтованого скорочення шlaciB, груп
( пiдгруп ) , робочих мiсць.

з.4. При виникНеннi необхiдностi звiльнення працiвникiв у зв'язку iз
змiнами в органiзацii роботи школи , в тому числi Йквiдацiiю ,
реорганiзацiсю або перепрофiлюванням устаЕови, скороченням
чисельностi або штату працiвникiв ( п.l ст. 40 КЗпП УкраiЪи) :- здiйснювати звiльнення лише пiсля використання ycii моlкливостей

забезпечити ix роботою. на iншому робочому мiсцi , в т.ч. за рахунокзвiльнення сумiсникiв , лiквiдацiТ сумiщення i i.д. ;- повiдомлення не пiзнiше , як за два мiсяцi у письмовiй формi державну
службУ зайнятостi ( п.5 ст.20 ЗаконУ УкраiЪИ < Про зайнятйri о ;- направляти на професiйну пiдготовку , перепiдготовку iз збереженням
середнього заробiтку на весь перiод навчання .

виборнпй орган первинноi профспiлково[ органiзацil зобовrязуеться :

1. ВестИ роз'яснювальну робоry з питань трудових прав та соцiального
захисту вивiльнюваних працiвникiв .

2. Забезпечувати захист вивiльнюваних працiвникiв згiдно з чинним
законодавством . Контролювати надання працiвникам переважного права
3€UтиIдення на роботi вiдповiдно до ст.42 КЗпП УкраiЪr . Не допускати
звiльнення за iнiцiативою роботодавця вагiтних , *iroK , якi мають дiтей
BiKoM до 3-х poKiB ( до 6-ти poKiB - ч.2 ст.|49 КЗпП Украiни ) , одиноких
MaTepiB за наявностi ди-гини BiKoM до t4 poKiB або дитини - iнвЙiда ( ст. l84
КЗпП УкраiЪи ) .

Сторони домовились r що при скороченнi
працiвникiв переважне право залишення на роботi

чисельностl чи штату
у випадку однаковоi
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продуктивностi працi i кваrriфiкацii , kpiM передбачених законодавством
надаеться також :

- особам перед пенсiйною BiKy;- працiвникам , в сiм'ях яких е особи , що мають стаryс безробiтяих тощо .

4. Робочuй час , ре сuл, лпа нормування працi
Роботодавець зобов'язусгься :

4.L. Не допускати вiдволiкання працiвникiв вiд виконання ними
професiйних обов'язкiв ( за винятком випадкiв , передбачених
чинним законодавством ).

4.2, Зшrучати працiвникiв до роботи в надурочний час , як виняток
лише з дозволу воппО з оплатою'fi у вiдповiдному розмiрi з
до1римulнtulм норм чинЕого законодавства ст. 64 КЗпП УкраiЪи.4.з, У разi запроВадженнЯ черryваннЯ в ycTaHoBi завчасно у..од*у"чr"
з ВоIIПО графiки , порядок i розмiри компенсацii.

4.4. Залучати до роботи окремих працiвникiв у вихiднi ( неробочi ) днi
лише у виняткових випадках за ix згодою i за погодженням з
ВОIIПО, вiдповiдно до ст.67 КЗпП Украiни.

4.5. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згiдно з
чинним законодавством , ст.72 КЗпП УкраiЪи .

4.6. Запроваджувати пiдсумковий облiк робочого часу для працiвникiв
( чергових , сторожiв , робiтникiв зайнятих експлуатацiею та
обслуговуванням котелень тощо ) .

4.7. Залучати працiвникiв до замiни тимчасово вiдсутнiх працiвникiв
лише за ix згодою.

4.8. Запровадження , змiну та перегляд норм працi проводити за
погодженшIм з ВОППО .

4.9. Про запровадження нових норм чи змiну чинних норм працi
повiдомляти працiвникiв не пiзнiше як за два мiсяцi-до rx
запровадженЕя .

4.10. Розподiл навча-пьного навантаження здiйснювати за погодженням з
воппо Попереднiй розподiл навч€lльного навантаження на
насryпний навчальний pik проводити в кiнцi поточного року , про
щО повiдомляти працiвникiв письмово та невiдкладно. Не
обмежовувати обсяг навч€tльного навантаження максим€шьними
розмiрами Навчальне навантаження в обсязi менше тарифноi
ставки встановлювати лише за письмовою згодою працiвника ( в
системi зага.ltьноi середньоi освiти ) .

4.11. При прийняттi на роботу працiвника до початку його ,Iрудовоl
дiяльностi роботодавець зобов'язуеться :

- пiд розписку ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього 1рудового
розпорядку;- визначити працiвнику робоче мiсце ;



- проiнформувати працiвника шляхом проведення iHcTpyKTaxy з технiки
безпеки ;

- у п'ятиденний TepMiH пiсля початку тудовоi дiяльностi виписати
працiвникУ трудовУ книжкУ ( якщО у ньогО не булО ) та внести до неТ
вiдповiднi записи ;- створитЕ умови матерiально-вiдповiдмьним особам для забезпечення
збереження довiреного iM майна .

4.12. Забезпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiенiчних норм
темпераryрний повiтряний, свiтловиЙ i водний режими в закладi .

4.13. Забезпечити встаноыIеЕня педагогiчного наванftDкення
працiвникiв (на тиждень) в обсягах, що вiдповiдають ставцi
заробiтноi плати (посадовому окладу), зокрема:

- вихователя загального типу - 30 годин;
- практичного психолога - 40 годин;
- музичЕого керiвника - 24 години;
- iнcTpyKTopa з фiзкультури - 30 годин;
- вчителя початкових класiв - 18 годин;
- заступЕика директора з навчапьно-виховноI роботи - 40 годин;- вихователя-методиста - 36 годин.

Сторони домовплпсь :

- протягоМ навчальногО року школа праIдое в режимi 5-ти денного робочого
тижня.

5. Охорона працi

Роботодавець зобов'язусться :

5.1. Забезпечити своечасну розробку i виконання заходiв для створення
безпечних та нешкiдливих умов працi вiдповiдно до вимог
нормативних документiв з охорони працi.

5.2. В установленi строки проводити аналiз виробничого травматизму i
профзахворювань .Розробити KoHKpeTHi заходи щодо запобiгання
нещасних випадкiв та профзахворювань.

5.3. ОрганiзуватИ збори працiвникiВ установи з метою обрання
уповноваженого з питань охорони працi. Створити умови його
навчання та виконання функцiй громадського нагляду за охороною
працi ( ст. ст. 46,47 Закону УкраiЪи < Про охорону працi >)

5.4. Органiзувати безоплатне проведення попереднього ( при прийняттi
на роботу ) i перiодичних медичних оглядiв працiвникiв ( ст. ст. 18,
19 Закону УкраiЪи < Про охорону працi >)

5,5. Виконати до 15 жовтня Bci запланованi заходи з пiдготовки до
роботи в зимових умовах.

5.6. Придбати для куточкiв з охорони працi засоби агiтацii i
пропаганди, пам'ятки i т.п.

5.7, Забезпечити належне утримання санiтарно-побутових примiщень.



Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii зобов'язу€ться :

l. Провести в установленi строки вибори представникiв ВОППО з питань
охорони праui . Провести навчання активу .

2. Встановити контроль за виконаЕням вимог нормативних aKTiB з охорони
працi силами представникiв ВОППО з питаЕь охорони працi.

3. Виносити на розгляд засiдань ВОППО пит.lннJI стаЕу умов i охорони прачi.

Стороши домовилпсь про дотимання вiдповiдних норм , правил та
нормативних документiв з охорони працi згiдно Закону УкраiЪи < Про
охорону працi >.

6. Оtшаmа працi
Роботодавець зобов'язусться :

6. l. Виплачувати працiвникам установи заробiтну плату у грошовому
вираженнi за мiсцем роботи двiчi на мiсяць:

- заробiтна плата за першу половину мiсяця |2 числа,
- остаточний розрахунок 27 числа.

При спiвпадiннi TepMiHiB виплати
днями виплачувати ix на передоднi.
6.2.Забезпечувати в ycTaHoBi гласнiсть умов оплати працi, порядку виплати

доплат, надбавок, винагород, iнших заохочуваJIьних чи компенсацiйних виплат,
положень про премiювання.
6.3 Вiдповiдно до ст. 15 Закону Украiни < Про оплаry працi >>, погоджувати з

ВОППО умови плати працi в закладi,
6.4 Забезпечити оплату працi за замiну тимчасово вiдсутнiх прачiвникiв у
зв'язку з ix вiдпусткою ( п. 6.1.12 Галузевоi угоди ).
б.5 Здiйснювати оплату працi , у випадках коли заняття не проводиться з

незалежних вiд працiвника причин (несприятливi метеорологiчнi умови,
епiдемii) з розрахунку заробiтноi плати при тарифiкацii за умови виконання
працiвниками iншоi органiзацiйно-педагогiчноi роботи вiдповiдно до ix
функцiональних обов'язкiв (п.77 Iнструкцii МОН Украiни вiд l5.04.1993 р. Nч

l02 <Про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти >) .

