
Колективний договiр затверджений на
зборах трудового колективу
Ужгородськоi загальноосвiтньоТ школи
I-III ступенiв Nэ8 Ужгородськоi MicbKoi

рали ЗакарпатськоТ областi
протоколом ЛЪ 33 вiд 25.||.202| р.

Колективний договiр
мiж роботодавцем закладу освiти i

виборним органом первинноi профспiлковоi
органiзацii Ужгородськоi загальноосвiтньоi

школи I-III ступенiв Nb8 Ужгородськоi MicbKoi ради
Закарпатськоi областi на 2021-202б роки
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1.5. Колективний договiр укладено на ocHoBi чинного законодавства i е

правовим актом, який регулюе виробничi, труловi та соцiально-економiчнi
вiдносини на ocHoBi узгодження iHTepeciB працiвникiв та роботодавця,

1.6. положення даного договору поширюсться на Bcix працiвникiв незалежно

вiд того, чи € вони членами воппо, i е обов'язковими для роботодавця,
|.7, Роботодавець Ужгородськоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Nч8

ужгородськоi Micbkoi ради закарпатськот областi визнас воппо единим

повноважним представником Bcix працiвникiв Ужгородськоi
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв }гэ8 Ужгородськоi MicbKoT ради
Закарпатськоi областi в трудових переговорах.

торони пiдтверджують реальнiсть забезпечення узгоджених l прийнятих

зобов'язань i обов'язковiсть умов даного договору.
Жодна iз cTopiH, що уклЕIли колективний договiр, не може протягом усього
строку його дiт в односторонньому порядку приймати рiшення, що

,"i"rororu норми, положення, зобов'язання колективного договору або

припиЕяють iх виконання.
1.10. воппо зобов'язусться сприяти ефективнiй роботi школи властивими

воппо методами та засобами.

=

=

1.1.
|.2.

1.з.
|.4.

1.8.

1.9.

1. Загальнi положення

Визначаючи колективний договiр локшIьним нормативним актом, на

пiдставi якого реryлюються соцiально-економiчнi, виробничi i труловi

вiдносини, сторони домовились про наступне:
Колективний договiр укладено на 2021t -2026роки.
колективний договiр схвалений загальними зборами працiвникiв, протокол

М ЗЗ вiд 25 листопада 2021 року i набувае чинностi з дня його пiдписання.

Колективний договiр дiе до прийняття нового.

Сторонами колективного договору е:

- роботодавець Ужгородськоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв JФ8

ужгородськоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi в особi директора,
мигалини Лариси Iванiвни, який представляе iнтереси власника i мае

вlдповlднl повноваження;
- виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii (надалi воIIпо),

який вiдповiдно до ст. 247 КЗпП Украiни, ст.37 Закону Украiни <Про

професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi> представляе iнтереси

працiвникiв Ужгородськоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Nэ8

Ужгородськоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi в особi голови, Гутич
ганни Михайлiвни.



2.4.

2. Труловi вiдносини

Роботодавець зобов'язусться :

2.|. Забезпечити ефективну дiяльнiсть Ужгородськоi загальноосвiтньоi школи
I-III сryпенiв Ns8 Ужгородськоi мiськоi ради ЗакарпатськоТ областi,
виходячи з фактичних обсягiв фiнансування, та рацiональне використання
коштiв для пiдвищеннJl результативностi роботи школи, полiпшення
становища працlвникlв.

2.2. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази закладу,
створення оптимальних умов для органiзацiТ навчtшьно-виховного процесу.

2.З. Застосовувати засоби матерiального i морального стимулювання якiсноi
працi, рачiоншIьного використання наявного обладнання, технiчних засобiв
навчання 1 т.п.
Забезпечити сво€часну розробку, iнформування та ознайомлення з

посадовими iнструкцiями Bcix категорiй працiвникiв установи.
2.5, Забезпечити протягом одного року реалiзацiю працiвниками переважного

права на укладання трудового договору у разi повторного прийняття на

робоry працiвникiв аналогiчноi квалiфiкачii (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 HarIBHocTi фiнансових
можливостеи.

2.7. Вiдповiдно до
випускникiв
спецiальнiстю,
установивши iM навч€lJIьне навантаження в обсязi не нижче кiлькостi годин
на ставку заробiтноi плати.

2.8. Забезпечити наставництво над молодими спецiалiстами, сприяти ix
адаптацii в колективi та професiйному зростанню.

2.9, .Що початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором

роз'яснити 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.
2.11. Звiльнення педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв у зв'язку iз

зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельностi або штату
здiйснювати лише пiсля закiнчення навчального року.

2.|2. У TepMiH, визначений працiвником, за його власним бажанням розривати з

ним трудовий договiр (в тому числi строковий) згiдно законодавства.
2.1З. Протягом двох днiв з часу одержання iнформацii доводити до вiдома

працiвникiв HoBi нормативнi документи стосовно трудових вiдносин,
органiзацii працi, роз'яснювати iх змiст, права та обов'язки працiвникiв.