6,6. Зберiгати за працiвником мiсце роботи i середнiй заробiток за час
проходження медичного огляду ( ст. l0 Закону УкраiЪи < Про охорону працi >)

б.7. Виплачувати педагогiчним працiвникам допомоry на оздоровлення в розмiрi
мiсячного посадового окпаду при надання щорiчноi вiдпустки ( ст. 57 Закону
УкраТни < Про ocBiry >).

б.8. Виплачувати працiвникам вихiдну допомоry при припиненнi трудового
.]оговору :

- з пiдстав, зазначених у п.6 ст.36 , п.п.1,2,6 сг.40, ст.39 КЗпП Украiни в

розмiрi не менше середнього мiсячного зарбiтку ;

6.9. У випадках припинення трудового договору з пiдстав , зазначених у п.6
ст.36, п.п.1,2,6 ст.40 КЗпП Украiни , праIriвниковi , якому встановлена

авансу чи заробiтноi плати з вихiдними



iнвалiднiсть, пов'язана iз трудовим
виробництвi виплачувати вихiдну
мiсячного заробiтку.

калiцтвом або ушкодженням здоров'я на
допомогу у розмiрi бiльше середнього

6.10.Забезпечити працiвникам, якi за графiком роботи працюють у нiчний час,
додаткову оплату у розмiрi 40 О/о Годинноi тарифноi ставки за кожну годину
роботи в нiчний час ( п.6.2.4. Галузевоi угоди ). Нiчним вважа€ться час з l0
години вечора до б години ранку.
6.1l. Оплаry працi iнвалiдам проводити згiдно чинного законодавства,

виборншй орган первинно'i профспiлковоi оргапiзацil зобов'язуеться:l- Здiйснювати кон'роль за дотриманням в ycTa'oBi ,ч*о"од""aa"" npo
оплаry працi.

2. Сприяти в наданнi працiвникам устаrrови необхiдноi консультативноi
допомоги щодо питань з оплати працi.

3. Представляти iнтереси працiвника при розглядi його трудового спору
щодо оплати працi в KoMiciI по трудових спорах ( ст.226 КЗпП Украrни ).

7. Час вidпочuнку

Роботодавець зобов'язусгься :

7.1. Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати за
погодженням з ВоППо не пiзнiше cTpoKiB визначених чинним
законодавством , i доводити до вiдома працiвникiв .

7.2, Повiдомляти працiвника про дату початку вiдпустки не пiзнiше
нiж за два тижнi до встановленого графiком TepMiHy ( ст.10
Закону УкраiЪи < Про вiдпустки >).

7.3. Надавати вiдпустку ( або iT частину ) керiвним , педагогiчним
працiвникам протягом навчального року у зв'язку з необхiднiстю
санiтарно-курортного лiкування ( Постанова Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд l4.04.1997 року Nэ 346) за письмовою змвою

7,4. Надавати особам , якi працюють на умовах неповного робочого
часу , в т.ч. тим , хто перебувае у вiдпустцi по догляду за дитиною
до досягнецня нею трирiчного BiKy , щорiчну основну вiдпустку
повноi тривалостi .

7.5. Жiнкам , якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB або
дитину - iнвалiда , за ix письмовим бажанням щорiчно надавати
додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю 10 календарних днiв
без врахування святкових та неробочих днiв. Вiдпустку такоi ж
тривалостi надавати батькам , якi виховують одну i бiльше дiтей
без MaTepi ( батька ) , особам , якi взяли пiд опiку дiтей .

7,6. У межах бюджетних асигнувань та за рахунок iнших джерел
(власних коштiв ) надавати працiвникам додатковi вiдпустки n не
передбаченi Законом Украiъи к Про вiдпустки >, а саме у
випадк€lх:

- особистого шлюбу-3 днi ;



- шлюбу дiтей - 3 днi ;- смертiблизьких_5днiв(п.5.2.11 Галузевоiугоди).
7 .7 . Здiйснювати вiдкликання працiвника iз вiдпустки лише за його

згодою у випадках , передбачених законодавством ( ст.12 Закону
УкраiЪи < Про вiдпустки >).

7.8. Надавати вiдпустки без збереження заробiтноi плати або з
частковим ii збереженням лише за наявностi особистоi заяви
працiвника.

7,9, За бажанням працiвника частину щорiчноi вiдпустки замiнювати
грошовою компенсацiею. При цьому тривалiсть фактично наданоi
працiвнику щорiчноi i додатковоi вйпусток нЪ повинна бути
менцою за 24 календарних днiв.

8. Соцiально-побуmовi zapaHtпii , пiльеu , компенсацii.

Роботодавець зобовrязусгься :

7.10. СтворИти умови для проходження педагогами-жiнками , якi мають
дiтей BiKoM до 14 poKiB , KypciB пiдвищення квалiфiкацii та
перепiдготовки за мiсцем пвоживання без направлення ix увiдрядження ( очно-заочнi курси ) .

7,1 l, У разi захворювання педагогiчних працiвникiв , яке унеможливлюевиконання ними професiйних обов'язкiв i обмежуе перебування в
учнiвському колективi , або тимчасового переведення за цих чи
iнших обставин на_iншу роботу , зберiгати за ними попереднiй
середнiй заробiток. У разi хвороби чи калiцтва попереднiй серелнiИ
заробiток виплачувати до , вiдновлення працездчr"осri або
встановленнЯ iнвалiдностi ( ст. 57 ЗаконУ Украrни < Про ocBiry >).

7.|2. Надавати працiвникам за рахунок фонду заробiтноТ плати : '
- матерiальну допомоry, в т.ч. на оздоровлення в cyMi , не

бiльше нiж один посадовий оклад на pi* ;- матерiальцу допомоry на поховання ( п.4 <б> постанови
_ _ Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 07.02.200l р. Nч l34 ).7.13. Рiшення про передачу в оренду споруд, примiщенi та обладнання

приймати за участю воIIпО , не допускаючи при цьому
погiршення умов працi i навчання

7.14. Забезпечити вiльний доступ до матерiалiв , докумептiв , а також доycix пiдроздiлiв i служб установи дп" .дiй.""rr" *o"rponro
наданих воIIпО прав за дотриманням чинного законодавства ,станом охорони працi i технiки безпеки , виконання колективного
договору .
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7.15. Проводити постiйну робоry з правового навчання працiвникiв iз
зarлученням представникiв правозахисt{их та iнших органiзацiй вгалузi права 

_( < Нацiона.гlьна програма освiти ,uaan"rrr" ,, ,затверджена Указом Президента Украiни вiд l8.10.200l р. М992 ).

, Впборнпй орган первинноi профспiлковоi органiзацii зобов'язуеться :l. Сприяти органiзацii санiтарно-курортного ni*y"urr"iu 
"lо"Б.rЙЙ 

.rr"ri"воппО та ix сiмей , перш.u "i.ir* , хто часто i тривалий час xBopic ,

_ хронiчно хворих i тих , хто перебувае на диспансерному облiку.2. Органiзувати проведенн_я << лнЬ здоров'я >, виiЪди на .rр"роду.'
3. Органiзувати вечори вiдпочинку , присвяченi Дrо прчцЙrикiв освiти ,8 Березня , Нового року тощо.

8, Гаранmi| diяльносmi вuборноzо opza'y первuнноi профспiлковоt орzанiзацii

Роботодавець зобовrязусгься :

8.1. Надавати воппо всю необхiдну iнформацiю з питань , що е
предметоМ колективногО договору , сприяти реалiзацiТ прававоtIпО по захисту трудових i соцiально-е*о"о"i.,п"* iHTepeciB
працiвникiв .

8.2. Надавати ВОППО
тощо.

примlщення для проведення зборiв , засiдань

9. Конmроль за ваконанням doeoBopy

Сторони зобов'язуються :

9,1, Визначити осiб , вiдповiдальних за виконання окремих положень
колективного договору
зобов'язань cTopiH.

та встановити TepMiH виконання

9.2, Перiодично проводити зустрiчi роботодавця та Воппо , на яких
iнформувати сторони про хiд виконЕlння колективного договору .9,з, Один раз на piK (у червнi ) спiльно аналiзувати ..u, ""*йrr"колективного договору , заслуховувати звiти роботодавця та
голови воIIпо про реалiзацiю взятих зобов'язань на загаJIьних
зборах трудового колективу.

9.4, У разi несвоечасЕого виконанЕя , невикоЕання зобов'язань
_ проаналiзувати причинУ та вжити TepMiHoBi заходи щодозабезпечення ix реалiзацii.

10. 3амючнi полохrсе ня

1 l .l . .Щаний колективний договiр укладений на 5 poKiB . BiH всryпае
в дiю з дня пiдписання i дiе до укладення нового колективного

ll



договору Еа наступний перiод.
l 1.2. Контроль за виконанням цього колективного договору

здiйснюеться сторонами, що його пiдписали.
l1.3. Сторони взаемно i одночасно звiтуlоть про виконання

ва зборах :tрудового колективу .