2.14. Забезпечити перiодичне (не рiдше одного разу на п'ять poKiB) пiдвищення
квалiфiкачii та стажування педагогiчних, науково-педагогiчних працiвникiв,

заявок забезпечити працевлаштування в ycTaHoBi освiти
педагогiчних навч€Lпьних закладiв за отриманою

уклавши з ними безстроковий трудовий договiр та
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гарантуючи iм при цьому вiдповiднi пiльги, компенсацii згiдно з чинним
законодавством (збереження середньоi заробiтноi плати, плата BapTocTi

проiЪлу, виплата добових, стипенлiТ тощо).
2.15. Включати представника ВОППО до складу

комiсiй,
2. 16. Затверлжувати режим роботи,

погодженням з ВОППО,
графiки

2.17. Забезпечити при складаннi розкладу навчальних занять оптимальний режим
роботи:
- для батькiв, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM ло 15 poKiB;

- для тих, хто посднус роботу з навчанням.
2.18. Сприяти створенню в колективi здорового марал ьно-психологiчного

мiкроклiмату, упереджувати виникнення iндивiдуальних та колективних
трудових конфлiктiв, а у випадку ix виникнення забезпечити вирiшення
згiдно з чинним законодавством.

Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii зобов'язуеться:

l. Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних документiв щодо органiзацii
прачi, iх права i обов'язки.

2. Сприяти дотриманню труловоi дисциплiни та правил внутрiшнього

розпорядку.
3. Забезпечувати постiйний контроль за свосчасним введенням в дlю

нормативних документiв з питань трудових вiдносин, органiзацii
нормування праui. розполiлу навчального навантаження.

4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфлiктiв.

Сторони домовились про:

Встановлення в ycTaнoвi п'ятиденного робочого тижня з двома
вихiдними днями в суботу, недiлю.

тарифiкацiйноi та атестацiйноi

роботи, розклад занять за

4



Роботодавець зобов'язуеться:

3,1. Приймати рiшення про змiни в органiзаuiТ роботи закладу, лiквiдацiю,
реорганiзацiю, перепрофiлювання установи, скорочення чисельностi або
штату прачiвникiв лише пiсля попереднього проведення переговорiв з
ВОППО - не пiзнiше як за три мiсяцi до здiйснення цих заходiЁ (п. 4.1.8.
Галузевоi угоди).

З.2. Надавати бажаючим можливiсть працювати на умовах неповного
робочого часу з оплатою працi пропоршiйно вiдпрацьованому часу без
будь-яких обмежень трудових прав прачiвника, iз збереженням прав
тривалостi оплачуваноi вiдпустки та Bcix гарантiй, пiльг, компенсацiй,
встановлених колективним договором,
Не допускати економiчно не обrрунтованого скорочення класiв, груп
(пiдгруп), робочих мiсць,
При виникненнi необхiдностi звiльнення праuiвникiв у зв'язку iз змiнами
в органiзацii роботи школи, в тому числi лiквiдацiсю, реорганiзацiею або
перепрофiлюванням установи, скороченням чисельностi або штату
працiвникiв (п.1 ст. 40 КЗпП Украiни):

- здiйснювати звiльнення лише пiсля використання ycix можливостей
забезпечити ix роботою на iншому робочому мiсцi, в т.ч. за рахунок
звlльнення сумlсникlв, лlквlдацll сумlщення l т.д.;
повiдомлення не пiзнiше, як за два мiсячi у письмовiй формi державну
службу зайнятостi (п.5 ст.20 Закону УкраIни <Про зайнятiсть>;
направляти на професiйну пiдготовку, перепiдготовку iз збереженням
середнього заробiтку на весь перiод навчання.

Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii зобов'язусться:

1. Вести роз'яснювalльну роботу з питань трудових прав та соцiального
захисту вивlльнюваних працlвникlв.

2. Забезпечувати захист вивiльнюваних працiвникiв згiдно з чинним
законодавством. Контролювати надання працiвникам перевФкного права
заJIишення на роботi вiдповiдно до ст.42 КЗпП Украiни. Не допускати
звiльнення за iнiцiативою роботодавчя вагiтних, жiнок, якi мають дiтей
BiKoM до З-х poKiB (до 6-ти poKiB - ч.2 ст.|49 КЗпП УкраiЪи), одиноких
MaTepiB за наявностi дитини BiKoM до 14 poKiB або дитини - iнвалiда (ст. 184
КЗпП Украiни).
Сторони домовились, що при скороченнi чисельностi чи штату
працiвникiв переважне право залишення на роботi у випадку однаковоi
продуктивностi прачi i квалiфiкачii, KpiM передбачених законодавством,
надаеться також:
- особам перед пенсiйного BiKy;

J.J.

3.4.

працiвникам, в сiм'ях яких е особи, що мають статус безробiтних тощо.



4. Робочий час, режим та нормування прачi

Роботодавець зобов'язусться :

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

4.2, Затryчати працiвникiв до роботи в надурочний час, як винJIток
з оплатою i.i у вiдповiдному розмiрi з дотриманням норм чинного
законодавства ст. 64 КЗпП УкраiЪи.

4.З. У разi запровадження черryвання в ycTaHoBi завчасЕо узгоджувати з

ВОППО графiки, порядок i розмiри компенсацii.
4.4. Залучати до роботи окремих працiвникiв у вихiднi (неробочi) днi

лише у виняткових випадках за ix згодою, вiдповiдно до ст.67 КЗпП
УкраiЪи.

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

4,6. Запроваджувати пiдсумковий облiк
(чергових, сторожiв, робiтникiв
обслуговуванням котелень тощо).

4.7, Залучати прачiвникiв до замiни тимчасово вiдсутнiх працiвникiв
ли'ше за ix згодою.

4.8. Запровадження, змiну та перегляд норм праui проводити за

погодженням з ВОППО.
4.9. Про запровадженнjI нових норм чи змiну чинних норм працi

повiдомляти працiвникiв не пiзнiше як за два мiсяцi до ix
запровадження.

4.10. Розподiл навчального навантаження здiйснювати за погодженням з

ВОППО. Попереднiй розподiл навчыIьного навантаження на
наступний навчальний piK проводити в кiнцi поточного року, про що
повiдомляти працiвникiв письмово та невiдкладно. Навчальне
навантаження в обсязi менше тарифноi ставки встановлювати лише за
письмовою згодою працiвника (в системi загальноi середньоi освiти).
Передавати oKpeMi уроки з окремих предметiв у початкових класах
спецiалiстам лише за згодою вчителя початкових класiв з

дотриманнJIм норм чинного законодавства (п.74 Iнструкцii про
порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти).

4.1l. При прийняттi на роботу працiвника до початку його трудовоi
дiяльностi роботодавець зобов'язуеться:
-ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового

розпорядку;
-визначити працiвнику робоче мiсце;
-про iнформувати працiвника шляхом проведення iнструктажу з

робочого часу для працiвникiв
зайнятих ексллуатацiсю та

технiки безпеки;
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-у п'ятиденний TepMiH пiсля початку трудовоi дiяльностi випиоати

працiвнику трудову книжку (якщо у нього не було) та внести до Hei

вiдповiднi записи;
- створити умови матерiально-вiдповiдальним особам для

забезпечення збереження довiреного iM майна,

4. l 2. Забезпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiснiчних норм температурний,

повiтряний, свiтловий i водний режими в закладi,

Сторони домовились:

- протягом навчального року школа працюе в режимi 5-ти денного

робочого тижня.



5. Охорона прачi

Роботодавець зобов'язусться:

5.1. Забезпечити сво€часну розробку i виконання заходiв для створення

безпечних та пaur*iдп,""* умов прачi вiдповiдно до вимог

нормативЕих документiв з охорони праrч,

Б y.rurro"n.ri строки проводити аналiз. виробничого травматизму 1

;йь;;;ь;"u"". Го.робити KoHKpeTHi заходи щодо запобiгання

Еещасних випадкiв та профзахворювань,

Opi"iry"ur' збори прЙi""*i" установи з метою обрання

уповЕоваженоaо , nшurrb охорони прачi, Створити умови його

вавчаннЯ та викоЕання функчiй громадського нагляду за охороною

,p"r,i t*. ст.46,47 Закону Украiни <Про охорону працЬ>)

O'p.uri.y"ur" безоплатне 
-про",д"," 

попереднього (при прийняттi на

p.iб"ryfi перiодичних медичних оглядiв праuiвникiв (ст, ст, 18, 19

'ЗакофVкраЪи 
< Про охорону прачi >)

Виконати до 15 жовтня 
"ai,unn*o"uHi 

заходи з пiдготовки до роботи

в зимових умовах.
п;й;;; для KyrorKi" з охорони прачi засоби агiтацii i пропаганди,

пам'ятки i т.п.
забезпечити належне утримання санiтарно-побутових примlщень,

5.2.

5.з .

5.4.

5.5.

5.6,

5.7.

l.

2.

J.

Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзачii зобов'язусться:

провести в установленi строки вибори представникiв Воппо
охорони праui. Провести навчання активу,

Встановити контроль за виконанням вимог нормативних aKTlB з

працi силами представникiв ВОIIПО з питань охорони праЦ1, 
__ :

Винос"т" ,ru tо..п"Д засiдань воппО питання стану умов 1

прац1.

сторони домовились про дотримання .вiдповiдних 
норм, правил та

нормативних. документiв з охорони прачi згiдно Закону Украiни <Про

охорону працl).