Колективний договiр схвалено на загЕuIьних зборах трудового
19 травня 202lp

договору

колективу

голова Воппо :

алина КорольчукгЕБур
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( ПОГОДЖУЮ )

Голова ВоIIПо
УТIш ( Веселко>

до колективн"." *ro""*Ж;:;*i
( l9.05.202lp. )

( ЗАТВЕРДЖУЮ )

Роботодавець
УIIШ ( Веселкаl>

Ужгородськоi MicbKoi ради
Закарпатськоi областi

J_r{ ЗорянагЕБур

cbkol ради

орольчук

' 
_Поломеення про премiювання працiвнакiв

_ Ужzороdськоi почаmковоi lакола квеселкаll
ухс z ор о d с ь kot м i с ь koi р а d ч 3 а кар п а mс ь ko.t о бл ас m i

1. Загальнi положення

1.1. Премiювання працiвникiв здlисню€ться вiдповiдно iilrr,Фr{ID.ll1lлlD Jлiиýн}O€ться Вtдповlдно до ii особистого
:yuo} 

в загальнi результати роботи за пiдсумками роботи за.ri"рirч" ,plк.
1,2. В окремих випадках за виконання особливо важливоi роботи або знагоди ювiлейних та на честь святкових дат з урахуванням особистоговкладУ працiвникаМ може бутИ виплачена одноразова премiя .1,з, Премiювання керiвника та його заступникiв здiйснюеться з дозволуначальника управлiння освiти.

2. Порядок призначення фонду премiюванпя

:.l. Фонд матерiапьного заохочення ( премiальний фонд ) створюеться за
рахуноК позабюджетНих i спонсорських коштiu ,u ппuпо"Ъго фондузаробiтноТ плати в межах загальних коштiв , передбачен""-*оrlор"aо"
на оплату працi.

2.2, Фонд матерiального заохочення ( премiальний фонд ) використовуеться
на матерiапьне заохочення працiвникiв школи * пiдaуr*urи роботи закварт.ш ( пiвроку , piK ).

З. Показники премiювання i розмiр премii

Yiэ'lrlЁ .

ýj

lз



3.1. Премiювання проводиться за такими показниками :- сумлiнне виконання службових обов'язкiв;- творче ставлення до працi ;- дотримаЕня правил внутрiшнього 1рудового розпорядку , положень
колективного договору ;- особистий внесок працiвника у роботу колективу ;- створення та дотримання працiвником безпечних
здоров'я дiтей ;

активна участь у громадському життi ;
збiльшення обсяry робiт та обов'язкiв .

РозмiР премii залеЖить вiД виконаннЯ показникiВ , зЕlзначених у пунктi
3.1, та особистого вкJIаду в загальнi результати роботи без обйеження
iндивiдуальних премiй максимаJIьними розмiрами .

премiювання працiвникiв проводиться за фактично вiдпрацьований час
без урахування днiв, пропущених через хворобу, доЙд'.ч хворим,
перебування У вiдпустцi (у тому числi й без збереження заробiтноi
плати).
Працiвникам , якi звiльнилися в мiсяцi , за якi провадиться премiювання ,премii не виплачуються , за винятко, прчць"rкiв , якi вийшли на
пенсiю, звiльнилися за станом здоров'я або згiдно з пунктом 1 cTaTTi 40
КЗпП чи переведенi на iншу роботу .

працiвники можуть бути позбавленi премiт повнiстю або частково за
веякiсне виконання службових обов'язкiв , поруIлення трудовоi
дисциплiни чи виконавчоi дисциплiни тощо.

умов працi для життя та

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4. Премiювапня за виконання особливо ваzкпивоi роботп

4.1. ПремiюваннЯ за виконання особливо важливоi роботи або з нагоди
ювiлейних та на честь святкових дат з урахуванням особистого вкпаду
здiйснюеться в кожному конкретному випадку за наказом керiвника та за
погоджеЕням з профспiлковим KoMiTeToM .

4-2. ВитратИ на премiювання за виконаннЯ особливО важливоi роботи
здiйснюеться за рахунок фонду премiювання , утвореного вiдповiдно до
пуЕкту 2.1. цього Полохення.

5. Порядок i термiни премiювання

5.1. Пропозицii щодо _ 
позбавленЕя премii або зменшення ii розмiруконкретному прачiвнику зазначаються в наказi про премiювjнп" на

пiдставi доповiдноi записки заступника керiвника 
-ru 

пЪ.одr*уоrua" a
воппо.

5.2. Премii виплачуються не пiзнiше строку виплати заробiтноi плати за
першу половину мiсяця наступного за звiтним .
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.... ПОГОДЖУЮ >

Го.това ВоtIПо
}ТIШ <Веселка>

до колективн*" *r^" "#.Hlil#oi( 19.05 202|.)

( ЗАТВЕРДЖУЮ>

Роботодавець
УПШ <Веселка>

Ужгородськоi MicbKoi ради
Закарпатськоi областi

Ради

льчук 3 zv ЗорянаГЕБур

cbкol

Перелiк

робim з неспрuяmлuвuлrа умовама працi , нш якrlх всmановлююmься
l о пl а m u пр а цi в н u кам Уеrc z о р о d с ь ko'i п о ч а m ко в o'i ul кол ч к В е с е л ка ll

уlrczороdсь koi Micbkot pad а 3 акарпаmс bko.i обласmi

( вiддовiдно дО Iнструкцii прО порядок обчислення заробiтноI плати працiвникам освiти )

1. У розмiрi 10 % :

- прибиральницям сан, вузлiв.
1. У розмiрi 12 % :

- медичним сестрам ;

- помiчникам вихователя ;
- операторам газовоi котельнi (шкiдливi умови);
- кухарям (шкiдливi умови).

З. У розмiрi 40 % :

- сторожам ( нiчнi) ;

- операторам газовоi котельнi ( нiчнi).

tоплата за несприятливi умови працi встановлюеться за результатами.:естацii робочого мiсця або оцiнки умов працi особами , бЬзпосередньо
i;-l!]ятиN{и на роботах , передбачених Перелiком , i нараховуеться за час
::rтичноi зайнятостi працiвника на такому робочому мiсцi Ъбо 

" 
,u*"* умовах::ali .
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,,, ПоГоДЖУЮ >

воппо

до колекти вн"." *ro""#.Tilil#o]
(l9.05 202l )

( ЗАТВЕРДЖУЮ )

Роботодавець
упш квеселка>

Ужгородськоi MicbKoi ради
Закарпатськоi областi

з,а7 Зоряна ГЕБУР

cbkol ради

орольчук

По.цомсення про наdання tцорiчно'i zрошовоi ванаzороdа
п е d а z о z i ч н tlп,t пр а цi в н tl ка,лл yltc z ор о d с ь koi п о ч а m к о в o'i ul ко л ч

к В еселка> Уеrczор odcb kot Micbkoi pad ч 3 акарпаmсь koi обласmi
за cyMliHHy працю , зразкове вллконання слуuсбовах обов'язкiв

l. Ще положення поширюеться на Bcix педагогiчних працiвникiв навчального
закпаду KpiM тих , якi працюють у школi за сумiсництвом.

2. Щорiчна rрошова винагорода педагогiчним працiвникам надаеться за
сулtлiнну працю , зразкове виконання службових обов'язкiв за
р{ови досягНеннrI нимИ успiхiв у вихованнi дiтей , методичному
забезпеченнi , вiдсутностi порушень виконавчоi та трудовоi
дисциплiни та здiйснюеться в межах загaшьних коштiЬ-, передбачених
кошторисом школи на оплату працi .

з. II(орiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам видаеться на
пiдставi наказу директора за погодженням з Воппо .

4. Питання про премiювання керiвника вирiшуеться управлiнням освiти за
погодженням з мiським виборним органом профспiлковоi органiзацii.

5. Розмiр щорiчноi грошовоi винагороди не може перевищувати одного
посадового окладу ( ставки заробiтноi плати ) з урахуванням пiдвищень.

,-a T t.t K*ji.._?\*___iiiý.ir_1,..>ТFIý
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к ПОГОДЖУЮ >

Го.rова ВоtIПо
}ТIШ <Веселка>

до колективно.о .оrоо"#.Н:::#r;
( 19.05 202l. )

( ЗАТВЕРДЖУЮ))

Роботодавець
УПШ <Веселка>

Ужгородськоi MicbKoi ради
Закарпатськоi областi

i MicbKoi ради

рольчук J /{ Зоряна гЕБур

З метоЮ вдосконалення умов працi та запобiгання нещасних випадкiв
роботодавець бере на себе TaKi зобов'язання :

l. Розробити , виготовити, та встановити HoBi бiльш ефективнi засобиохорони працi а саме :

_ устаЕовка спецiального
огоро:к ) на колодязях , ямах

, кришок , трапiв ,

.uiэtсробоmоdавцемr"|;|;,;::::::::::#,*орzаномпервuнноi
пр о ф с п Lп к о в o'i ор z а н Ь а цii yxcz ор о d с ь koI п о ч а m к о в oi i кол ч

к В ecezko> yatczopodcbkoi Micbkoi pad ч З акар паmськоi о бласmi

обладнання ( решiток, люкiв
i т.д.) ;

- огорожi територii навчЕцьного закпаду .

2. Нанести на обладнання попереджувальнi знаки
iiо.lьори , якi сигналiзують про HMBHicTb небезпеки .

3, Виготовити спецiальнi драбияи , пристосування, що забезпечуватимуть
тlчне та безпечне виконання робiт з ремонту-примiщень,;;.;;;;" BiKoH,оrшщення скла , обслуговування освiтлювальноi. апараryри тощо .

__ 
l.._ Облалнати чи реконструювати iснуючi системи опаленtUI з метоюполпшення та додержанюI необхiдного температурного режиму .

, надписи , застосувати

j,
с-- rfi{i
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6, Провести peMoHTHi роботи чи реконструкцiю дверей для збереження впрпrtiщеннях необхiдного температурного режиму .

7, Провести роботи з лiквiдацii на територii закладу старих дерев , стовпiв та::op),jI,

t, обладнати засоби захисту вiд ураження електрострумом у т.ч. :
_ зазе\lлення ;

- забезпеченНя на Bcix розподiльчих шафах замкiв ;
- при:бання та розмiщення бiля електрообладнання необхiдних

:iелектричних засобiв ;
- проведення випробування дiелектричних засобiв ;
- проведеннЯ випробування опору заземлеЕня та iзоляцiТ електромережi ;- проведення робiт з замiни непридатнот пошкодженоi ел"*три""от проводки .
9. Провести випробування Bcix спортивних споруд.

l0. Об.lаднати на територii закладу тротуари , переходи , пiд'iЗди, пандуси.

1l. обладнати кабiнети , куточки , виставки , придбати наочнi посiбники ,:.:aKaTtl технiчну документацiю з охорони працi . Впроваджувати передовий-,эсBiд з органiзацii роботи з охорони працi.

18
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( ПОГОДКУЮ )

Гоюва ВоtIПо
УТIШ <<Веселко>

до колективн".",оrо""*ТiliХý]
(19.05 2021. )

( ЗАТВЕРДЖУЮ >

Роботодавець
УПШ <Веселка>

Mlcbkol ради

Зоряна ГЕБУР

Перелiк
поса0 пр а цiв н uкiв Уlсzор odcbkoi почаmко в o'i школ ч к В еселка))ylcz ор о d с ь ko'i м ic ь ko'i р а d а 3 а кар п а mс ь koI о бл ас mi з не н орм о в а н чJи
робочuм dHeM, якIlJуl моilсе наdаваmuсь Dоdаmкова вidiусmка

(вiдповiдно до п.2, ст. 8 КЗпП Украiни <Про вiдпустки>)

Максимальна кiлькiсть календарних

Засryпник директора з навчalльно-

l9

виховноi

,!. Z,ll



" ПоГоДКЕНо >

гоrова ВоtIпо
}ТIШ <<Веселко>

i MicbKoi ради

орольчук

Перелiк

l'экzороdсько'i MicbKo'i раdu Закарпаmсько.i обласmi з
utKid.luBtluu умовалrа працi , якuл, Moxtce наdаваmuсь

вidпусmка

( вiдповiдно до ст.7 КЗпП УкраiЪи кПро вiдпустки>)

до колективн""" *r^."#.TililJ;i
(l9.05 202l )

( ЗАТВЕРДЖУЮ )

Роботодавець
УПШ <Веселка>

Ужгородськоi MicbKoT ради
Закарпатськоi областi

,7 -arl Зоряна ГЕБУР
w

кВеселка))
ваJtскuлru i
dоdаmкова

iФ{'
Зrrr.r

Посада Максимальна тривалiсть щорiчноi
додатковоТ вiдпустки за особливий

характер працi ( кiлькiсть
каJтендарних днiв )

пiдсобний працiвник (кухар) 4
Прибиральник службових
примiщень зайнятий прибиранням
загальних убиралень та санвузлiв.

4

Операторам газовоi котельнi 4

помiчникам вихователiв J

Пра,,ri 4
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орольчук

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

.Щодаток Nч 7
колективного трудового договору

(19.05 202l )

( ЗАТВЕРДЖУЮ )

Роботодавець
УПШ <Веселка>

Ужгородськоi мiськоi ради
ЗакарпатськоТ областi

J. Е Зоряна ГЕБУР

до

погоджЕно >

bкol ради

' Ужгородськоi початковоi школи <<Веселка>>

ужгородськоi Micbkoi ради,

Закрпатськоi обл.

I. з.\r.lIьнI положЕння.

1. Вi:повiднО до КодексУ Законiв про працю Украiни, Законiв УкраТни .'Про
ocBiry", "Про загальну середню ocBiTy", основних нормативних допуra"ii"
пов'язаних з середньою освiтою з метою забезпечення дотримання трудовоi
.]исциплiни, пiдвищеннЯ якостi та продуктивностi працi запро"ад*уються цi
правила внутрiшнього трудового розпорядку.

\fетоЮ цих Правил е визначення обов'язкiв педагогiчних та iнших працiвникiв
} пШ <Веселка>, передбачених нормами, якi встановлюють внутрiшнiй
ir-lзпоря!ок в навчшIьних закладах. Зазначенi норми закрiпленi в Типових
..:зви-,Iах внутрiшнього розпорядку, у вiдповiдностi з якими труловi колективи
.--+,la.]iB освiти затверджують за поданням власника або уповноваженого ним
: : _ ану i профспiлковОго KoMiTeTy своi правила внутрiшнього розпорядку.
i Трулова дисциплiна базусться на свiдомому i сумлiнному виконаннi
--:зцiвникамИ cBoii трудоВих обов'язкiв i е необхiдною умовоЙ органiзацii
=:,зктивноi працi i навчального виховЕого процесу. Трулова дисциплiна
-,-бззпечуеться методами переконання та заохочення до сумлiнноi працi. Що:-,эr,шникiв дисциплiни застосовуються заходи дисциплiнарного та громадського
:._.lиBy.

7-.i-1тýý$\'

ltцlл

3. Правила погодженi з профспiлковим KoMiTeToM затвердженi трудовим
колективом l враховують умови роботи ?акладу.

4. Bci питання, пов'язанi
вирlшус адмlнlстрацlя

з застосуванням правил внутрiшнього розпорядку,
УПШ <Bece..rкa) у межах cBoix повноважень, а у

2l



випадку, передбачених дiючим законодавством i правилами внутрiшнього
трудового розпорядку, спiльно чи за погодженням з профспiлковим
KoMiTeToM закладу.

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВНИКIВ.
5. Працiвник реа_тriзуе право на працю. укпаданЕям тiрудового договору

(кокгракгу), згiдно з яким BiH зобов'язуеться виконувати робоry з певного
фху, дотримуючись внутрiшньому трудовому розпорядку, а школа
зобов'язуетьСя виплачувати працiвнику заробiтну плату i забезпечувати
уrrови працi

о. При влаштуваннi на роботу працiвником подаються наступнi документи уi-х примiрниках:

. трудом книжка, оформлена у встановленому порядку;

. заява;

. -IHсT облiку кадрiв;

. аrгобiографiя;

. .IиIL'IoM або iншого документа про ocBiry чи професiйну пiдготовку;

. свiJоцгво про шлюб (якщо паспорт на одному прiзвищi, а документи про
закiнченrrя навчаJIьного закладу - на iншому);

. i:еггифiкацiйнийкод;

. паспорт;

. медиtIна книжка, оформлена у встановленому порядку.

кч.'пii наданих документiв завiряються директором закладу i залишаються в
tтобовiй справi працiвника.

5- Особи, якi влаштовуються на робоry, що вимага€ спецiальних знань
, (еЛекгрик, caHTexHiK), зобов'язанi подати вiдповiднi документи про ocBiTy} чи професiйну пiдготовку (диплом, атестат, посвiдчення), копii якиi

завlряються директором школи i за-пишаються в особовiй справi працiвника.
8. особи, якi приймаються на роботу у дошкiльне вiддiлення, юбов'язанi

подати медичний висновок про вiдсутнiсть протипоказань для роботи в
дитячiй ycTaHoBi.

9- Особи, якi приймаються на роботу на харчоблок закладу, повиннi подати
медичну книжку з вiдмiткою про пройдений повний медичний огляд
працiвника в день оформлення на робоry.

l0.особи, якi влаштовуються на роботу, зобов'язанi оформити особову справу
та caHiTapнy книжку.

l l.ПосадИ педагогiчниХ працiвникiВ замiшдуютьсЯ вiдповiдно до вимог Закону
УкраiЪИ "Про ocBiry", ЗаконУ УкраТнИ .. Про загальну середню ocBiTy ';,
статуту школи
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l2.Працiвники УПШ <<Веселко> можуть
вiдповiдно до чинного законодавства.