з питань

охорони

охорони
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6. Оплата праui

Роботодавець зобов'язуеться:

6.1. Виплачувати працiвникам установи заробiтну плату у грошовому

вираженнi за ,i"ц", роботи двiчi на мiсяць через промiжок часу, що не

n"p"ur*y. шiстнадцять календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля

закiнчення перiолу, за який здiйснюсться виплата:

-заробiтну плату за першу половину мlсяця виплачувати 12 числа,

- остаточний розрахунок 27 числа,

У разi колrl день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихlдним,

a""r*our' або неробочим днем, заробiтна плата виплачу€ться

напередодн1.
забезпечувати в ycTaHoBi гласнiсть умов оплати працi, порядку виплати

доплат' надбавок' премiй' винагород' iнших заохочуваJIьних чи

компенсацiйних виплат, згiдно положень про премiювання,

вiдповiдно до ст. 15 Закону Украiни <про оплаry працi), погоджувати

з ВОIIПО умови плати працi в закладi,

Забезпечити оплату .rрччi ,u замiну тимчасово вiдсутнiх прачiвникiв у

6.2.

6.з

6,4

6.5

6.6.

6.7.

6.8.

зв'язку з ix вiдпусткою (п. 6.1 .12 Галузевоi угоди),
Здiйснювати оплату прачi, у випадках

незалежних вiд працiвника причин
коли заняття не

(несприятливi
проводиться з

метеорологiчнi
тарифiкачii за

умови' епiдемii) з розрахунКr. заг9бilо1 ,-lnu" при тарифlкацl1 за

умови виконання працlвниками iншоi органiзачiйно-педагогiчноi роботи
'вiдпо"iдно 

до ix функuiонtшьних обов'язкiв (п,77 Iнструкцii МОН УкраТни

uи rS.о+.tSSЗ р.'ltэ 102 <Про порядок обчислення заробiтноi плати

працiвникiв освiти>>, iншi випадки згiдно з чинним законодавством,

зьерiгати за працiвником мiсце роботи i середнiй заробiток за час

проходження медичного огляду (ст, l0 Закону Украiни <Про охорону

праui>).
Виплачувати педагогiчним працiвникам допомоry на оздоровленЕя в

розмiрi мiсячного посадового окпаду при наданнi щорiчноi вiдпустки

(ст. 57 Закону Украiни <Про ocBiry>) 
_

Зuб.r.r.,rrш npuui"r"*u", якi за графiком роботи працюють У нiчНиЙ ЧаС,

додаткову оплату у розмiрi 40%о Годиннот тарифноi ставки за кожну

годину рЬбоr, в нiчний час (п.6.2.4. Галузевоi угоди), Нiчним вважа€ться

час з 10 години вечора до б години ранку,
6.9, оплату прачi iнва,riлам проводити згiдно чинного закоЕодавства,

Виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзачiI зобов'язуеться:

Здiйснювати коЕтроль за дотриманнJlм в ycTaHoBi законодавства про

оплату працi.
сприяти^ в наданнi працiвникам установи необхiдноi консультативно1

допомоги щодо питань з оплати працi.

представляти iнтереси працiвника при розглялi його трудового спору щодо

onnur" працi в KoMicii по трудових спорах (ст,226 КЗпП Украiни),
9

1.

2.

J.
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7. Час вiдпочинку

Роботодавець зобов'язуеться :

7.|. Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати за

пЬ.од*a"r", з ВоППо не пiзнiше cTpoKiB визначених чинЕим

законодавством, i доводити до вiдома працiвникiв,

7.2. Повiдомляти працiвника про дату початку вiдпустки не пlзнlше нlж за

два тижнi до встановленоiо графiком TepMiHy (ст,10 Закону Украiни

< Про вiлпустки >).

7.З. Надавати 
- 
вiдпустку (або 1] частину) керiвним, педагогiчним

працiвникаМ протягоМ навчаJIьногО року у зв'язку_.з необхiднiстю

санiтарно-курортного лiкування (Постанова Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 14.04.1997 року JФ346) за письмовою заявою,

'7.4. Надавати особам, якi працюють на умовах неповного робочого часу, в

т.ч. тим, хто перебувае у вiдпустцi по догляду за дитиною до

досягнення I{.о ф,рiпF{ого BiKy, щорiчнУ основнУ вiдпустку повноi

тривалостi.
7,5. )tin*ur, 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, Вiдпустку

Takoi ж три"моътi пчдuuu," батькам, якi виховують одну i бiльше

дiтей без MaTepi (батька), особам, якi взяли пiд опiку дiтей,

7.6. Ёuоu"чr" npuui"""*u" додатковi вiдпустки (без збереження

заробiтноi плати), пере.чбаченi ст.25 Закону Украiни <Про вiдпустки>,

7 .7 . Здiйснювати вiдкликання працiвника iз вiдпустки лише за його

згодоЮ у випадках, передбачениХ законодавством (ст,12 Закону

Украiни <Про вiлпустки>).
7.8. Надавати вiдпустки без збереження заробiтноi плати або з частковим

ii збереженням лише за наявностi особистоi заяви працiвника,

7.g. За бажанням працiвника частину щорiчноi вiдпустки наданоi

працiвнику не повинна бути меншою за 24 календарних днlв,

10



8. Соцiально-побутовi гарантi'i пiльги, компенсацii"

Роботодавець зобов'язусться:

8.1. Сприяти педагогiчним працiвникам у забезпеченнi ix житлом у
першочергоВому порядкУ та наданн1 службового житла (ст,24 Закону

Украiни < Про наукЪву i науково-технiчну дiяльнiсть ), ст. 55 Закону

Украiни < Про ocBiry >).

8.2. Сприяти педагогiчним працiвникам у наданнi iM пlльгових кредитlв

(ст. 57 Закону УкраiЪи < Про ocBiry >),

8.3. Створити умови для проходження педагогами-жlнками, як1 мають

дiтейвiкомдо]l4рокiв,кУрсiвпiдвиЩенняквалiфiкацiiта
перепiдготовки за мiсцем проживання без направлення ix у
вiдрядження (очно-заочнi курси).

8.4. У разi захворювання педагогiчних працiвникiв, яке унемоlrспивлюе

виконання нЙми професiйних обов'язкiв i обмежуе перебування в

УчнiвськомУ*опе*''"iаботимчасовогопереВеденЕяЗацихчиiнших
обставин на iнцrу робоry, зберiгати за ними попереднiй середнiй

заробiток. У разi хвЪроби чи калiцтва попереднiй середнiй заробiток

виплачувати до вiдновлення працездатностi або встановлення

iнвалiдностi (ст. 57 Закону Украiни <Про ocBiTp),
8.5. Надавати працiвникам за рахунок фонлу заробiтноi плати: 

_.

-матерiЕлJIьнУДопомоry'вт.ч.наоздоровлеЕнявсУtллi,небiльшенiж
один посадовий оклад на piK;
.МатерiЕlJIьнУдопоМоryнапоховання(п.4<б>постановиКабiнетУ
MiHicTpiB Украiни вiд 07.02.200l р, Nэl34),

8.б. Рiшення про передачу в оренду споруд, примiщень та обладнання

приЙмати за учаЪтю воппо, не допускаючи при цьому погiршення

умов працi i навчання.
8.7.ПроводитипостiйнУроботУзпраВоВогонаВчаннJIпрацlвникlВlз

зшIУченняМпрелставникiВпраВозахиснихтаiншихорганiзацiйв
галУзiправа(<НачiональнапроГраМаосвiтинаселення))'затверджена
Указом Президента Украiни вiд 18,10,2001 р, Nэ992),

ВиборнпйорганперВинноiпрофспiлковоiорганiзачiiзобоВ'язУ€ться:

1. Сприяти працiвникам у вiдведеннi iM земельних дiлянок пiд садiвницькi

товариства, городи, житлове булiвничтво,

2. СприятИ органiзацii санiтарно-куРортного лiкування та вiдпочинку членiв

ВоППотаТхсiмей,першзавсетих'хточастоiтривалийчасхВорiе,
хронiчно хворих i тих, хто перебувае на диспансерному облiку,

3. Органiзувати проведення << днiв здоров'я >, виiзди на природу,

4. Органiзувати проведення лекцiй, зустрiчей iз спецiалiстами щодо

нетрадицiйних методiв лiкування.
5. Орiанiзувати вечори вiдпочинку, присвяченi .Щню

8 Березня, Нового року тощо.
6. Провести,Щень шанування людей похилого BiKy,

працiвникiв освiти,

11
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9. Гарантii дiяльностi виборного органу
первинноi профспiлковоi органiзаuii

Роботодавець зобов' язуеться :

9.1. Надавати воIIпо всю необхiдну iнформаrriю з питанul 
-Чо '

предметоМ колективного договору, сприяти реалiзацii права ВОППО

по з.lхистУ трудових i соцiально-економiчних iHTepeciB працiвникiв,

9,2. надавати-воiтIо примiщення для проведення зборiв, засiдань тощо.

10.Контроль за виконанням договору

Сторони зобов'язуються:

10,1. Визначити осiб, вiдповiдальних за виконання окремих положень

колектиВногодогоВорУтаВстаноВиТитермiнвиконаннязобов'язань
cTopiH.

10.2. Перiодично проводити зустрiчi роботодавця та ВОППО, на яких

iнформувати сторони про хiл виконання колективного договору,

10.З, Один раз на piK (у червнi) спiльно аналiзувати стан виконання

колективного договору, заслуховувати звiти роботодавця та голови

ВоППопрореалiзачiювзятихзобов'язаньназагыIьнихзборах
, трудового колективу.

10.4. У разi несвоечасного виконання, невиконання зобов'язань

проаналiзувати причинУ та вжити TepMiHoBi заходи щодо

забезпечення ix реалiзачii.

11.Заключнi положення

1 1.1. .Ц,аний колективний логовiр укладений на 5 poKiB, BiH вступае в дiю з

дня пiдписання i дiе до укладення нового колективного договору на

11.2.

1 1.3.

наступний перiод.
контроль за виконанням цього колективного договору здlиснюеться

сторонами, що його пiдписали.
сторони взаемно i одночасно звiтують про виконання договору на

зборах трудового колективу.