_ -i. _\:rriнiсmацiя зобов'язана:

. роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та icToTHi умови прачi,
змвнiсть на робочому MicTi, де BiH буле працювати, небезпечних i
зкi_l-rивих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки ix
з:Llиву на здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за роботу в таких
\floвax вiдповiднО до чинного законодавства i колективного договору;

. ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього розпорядку та
iiо_lективним договором;

працювати за сумiсництвом

:.-;:с 1 тр},дову книжку вiдомостей про роботу за.сумiсництвом проводиться за
BrtiallltшM працlвника керlвником за мiсцем ocнoBнoi роботи.

l7.Ведення трудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з Iпструкцiею про
порядок ведення трудових книжок на пiдприемствах, в установах
органiзацiях.

Труловi шлюкки працiвникiв зберiгаються як документи сувороi звiтностi.

вi.щовiдальнiсть за органiзацiю веденЕя облiку, зберiгання i видачу lрудових
fтrrrсок покJIада€ться на уповноважену директором школи особу.

внзначитИ працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для
роботи засобами;

проiнструкryвати працiвника з технiки безпеки, виробничоТ caHiTapiТ,
гiгiснИ працi та протипожежНоi охорони, безпецi i органiзацii роботи по
oxopoHi життя i здоров'я дiтей.

Пр" оформленнi на робоrylrPH оФормленнl на роботУ в наказi може бути обумовлений
випробувальНий TepMiH. TepMiH випробування при прийомi на робоry

наказi бути

з--lанов.lюеться у вiдповiдностi з дiючим законодавством, €ше не бiльше
саiНоГо rtiсяця. Результати випробування оцiнюе адмiнiстрацiя, Якщо
-эзцiвник не вiдповiдае займанiй посадi, адмiнiстрацiя протягом TepMiHy чи
з;:раз1 пiсля його закiнчення припиняе Договiр без погодження з
::офспi.,lковим KoMiTeToM i без виплати вихiдноi допомоги.

_ 5.Прlrirнятгя на роботу оформляеться наказом директора закладу, який
Llго_]ошу€тьсЯ працiвникУ пiд розпискУ. Працiвник пiдписуеться у наказi
про ознайомлення з Правилами трудового розпорядку, технiки безпеки та
посаJовими обов'язками, Статутом школи.

.5.На осiб, якi пропрацюв€rли понад п'ять днiв, ведуться труловi книжки.

:-_. :;lX. хто працюе за сумiсництвом, трудовi книжки ведуться за основним
,.l . -e\l роботи. На осiб, якi працююТь на умоваХ погодинноi оплати, трудова
. --i:xKa ве.]еться за умови, якщо ця робота е основною.
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l8.Припинення трудового договору може
передбачених чинним законодавством,
трудовому договорi (KoHTpaKTi).

l9.Розiрвання трудового договору з
у випадках, передбачених чинним

мати мlсце лише на пiдставах,
та умовами, передбаченими в

iнiцiативи директора школи допускаеться
законодавством та умовами контракту.

}LIьЕеЕнЯ педагогiчниХ працiвникiв у зв'язку iз скороченням обсяry роботиЕjпе хати мiсце тiльки в кiнцi навчЕuIьного року.

а також у випадках
штату працiвникiв

}Ьпеrrня педагогiчних працiвникiв за результати атестацii,
Iьиацiт закJIаду освiти, с*оро"ен"я кiлькостi або
lтйсшосгься у вiдповiдностi з чинним законодавством.

[Iеред звйьненням працiвник, якщо BiH е матерiаrrьно-вiдповiдальною особою,
эобов'язаний передати закрiпленi за ним матерiа.пьнi цiнностi через бухгалтерiю
заЕIа,ry завгоспу або директору УIIШ <<Веселко>.

20.припинення трудового договору оформляеться наказом директора закладу.
2l -керiвник зобов'язаний в день звiльнення видати працiвниковi належно

формлену трудову книжку i провести з ним розрахунок у вiдповiдностi з
чинним законодавством. Записи про причини
повиннi проводитись у вiдповiдностi з
з:lконодавства iз посиланням на вiдповiдний
звiльнення вважаеться останнiй день роботи.

звiльнення у труловiй книжцi

пункт, статтю Закону. .Щнем

формулюванням чинного

III. OCHOBHI ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ.

ПрацюватИ чесно i добросовiсно, виконувати обов'язки педагогiчних
працiвникiв у вiдповiдностi до статей Закону Украiни "Про ocBiTy'', суворо

. Берегти навчальнi i загальношкiльнi примiщення, обладнання,
матерiали, навчальнi посiбники тощо; виховувати в учнiв
ставлення до шкiльного майна.

режим i Правила внутрiшнього трудового
школи, посадову iнструкцiю.

технiки безпеки, виробничоi
передбачених вiдповiдними

iHBeHTap,
бережне

!бати прО особисry безпекУ i здоров'я, а також про безпеку i злоров'я учнiвта оточуючих людей в процесi виконання будь яких робiт чи пiд час
перебування на територii цколи.

, Проходити медичнi огляди у визначенi термiни у вiдповiдностi з
iнструкцiею про проведення перiодичних медичних оглядiв.

23.OcHoBHi функцiональнi обов'язки засryпникiв директора, вчителiв, кJIасних
керiвникiВ та вихователiв дошкiльного вiддiлення, керiвникiв rypTKiB,

виконувати навчальний
розпорядку школи, Статут

. Щотримуватися вимог
протипожежноi охорони,
iнструкцiями.

caнlтapll l
правилами та

a ,,|



завiдуючоi бiблiотекою, секретаря школи,
затверджуються наказом директора школи.

технlчного персонаJIу

:

на роботу, знайомиться з yciMa
якi вивiшуються адмiнiстрацiею i

24.Коло обов'язкiв (робiт), що ix виконуе кожний працiвник за своею
спецiальнiстю, квалiфiкацiею чи посадою, визначаеться посадовими
iнструкцiями i положенням, затвердженими в установленому порядку
квалiфiкацiйними довiдниками посад службовцiв i тарифно-
квалiфiкацiйними довiдниками робiт i професiй робiтникiв, положеннями i
Правилами внутрiшнього розпорядку

25.Завгосп закладу по узгодженню з директором визначае об'ем i характер
роботи технiчного персонtцу школи з урахуваЕням навантаження в межах
робочого дня.

Кожний педагог, з'явившись
розпорядженнями i об'явами,
громадськими органiзацiями,

Приймае участь у нарадах, педрадах, засiданнях, методичних об'еднаннях
та lнших заходах школи.

Учителi,Учителi, вихователi з'являються у школу не пiзнiше, нiж за 20 хвилин до
початку свого уроку/робочого дня. У випадку неприбуття до дзвiнка на урок

вихователi з'являються у пiзнiше,

вва)fiа€ться, що вчитель запiзнився.

Про причини вiдсутностi чи запiзнення педагог подае пояснення черговому
arMiHicTpaTopy.

Пiсля дзвоника з уроку вчитель повiдомляе учнiв про закiнчення заняття i
дае дозвiл на вихiд iз класу, органiзуе роботу чергових по виконанню
санlтарно-гlгlснlчного режиму школи.

Педагог несе вiдповiдальнiсть за збереження майна, чистоту i порядок у
своему класi групi) пiд час уроку(заняття).

Учитель зобов'язаний з початку уроку особисто вiдмiтити в класному
журналi вiдсутнiх учнiв.

Учитель зобов'язаний у день проведення уроку записати в класному
журналi змiст даного уроку i домашн€ завдання учням.

Учитель повинен на вимоry адмiнiстрацiI школи або голови методичного
об'еднання кафедри, вийти на замiну ypoKiB вiдсутнього колеги.

Учитель, який замiнюе урок, зобов'язаний пiсля його закiнчення зробити
вiдповiднi нотатки у класному журналi i у журналi "Замiни ypoKiB". При
вiдсутностi таких оплата замiни не проводиться.

Учитель, який не мае можливостi з'явитись на cBoi уроки з поважноi
причини, зобов'язаний заздалегiдь попередити про це адмiнiстрацiю
школи.
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, класнi керiвники зобов'язанi вести облiк вiдвiдування учнями школи iщоденно робити про це вiдповiдну вiдмiтку s класному журналi на ocHoBiособистих спостережень та вiдмiтки' uiдJу"ri* на уроках вчителями -предметниками.

, Педагоги i повиннi слiдкувати за економiею енергоносiiъ таводопостачання.

слtдкувати за викона]
режиму роботи *-",,i"XT",J##f;.,Ii#i

. Bci учителi зобов'язанi
внутрiшнього розпорядку,
вимог.

Iч. OCHOBHI оБов,язки АдмшIстрАцIi.

. Несги вiдповiдальнiсть за кiнцевi результати

2'' 
,

. Забезпечити виконаннrI Законiв УкраiЪи ..Про
середню ocBiTy'', Положення про заг€rльноосвiтню
внутрiшнього розпорядку в школi.

I:::::::"_ -цотримуватись законодавства про працю, правильЕоорганtзувати працю Bcix у вiдповiдностi з ik фахом i *"-iбiiuui.ro.'--'*
. Удосконалювати HaBr

iыцiч*",,Бй;;;1}т;:т"#;'JЕ:ý,,":?#:,1ffi rr#i,Жнфрм, мегодiв, засобiв навчаннrI.

ocBiry", "Про загальну
школу Украiни i Правил

!оводити до вiдома
надання вiдпустки)
роцl;

)Ф лrпцtБl рсзуJlьтати навчаJIьно-виховного процесу.
Всi_TякО крiпитИ трудовУ i виробничу дисциплiну.