Колективний договiр схвалено на загаJIьних зборах трудового колективу

25 листопада 2021 року,

Гутич Г.М.

|2

ВоППо;
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3. Показники премiювання i розмiр премii

з.1. премiювання проводиться за такими показниками:

сумлiнне виконання службових обов'язкiв;

творче ставлення до працii

дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядкУ, поЛоЖеНЬ

колективного договору; 
13
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Положення про премiювання працiвникiв

Ужгородськоi загальноосвiтньоi школи [-III ступенiв ЛЪ8

ужгоролсокоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi

1. Загальнi положення

1 , 1 . Премiювання працiвникiв здiйснюсться вiдповiдно до ix особистого

вкладу " .u.-"п,l'зультати роботи за пiдсумками роботи за мiсяць,

квартал. пiврiччя. piK,

|.2. В окремих ur.,йч" за виконання особливо важливоi роботи або з

нагоДиювiлеЙнихтаначесТьсВяткоВихДатзУрахУВаннямособистого

"ппйу 
працiвникам може бути виплачена одноразова премlя,

1.з. Премiювання керiвника здiйснюеться з дозволу начальника управлlння

освiти.

2. Порялок призначення фонлу премiювання

2.\. Фонд матерiаJIьного заохочення (премiальний фонл) створюсться за

рахунок "*o"o,ii' фонлу заробiтноi; плати в межах загаJIьних коштiв,

п.рЪлбu".п"* кошторисом на оплату прачi,

2.2. Фонд MaTepi-"no.o заохочення (премiальний фонд) використовуетьсЯ

наматерiаль'.,uо*о'.*пяпрачiвникiвшколизапiдсУмкамироботиза
мiсяць, квартал, пiврiччя та piK,

Додаток Ns 1

до колективного трудового договору
(25,1 1 ,202l р,)

Ужгородс bKoi MicbKoT рали



з.2.

особистий внесок працiвника у роботу колективу;

створення та дотримання працiвником безпечних умов працi для життя

та здоров'я дiтейi
активна участь у громадському життl;

збiльшення обсягу робiт та обов'язкiв.

з.5.

розмiр премii залежить вiд виконання показникlв, зазначених у пунктl

3.1, та особистого вкладу в загальнi результати роботи без обмеження

iндивiдуальних премiй максимаJIьними розмlрами,
3.з. Премiювання працiвникiв проводиться за фактично вiдпрацьований час

без урахування днiвп пропущених через хворобу, догляд за хворим,

n.p.byuu""" у вiдпустчi (у тому числi й без збереження заробiтноТ

плати).
З,4. Працiвникам, якi звiльнилися в мiсяцi, за якi провадиться премiювання,

пiемii не виплачуютьСя, за винятком працiвникiв, якi вийшли на пенсiю,

з"iпuнrлис" за станом здоров'я або згiдно з пунктом l статгi 40 Кзпп чи

переведенi на iншу роботу.
працiвники можуть бути позбавленi премiт повнiстю або частково за

неякiсне виконання службових обов'язкiв, порушення труловоi

дисциплiни чи виконавчоТ дисциплiни тощо,

lI
з

4. Премiювання за виконання особливо ваэкливоi роботи

4.|. ПремiЮвання за виконання особливо важливоi роботи або з нагоди

ювiлейних та на честь святкових дат з урахуванням особистого вкJIаду

здiйснюеться в кожному конкретному випадку за наказом керlвника та за

погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

4.2. Витрати на премiювання за виконання особливо важливоi роботи
здiйснюеться за рахунок фонлу премiювання, утвореного вlдповlдно до

пункту 2.1 . цього Положення.

5. Порядок i термiни премiювання

5.1. Пропозичii щодО позбавленнЯ премii або зменшення if розмiру
конкретЕому працiвнику зазначаються в наказi про премiювання на

пiдставi доповiдноi записки заступника керiвника та погоджуються з

воппо.
5.2. Премiт виплачуються не пiзнiше строку виплати заробiтноi плати за

друry половину мiсяця наступного за звiтним,

l4
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Додаток N 2

до колективного трудового договору
(25.11.2021 р.)

Перелiк
робiт з несприятливими умовами працi, на яких встановлюються

дЪплати працiвникам Ужгородськоi загальноосвiтньоi школи I-III

ступенiвNч8 Ужгоролськоi Micbl(oi ради Закарпатськоi областi.

( вiдповiдно до Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникам освiти та

наказу Nчl69 вiл 31.08.202lp. УЗОШ I-III ст, J\Ъ8)

1. У розмiрi 10%:
- прибиральницям сан. вузл iB.

2. У розмiрi 20%:
-,Ъдr"пr" працiвникам закладу. (згiдно постанови КМУ вiд

З0.08.2020р.JФ 1298)
З. У розмiрi 40%:

- сторожам (нiчнi);
4. Урозмiрi 15%:

- за завiлуван н я бiблiотекою;

=а

=4
1
4
4

=1

=1
1
1

=
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,Щодаток Nэ 3

до колективного тудового договору
(25.11.2021 р.)