11Т_*' ВiДПУСтКи BciM працiвникам закладу освiти вiдповiдно до графiкавlдпусток.

педагогiчних працiвникiв у кiнцi навч€шьного року (допедагогiчне навантаження в наступноrу rч"Йu"о*у

забезпечувати систематичне пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв школи,створювати необхiднi умови для по€днання працi з ,a"i""r""'yЪr*^ iсереднiх спецi альних навчальних закJIадах.

забезпечувати дотрим€lння у _школi сапiтарно-гiгiенiчних норм i правилзбереженнЯ шкiльногО маrна' безпекУ 
";i;;;ъ;r-а i 1^rHiB.

забезпечити технiкиJаOезпечити умови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, належне технiчнеобладнання Bcix робочих *l.цr, .r"ofro"url,t 
-rдоро"i 

та безпечнi умовиПРаЦi, НеОбХiДНi дЛя виконання прuцi"rrпur, ,oroour* обов,язкiв.
,щотримуватись чинного законодавства, активно використовув атп засобп

fir"Д"""r"flТ-ОНiШеННЯ 
УПРаВЛiНня, змiцнення договiрноi 1i 

- 

Ьrо""",
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. Своечасно подавати центраJIьним органам державноi виконавчоi влади
встановлену статистичну i бухгалтерську звiтнiсть, а також iншi необхiднi
вiдомостi про робоry i стан навчально-виховного закладу.

. Органiзовувати гаряче харчування учнiв.

. Забезпечувати систематичний контроль за
використанням фонду заробiтноi плати.

вишукувати додатковi джерела фiнансування i спрямовувати ix на розвитоксоцiальноi iнфраструктури i змiцнення матерiальноi бази школи.

, Захищати професiонаlrьцу честь i гiднiсть працiвникiв школи, чуйно
ставитись до ix повсякденних ryрбот, забезпечувати наданi iM пiльги.

28-Адмiнiстрацiя школи виконуе cBoi обов'язки у вiдповiдних випадках
спiльно чи за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

\.РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
]9.Робочий час вчителiв - час, призначений для здiйснення навчаJIьно-

вIlховного процесу, який визначаеться затвердженим розкладом навчiшьних
3:Iнять, складеним вiдповiдно до тижневого педагогiчного навантаження, а
такоrк затвердженими планами виховноi та методичноТ роботи.

,: -.Вi:повiдно до статгi 25 Закону УкраiЪи "Про загальну середню ocBiTy''
пе.]агогiчне навантаження вчителя загальноосвiтrrоaо ruu"-ьного закладу
нез€шежно вiд пiдпорядкування, типу i форми власностi - час, призначений
rrя здiйснення навчально-виховного процесу. Педагогiчне ruuч"ru*a"""
вчителя включае 18 навчальних годин протягом навч€UIьного тижня, що
становить тарифну ставку, а також iншi види педагогiчноi дiяльностi:
пiдготовку до ypoKiB, класне керiвництво, перевiрку зошитiв тощо.

зO.умови оплати працi, ставки заробiтноi плати, посадовi оклади педагогiчних
працtвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв визначенi Iнструкцiею
про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiiи, що
затверджена MiHicTepcTBoM освiти УкраiЪи вiд l5.04.93p. Ns102 (зi
змiнами),Вiдповiдно до п.б4 роздiлУ vI, ставки зароЬiтноТ плати
педагогiчних працiвникiв встановлюються виходячи iз затрат робочого часу
в астрономiчних годинах (60 хвилин). KopoTKi перерви, пеiедбаченi мiж
уроками, заняттями, лекцiями е робочим часом педагогiчного працiвника.

школу навч€UIьно-наочними посiбниками,

дотриманням умов оплати працi i

. Своечасно забезпечувати
господарським iHBeHTapeM.

, У школi встановлюеться п'ятиденний робочий з двома вихiдними днями.
Час початку роботи:

о Вчителiв школи - о 0800 або не менше нiж за 20
о Вихователiв ДВ - о 07.00 год.

хвилин до початку уроку.
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Регламент проведення ypoKiB та перерв:

Щля учнiв 1 -х класiв тривЕ}лiсть ypoKiB 35 хв

!ля учнiв 2 - 4 -х класiв тривалiсть ypoKiB 40 хв:

Роботу керiвникiв гурткiв та iнших видiв позаурочноi дiяльностi проводити за
розкладом, протягом вiд 40 хвилин до 1,5 годин (згiдно onpa*o.o .rrunyпозакласноi роботи).

Рiзнi збори та засiдання (педагогiчноi ради, батькiвськi збори, засiдання шкiльнихорганiВ самоврядуваНня) проводятu"" ,u *-arдарним лланом, затверджувани]\t
Jиректором у встановленi днi та години.

Розклад ypoKiB, виховноi роботи, позакпасЕих занять, робота rypTKiB повиннi буплвпвiшенi на iнформацiйному стендi.

, Мiж уроками встановлюються перерви, трива_ltiсть яких визнача€ться
наказоМ директора школИ (НакаЗ про затвердЖення рея(иму роботи школи).

35,позакласнi заняття з предметiв, факультативи, робота гурткiв,l.а спортивних
секцiй проводиться за розкладом, ,uru.рдж"пrЙ вiдпо"ЦЪо на I i II пiврiччя.

, Додатковi, iндивiдуальнi та груповi заняття з учнями, якi потребують
педагогiчноi пiдтримки, проводяться за розкладом, затвердженим на I i Ilпiврiччя.

, Адмiнiстрацiя школи встановлюе тижневе педагогiчне навантаження
педагогiчним працiвникам на новий навчальний PiK (до початку перiоду
вiдпусток) з урахуванням рекомендацiй шкiльних ilдо u ,u*o* до.триманняпринципiв:

. наступностi у викладаннi предметiв у класах;
, збереження об'ему Еавчмьного навантаження, забезпечення стабiльностi

об'ему навчального навантаження протягом навчального року;
, встановлення навчаJIьного навантаження вище кiлькостi годин на 1,5 ставки

заробiтноi плати, а також неповного навчаIьного навантаження тiльки за
згодою працiвника.

З8,Розклад ypoKiB затверджу€ться директором школи за узгодженням з
ПРОфСПiЛКОВИМ KoMiTeToM. Розклад ypoKiB враховуе принцип педагогiчноi
доцiльностi i максимальноi eKoHoMii часу педiгогiчного^працiвника.

Ilри вiдсутностi педагога або iншого працiвника закладу освiти керiвник
з,обов'язаний TepMiHoBo вжити заходiu щодо його замiни iншим педагогом чи:рацiвником.

, Праця допомiжного та технiчного персон€lлу визначаеться графiком, якийзатверджу€ться директором школи за узгодженням з лрофспiлковим
KoMiTeToM. ГрафiК вивiшусться ,u 

""дпоrу мiсцi i 
"чдuarr." 

пiацi"нr*а,
для ознайомлення пiд пiдлис.
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40.Пiд час зимових, ociHHix та весняних канiкул, а також лiтнiх, що не
спiвпадають з черговою вiдпусткою, адмiнiстрацiя школи залуча€
педагогlчних працlвникlв до педагогlчноl та органlзацlиноl дlяльностl в
межах часу, що не перевищу€ 1х навчального навантаження до початку
канiкул в слiдуючих межах:

з навантаженням до 9 год. - з 9.00 до 1 1.00 год.;

з навантаженням вiд 9до 18 год. - з 9.00 до 13.00год.;

з навантаяtенням вiд 18 до 28 год. - з 9.00 до 14.00 год.

Адмiнiстрацiя школи за узгодженцям з профспiлковим KoMiTeToM склада€
графiк чергових вiдпусток i доводить його до вiдома Bcix працiвникiв
школи.

Вчителям i iншим педагогiчним працiвникам щорiчнi вiдпустки надаються,
як правило, пiд час лiтнiх канiкул.

Вiдпустка, необхiдна для санаторного
протягом навчального року при наявностi

лlкування, може бути надана
стабiльноi замiни з предмета.

Вчителям i iншим працiвникам школи не дозволясться:

змiнювати на свiй розсуд розкJIад ypoKiB i графiки роботи;

проводити замiну ypoKiB без вiдома адмiнiстрацii школи;

продовжувати чи скорочувати тривалiсть ypoKiB i перерв мiж ними.

вiдволiкати вчителiв i учнiв за рахунок навчыIьного часу на робоry i
проведенЕя зaжодiв, не пов'язаних з процесом навчання;

вiдволiкати вчителя на розмови з батьками i колегами пiсля початку уроку;

входити в клас пiсля початку уроку для рiзпих об'яв та iнформацiй. Вхiд у
кJIас пiсля початку уроку дозволяеться у особливих випадках лише з
дозволу директора чи його заступникiв;

знаходитись у школi cTopoнHit'l особам пiд час навчаJIьного процесу;

надурочна робота та робота у вихiднi та святковi днi не допуска€ться;

змучення окремих працiвникiв до роботи в установленi для них вихiднi днi
допускаеться у виняткових випадках, передбачених законодавством, за
письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним
органу (керiвника) закладу освiти дозволу профспiлкового KoMiTeTy. Робота
у вихiдний день може компенсуватися за погодженням cTopiн наданням
iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi,

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ В РОБОТI.

. Заохочення за успiхи в роботi е важливим засобом змiцнення труловоi
дисциплiни.
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. За зразкове виконання трудових обов'язкiв, результативнiсть у навчально-
виховнiй роботi, довry i сумлiнну працю, новацii у професiйнiй дiяльностi,
активну r{асть у життi 1рудового колективу адмiнiстрацiя tцколи
застосову€ TaKi заохочення :

оголошення помки з занесенням у трудову книжку;

оголошення подяки;

премiя;

нагородження Почесною грамотою;

нагородження цiнним подарунком;

Право застосування заходiв заохочення (за погодженням чи спiльно з
профспiлковим KoMiTeToM) належить директору школи. При цьому також
враховуеться думка вiдповiдного МО.

. Працiвникам, якi успiшно i добросовiсно викон)rють своi обов'язки,
надають в першу черry пiльги i переваги в галузi соцiально-культурного i
житлово-побутового обслуговування (путiвки в caHaTopii, будинки
вiдпочинку, путiвки для оздоровлення дiтей тощо).

50.За досягнення високих результатiв у навчаннi i вихованнi педагогiчнi
працiвники рекомендуються для нагородження державними нагородами,
присвоення почесних звань, вiдзначення державними премiями, знаками,
грамотами, iншими видами мор,lльного iматерiальногозаохочення.

51,Заохочення оголошуеться в наказi (розпорядженнi), доводяться до вiдома
всього колективу закладу освlти l заносяться до труловоi книжки
працiвника.

чII. стягнЕння зА порушЕння трудовоi дисциплIни.
. Що порушникiв дисциплiни i недобросовiсних працiвникiв застосовуються

засоби дисциплiнарного i громадського впливу.

53.Порушення трудовоi дисциплiни - це невиконання або виконання не на
належному piBHi з вини працiвника покладених на нього трудових
обов'язкiв,

54.За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бути застосовано
один з засобiв стягнення:

о [ОГаНОi

. 3вiльнення.

Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване вiдповiдно до
п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст,41 Кодексу законiв про працю Украiни ( 322-0S ).

. Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване за
систематичне невиконання лрацiвником без поважних причин обов'язкiв,
покладених на нього трудовим договором, Стаryтом школи, Правилами
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внутрiшнього 1рудового розпорядку, посадовою iнструкцiею, якщо до цьогопрацiвника ранiше застосовувались заходи 
-дисциплiнарного 

чи
громадського впливу.

56.!о застосування дисциплiнарного стягнення власник або уповноваженийним орган повинен зажадати вiд порушника трудовоi дисциплiни письмовi
пояснеЕня. У випадку вiдмови працiвника дати письмовi пояснення
скпадаеться вiдповiдний акт.

,щисциплiнарнi стягнення застосовуються власником або уповноваженим t{им
оргапом безпосередньо пiсля виявленнJI провини, zше не пiзнiше одного мiсяця
вiд дня ii виявлення, не рахуючи *u"y *"ороб, працiвника аоо переоування його увiдпустцi.

,щисциплiнарне стягненЕя не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв з днявчинення проступку.

57.рiшення атестацiйноi koMicii також е пiдставою для звiльнення
педагогiчного працiвника в порядку, встановлецому законодавством.

58..Щисциплiяарнi стягнення застосовуються директором школи. Адмiнiстрацiя
школи мае право замiсть застосуваннJI дисциплiнарного стягнення передати
питаннJI про порушення труловоi дисциплiни на розгляд адмiнiстративноi
Еаради, профспiлкового KoMiTeTy, зборiв трудового колективу.

59.flo працiвникiв, вибраних в склад
дисциплiнарнi стягнення не можуть
погодження з профспiлковим KoMiTeToM.

профспiлкового
застосовуватись

KoMtTeTy школи,
без попереднього

60.розрив трудового договору з iнiцiативи адмiнiстрацii не допуска€ться без
попереднього погодження профспiлкового KoMiTery школи, за виключенням
випадкiв, передбачених законодавством.

б1..що накладання стягнення вiд порушника дисциплiни повинно бчти
одержане письмове пояснення. Вiдмова вiд написання не е перепо"оо дп"
застосування дисциплiнарного стягненЕя.

62.,щисциплiнарнi стягнення застосовуються адмiнiстрацiею школи
безпосередньо пiсля здiйснення проступку, але у Bcix 

""пuд** 
не пiзнiше

мiсця пiсля його здiйснення (не враховуо", 
"u.y 

вiдсутностi працiвника по
хворобi чи у вiдпустцi).

бз.,щисциплiнарне стягнення не може цакладатися пiзнiше шести мiсяцiв пiсля
здiйснення проступку.

Стягнення оголошуеться в наказi по школi i повiдомляеться працiвнику пiд пiдпис
протягоМ трьох днiв. Якщо цей працiвник вiдмовляеться розписатися пiд наказом,
то робиться вiдмiтка на документi особою, яка знайомила працiвника з наказом,
яка пiдтверджуеться його пiдписом з вказiвкою TepMiHy ознайЪмлення.
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\-III. TEPMIH дIi
.:,Правила, укладенi на 202112022 n.p., набирають чинностi з момент}.
.:_зердження наказом по школi i дiе до укладен}tя нових або перегляду цих
]:звил.

::. \'разi реорганiзацii закладу, Правила зберiгають чиннiсть протягом строку, на
, ,ll't ix укладено, або можуть бути переглянутi за згодою колективу,
-, \' разi лiквiдацii закладу Правила зберiгають чиннiсть протягом усього строк\

, ]._r в€ J€ння лiквiдацiТ.

,: }- разi змiни роботодавця чиннiсть Правил зберiгаеться протягом строку його
_ . rre не бiльше одного року.
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i рчд'n

льчук

плАн
комплексних заходiв з охорони

до колективно.о *rоо"*Ж]Н"Ё;
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н.р.

голова Воппо
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викона нн

я
I. оргАнIз зАхо

роздiл "Охорони працFдо

актами та нормативно-технiчною

llереглянути (розробити), 
"uЪЙ" " Бi_нструкчii посадовi, з охорони працi,

безпеки життедiяльностi, робочi !о 25.08
Заступники
директора з
нвр

працiвникiв наказ''Про органiзацiю
роботи з охорони працi'' з визначенням
вiдповiдальних осiб за пожежну,
електробезпеку, безпечну
експлуатацi ю електромеханiчного

идати T а довести до вiдома Bcix

обладнання, будiвель i споруд,

.Що нового
навчalльного !иректор

Здiйснити .repe"ipKffioBHocTi
закладу до нового навчмьного року,
оформити акт готовностi заклф, "
актiв-дозволiв на заняття в кабiнетах

iдповiдаль
ний за
охорону

УПш ( Веселка>
MicbKoi ради

Зоряна ГЕБУР



Створити *у.о"ЙЪiБf,он и працi,
оезпеки життедйльностi вiдповiдаль

ний за
охорону
працi та

навча.лtьний заклад до
опалювaIльного сезону (документацiя
для котельнi, медогляд та навчанця

l -а декада
жовтня

вiдповiдапь
ний

ити заходи щодо пiдготовки
навчального закладу до роботи в
осlнньо-зимовий перiод

Щиректор,

Своечасно прБодrБ роЙЦу"чпr"
кожного нещасного випадку (в побутi
та пiд час навчально-виховного
процесу) з працiвниками заюIаду

сля кожного
{иректор,
вiдповiдаль
ний за
охорону

rозрооити заходи ло роздiлу
"Охорона працi'' колективного ,Щиректор,

профспiлковий
KoMiTeTозрооити заходи щодо пiдготовки

навчальЕого закладу до нового

Готувати r"ir" проЙ rрuЫЙЙу
вtдповtдальний

ерегляд та розробка iнструкцiй i
охорони працi, технiки безпеки та

еки життедiяльцостi.

Вересень-

ФУдень

вiдповiдальний

структурних
пiдроздiлiв,
завiдувачi
кабiнетiв

дити навчання з питань
хорони працi, безпеки

житгсдiяльностi з новопризначеними
ша декада вtдповtдальний

охорону

з4
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Проводити вступний iнструктаж з
новопризначеними працiвниками

перший
нь роботи,

еред
очатком

.Щиректор або
спецlалlст з
охорони працl )

2,

з.

Проводити iнструктажi з охорони
працi на робочому мiсцi з:
- технiчнимперсоналом;
- педагогiчними працiвниками;
- учителями предметiв пiдвищеноi
небезпеки;
- працiвникамихарчоблоку;

2 раз на piK
1 раз на
KBapT€UI

Керiвники
структурних
пiдроздiлiв

4.
Проводити цiльовi та позаплановi
iнструктажi Протягом

року

Керiвники
структурних
пiдроздiлiв

5.