положення про надання щорiчноi грошовоi винагороди
педагогiчним працiвникам Ужгородськоi

загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns8

ужгородськоi мiськоiради Закарпатськоi областi
за сумлiнну працю, зразкове виконання службових обов'язкiв

1. IJe положення поширюсться на Bcix прачiвникiв навчального закладу.

2. Щорiчна грошова винагорода працiвникам нада€ться за сумлlнну працю,

зрalзкове виконання службових обов'язкiв за умови досягнення ними успlхlв

у вйхованнi дiтей, методичному забезпеченнi, вiдсутностi порушень

виконавчоi та трудовоi дисциплiни та здiйснюеться в межах заг€цьних

коштiв, передбачених кошторисом школи на оплату працi,

щорiчна грошова винагорода працiвникам видаеться на пiдставi наказу

директора за погодженням з ВОППО.
п"rur"" про премiювання керiвника вирiшусться управлiнням освiти за

по.од*""й, з мiським виборним оргаЕом профспiлковоi органiзачii.

розмiр щорiчноi грошовоi винагороди не може перевищувати одного

,rо.чдЪ"о.о-окладу (ставки заробiтноi плати) з урахуванням пiдвищень,

3.

4.

5.

16
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Додаток Ns 4

до колективного трудового договору
(25.11.2021 р.)

Угода з охорони працl
мiж роботодавцем закладу освiти i виборним органом первинноi

профспiлковоi органiзачii Ужгородськоi загальноосвiтньоi школи
I-III ступенiв J\Ъ8 Ужгородськоi Micbкoi ради

Закарпатськоi областi

з метою вдосконаJIення умов працi та запобiгання

роботодавечь бере на себе TaKi зобов'язання:

i. Розробити, виготовити, та встановити HoBi бiль

охорони працl а саме:
- установка спецiального обладнання (решiток, люкiв, кришок, трапlв,

огорох) на колодязях, ямах i т.д.);
- огорожi територii навчального закJIаду.

нанести на обладнання попереджувальнi знаки, надписи, застосувати

кольори, якi сигналiзують про наявнiсть небезпеки,

ВиготЪвити спецiальнi лрабини, пристосування, що забезпечуватимуть

зрrrне та безпечне виконання робiт з ремонту примiщень, засклення вlкон,

4.

5.

б.

1

8.

очищення скла, обслуговування освiтлювальноl апаратури тощо,

Провести реконструкчiю дiючих та обладнати HoBi BiKHa, дlя полiпшення в

примiщеннrж природноi вентиляцii.
обладнати чи реконструювати iснуючi системи опалення з метою

полiпшення та додержання необхiдного температурного режиму,
Провести p.ro"rni роботи чи реконструкцiю дверей для збереження в

примiщеннях необхiдного температурного режиму.
провести роботи з лiквiдацii на територii закладу старих дерев, стовпlв та

споруд.
обладнати засоби захисту вiд ураження електрострумом у т,ч,:

- заземлення;
- забезпечення на Bcix розподiльчих шафах замкiв;

- придбання та розмiщення бiля електрообладнання необхiдних

нещасних випадкiв

бiльш ефективнi засоби

,,

3.

<Погоджено>
голова Воппо
ужгоподддхдiзагальноосвiтн boi
-..,л.i6lЕЧýNоiо MoR

у 1рад4

l
3?

f, оалАgтL l! ,Ww чdФ/

дiелектричних засобiв;
1,7

Ужгородськоi MicbKoi ради



9.

10.

11.

- проведення випробування дiелектричних засобiв;

- проraл.п"" випробування опору заземлення та iзоляцii електромережi;

- про".дarrя робiТ з замiнИ непридатноi пошкодженоi електричноi

проводки.

Провести випробування Bcix спортивних споруд.

обладнати на територii закладу тротуари, переходи, пiд'iзди, пандуси,

ОбладнатИ кабiнети, куточки, виставки, придбати наочнi посiбники,

плакати, технiчну документацiю з охорони прачi, Впроваджувати

передовий досвiд з органiзаuii роботи з охорони працi,

18
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Додаток Nе 5

до колективного трудового договору
(25.11.202l р.)

Перелiк посад працiвникiв Ужгородськоi
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв ЛЪ8 Ужгородсько[ Micl'кoi

ради Закарпатськоi областi з ненормованим робочим днем, яким
може надаватись додаткова вrдпустка

19

<Затверджую>
Роботодавець
Ужгородськоi загальноосвiтньоi

<Погоджено>
голова Воппо
Ужгородськоi загальноосвiтньоi

Посада Максимальна кiлькiсть календарних

днiв додатковоi вiдпустки

[иректор J

Заступник директора з ЕавчальЕо-
оичппнпт поботи 1

з

7l
7

г

Завiдувач бiблiотекоц
Бiбпiптекяп^--г

Головний бухгал:gр _
Бухгалтер 7

Працiвники, якi працюють на
пбqиспюпа пьних машинах

з

,7

Середнiй медичццЦд9р99д9д
Голова профспiлки J
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Додаток Ns 6

до колективного трудового договору
(25.11.202l р.)