Надавати консультативну допомоry
працiвникам навчщIьного закJIаду з
питань охорони працi, безпеки
житгедiяльностi

Постiйно Вiдповiдальний
за оП

6.
Органiзацiя навчання та перевiрки
знань працiвникiв з питань охорони
працi.

Жовтень .Щиректор,
комiсiя

III. MACOBI ЗАХОДИ

1.
Розглядати питання з охорони працi,
безпеки життедiяльностi:

на педрадl:
<lIpo стан виробаt-rчого та

rlобутового травматизму у.tасникiв
навчzuIьно-виховIIого проIIесу);

<<Виконання наказу про
оргаrriзацiю роботи з охорони працi>;

<Про cTalr роботи з пIlтань охорони
працi, безпеклr жltтгедiяльностi>

Сiчень

Червень

Червень

.Щиректор,
вiдповiдальнi
особи,
KepiBHlttcll
структурних
пiдроздiлiв

rla парадi при директорi..
<Про ctlcтeMy роботll з oxopoнll

лрацi>; Вересень
.Щиректор,
вiдповiлальнi
особи

на зборах трудового колектIlву..
<<Про пi.цготовку заIФаду до

рсботи lJ IIoBol\ly IIaBчaJlbHol\{y роцi
та ос:iнньо-зиrчIовлtй перiод>;

<Про BlttloIralrHя заходiв,
зазнаIIеIILIх i, роздiлi <Охсропа
працi>> колдоговору)

KBiTeHb

r'рулеIrь

.Щиректор,
вiдповiдппьнi
особи, керiвIIики
структурних
пiдроздiлiв

IV. Б!]ЗПЕЧНД ТА НАДIИН4ДКСЦЛУАТАЦIЯ БУДIRЕJIЬ ТА СПОРУД
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1.

2.

Призначити вiдповtдального за

безпечний стан будiвель i споруд,

ознайомити з обов'язками,
..r"гяrri аwпяти його навчання

1.09 .Щиректор

Перевiрити та впорядкувати
територiю закладу й усунути Bci

травмонебезпечнi мiсця (ями,
оибпТтrи)

Цо 01.09
Цо 01.06

Вiдповiдальний
за ОП, завгосп

Постiйно
Вiдповiдальна
особа, завгоспз.

Проводити систематичн1
спостереженЕя за станом
виробничих будiвель i спорул
вiдповiдно до Ц9д9ц9ннд_

4.
Органiзувати проведеЕня
загаJIьного огляду будiвель i спорул

Восени,
взимку

Комiсiя,
вiдповiдаrrьна
особа

I

1.

Призначити вlдповlдаJIьного за

электрогосподарство, ознайомити з

обов'язками, органiзувати його
навчання

До 01,09 Щиректор

Щорiчно до
01.09.

.Щиректор,
вiдповiдальна
особа

2.

Органiзувати проведення
електротехнiчних вимiрiв опору
заземлюючого пристрою, опору

iзоляцii електр9цр9р9Ф_

3.

Забезпечити утримаЕня
електромереж, електроарматури,
електросилових шаф,
освiтлlова.гtьних електрощитlв
oi,rrтппiпrrп пrr Rимог-

Постiйно
Вiдповiдальна
особа

Постiйно
Вiдповiдальна
особа4.

забезпечити наявнiсть схеми
електропостачання, паспорта
за:}емлюючого пристрою та робочоi
схеми заЕулення
о.r.r.гппоб пя пнанняr

Постiйно

Щиректор,
завгосп,
вiдповiдальна
особа

5.

Зuб..п""rr, робочi мiсця засобами

захисту вiд ураження
електрострумом (дерев'яний насти,l

чи дiелектричнi килимки,
спецiальне взуття, рукавичi,
Iiнструмеrrти з iзольованими
lоччками)

6.

1ровести ремонт свlтильникlв,
замiнити лампи, що перегорiли, або
.гi rrтп qе Bi пповiпаtоть вимогам

Що 01.09
Вiдповiдальна
особа

До 01.09 Вiдповiдальна,7, Органiзувати прод9д9цgд
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випробобуванЕя засобiв захисту вiд
ення електрострумом

особа

8.

Вiдремонтувати несправнi
електророзетки, електровим и качi.
Закрити кришками електрокоробки

Що 01.09 вiдповiдальна
особа

9.
Перевiрити стан ycix
електророзеток. Зробити бiля
кожноi написи ,,220 В"

Що 01 .09 вiдповiдальна
особа

10
Провести опосвiдчення технiчного
стану електроустановок споживачiв

Один раз на
три роки

Комiсiя

l1
Провести iнструктаж з

електробезпеки на I групу допуску з

працiвниками

Щорiчно Вiдповiдальна
особа

13

Перевiрити стан
електромеханiчного обладнання та
його вiдповiднiсть вимогам
охорони працi, безпеки
життедiяльностi

Серпень
.Щиректор,
вiдповiдальний за
ОП, завгосп

vr гtгtенд прАцI. мЕдичш огляди. проФIлАктикА отру€нь
ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

1.

Органiзувати проведення
обов'язкового медогляду
працiвникiв вiдповiдно до
положення

Що 01.09 .Щиректор

2.
Забезпечити працiвникiв
знешкоджувальними миючими
засобами, спецодягом

Що 01.09 .Щиректор, ПК

J.

Yci cTpyKrypHi пiдроздiли з

пiдвищеною небезпекою та
шкiдливими умовами працi
забезпечити укомплектованими
медичними аптечками

.Що 01 .09 .Щиректор,
медсестра

4.
Забезпечити дезiнфекцiю
примiщень

До 01 .09
Медсестра,
завгосп

5.
Вирiшити питання вивезення
смiття з територii закпаду, установи

Постiйно .Щиректор, завгосп

7.

Органiзувати в закладi, ycTaHoBi
безпечний питний, повiтряний,
температурний, свiтловий режими

Постiйно .Щиректор, завгосп

чI I. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

1.

Призначити вiдповiдального за

пожежну безпеку в навчЕчIьному
закладi, ознаЙомити з обов'язками,
органiзувати проходження ним
навчання

[о 01 .09 ,Щиректор
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2.

Поновити план евакуацii
працiвникiв, учнiв, вихованцiв на
випадок пожежi та графiчну схему
евакуацii

о 01 .09
вiдповiдальна
особа

J.
Провести практичне занят.гя з
вiдпрацюванням плану евакуацii III квартал

,Щиректор,
вiдповiдальна
особа

4.
Провести заняття з користування
первинними засобами
пожежогасiння

III квартал Вiдповiдальна
особа

5.
Провести ревiзiю укомплектування
пожежних щитiв

III квартал Завгосп,
вiдповiдальний

6.
Розробити iнструкцii з пожежноi
безпеки для кабiнетiв пiдвищеноi
небезпеки

До 01.09
.Щиректор,
вiдповiдшrьна
особа

7.
Провести iнструктажi з
працiвниками з протипожежноi
безпеки

До 01.09 вiдповiдальна
особа

8.
Ознайомити працiвникiв з
порядком оповiщення про пожежу !о 01.09

.Щиректор,
вiдповiдальна
особа

9.
Забезпечити сторожа списком
посадових осiб iз зазначенням ixHix
HoMepiB домашнiх телефонiв, адрес

.Що 01.09 .Щиректор, завгосп

10

Розробити заходи щодо усунення
недолiкiв, зазначених у приписах
служби охорони працi та
iнспекторiв .Щерхгiрпромнагляду

В Mipy
необхiднос
Ti

,Щиректор,
завгосп,
вiдповiда.гrьна
особа

l1
Забезпечити утримання шляхiв
евакуацii у вiдповiдностi з
Правилами пожежноi безпеки

Постiйно
Завгосп,
вiдповiдальна
особа

YI1tI ХАРЧОБЛОК

1

Видати наказ про органiзацiю
дитячого харчування у навчальному
закладi

Що 01.09 Щиректор

2.
Зберiгати добовi проби готових
страв у холодильнику вiдповiдно до
вимог

Постiйно Медсестра, кухар

J.
Здiйснювати бракераж сироi та
готовоI продукцii, результати
заносити до вiдловiдних журналiв

Постiйно Медсестра, кухар

х. контроль зА ст4цQд4!1хорони прАцI

1

Здiйснювати:
оперативний;

_ адмiнiстративний;

Постiйно; за
графiком

Керiвники
структурних
пiдроздiлiв,

l

з8



вiдповiдальна l

особа за орг-чiю 
|

роботи з охорони 
l

працi, ПК

,

:J.

I

громадський контроль за станом 
l

охорони працi 
l

I

]

Проводити внутрiшнlй контроль за

станом охорони прац1 в рамках
Тижня оП
Перевiрити готовнiсть до нового

навчапьного року Bcix примiшень .

Ер*,р"ЙЬвнiсть актiв-дозволiв

|на проведення занять у спортзzшl та

lбасейнi, aKTiB перевiрки стану
I

lобладнання тощ9--

Щоквартал Комiсiя

Серпень Комiсiя

Що 01.09 Комiсiя

з9
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