Ужгородськоi загалЬноосвiтньоi школи I-III ступенiв ЛЪ8

ужгородськоi Micl,tсoi ради Закарпатськоi областi

з важкими i шкiдливими умовами працi, яким може надаватись
додаткова вiдпустка

Перелiк посад працiвникiв

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

Посада Максима.пьна тривалiсть щорiчноi
додатковоi вiдпустки за особливий

характер прачi (кiлькiсть календарних
днiв)

4Прибиральник службових
примiщень зайнятий прибиранням
загаJIьних убиралень та санвузлiв.

Заступник директора з ГЧ

20

ужгородськоi загальноосвiтньоi

<Погоджено>
голова Воппо
Ужгородськоi загальноосвiтньоi
школи I-III ступенiв Nэ8

7
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Додаток N9 7

до колективного трудового договору
(25.11.202l р.)

про встановлення доплати медпрацiвникам закладу

УжгЬролськоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв ЛЪ8

ужгородськоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi

З метою вдосконалення умов прачi та вiдповiдно до змiн до Галузевоi угоди

мiж MiHicTepcTBoM освiти i nay*" Уфаiни та L{K Профспiлки прачiвникiв освiти i

nuy*lr Vпрчiни на 2016-2020 роки (зi змiнами у релакчii вiд 19,04,2018) вiд

2g'.O|.20Zi за Nэ 2, Мон та ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни 12

сiчня 2021 року внесли змiни до iалузе"от угоди на 2016-2О20 роки, за N9 73410/1-

21 з боку ЙirriЬr.р.ruu та за ЛЪ О2-5lб з боку профспiлки., пунктом 1 постанови

КМУ вiд 0з.о2.2о2| Nч 67 <.Щеякi питання onnu" працi медичних працiвникiв

закладiв освiти>>, роботодавець бере на себе TaKi зобов'язання:

1. Про встаповлепня доплати медпрацiвникам закпаду

Зlберезня2021-готаДовiДмiникаранТинУ'ВстановленогоКМУ'
здiйснювати доплати за роботу у несприятливих умовах працl та пlдвищеного

frrr*y для здоров'я *.д""rr* працiвникам закладу, щоб запобiгти поширенню
'rru ,ф"rорiТ Украiни гостроi рЬспiраторноi хвороби CovID-l9, спричиненоi

KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.' 
Доплатч здiйснюеься у розмiрi 207о посадового окладу, визначеного за

тарифними розрядами Сд"rоi тарифноl'сiтки,.затвердженоi постановою Кму вiд

зо.ов.zооZ :Tn izsB <Про оплату прачi прачiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноi

.ir*, po.p"oiB i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ_, 
_ 
закладiв та

органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфЬрп (dалi - Постанова Nэ1298),

2. Про здiйспенпя доплати медпрацiвникам закладу:

.щоплати здiйснюються за рахунок коштiв, передбачених ва оплату працi

працiвникiв вiдповiдного закладу освiти,

2|

кПогоджено>
голова Воппо
Ужгородськоi загальноосвiтньоi



Iнших умов, за яких встановлюють TaKi доплати, зокрема щодо атестацii

робочих мiсць, не обумовлено.

тобто доплату встановлюють аналогiчно доплатам, що виплачують

працiвникам за використання в роботi дезинфiкуючих засобiв, u ru*9T тим, хто

прибирае ту€Iлети, що передбаченi абзацом <п пiдпункту 3 пункту 3 Постанови

N9 1298, а саме без вимог щодо атестацii робочих мiсць,

22
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Додаток Ns 8

до колективного трудового договору
(25.1 1.2021 р.)

разо
розслИування нещасного випадку встановлено, що ушкодження

здоровlя настало не тiльки з вини роботодавця, а й внаслiдок
порушення потерпiлим нормативних aKTiB про охорону працi

=1
1
э

---
---rl

-ra

=
--
_-

(Погоджено)
голова Воппо
Ужгородддкq_i загальноос BiTHboT

у
iB Ns8

ёoi рuд}

з

Порушення потерпiлим нормативних aKTiB про охорону
прачi

Вiдсоток
зменшення

Якulо поmерпiлuй був забезпеченuй зеidно зi всmановленu.,лtu нормамu mо у
в с mано вл ен ому поря d ку с пе цо dяzом ч u с п е цвзу mmям, з ас о б пu u

iHd uBidyM bHozo з ахuсmу, необхidн tllt iHBe н mареu mа i нсmруменmа!уtu, якulо
з працiвнuком провеdенi Bci необхidнi iнсrпрукmалrci mо новчання, неtцосttuй
вuпаOок сmався в робочuй час mа прu BuKoHaHHi робirп, якi вхоdяmь в Kolto

mруdовшr обов'язкiв

Якщо е вина лшше потерпiлого:
- неодноразове свiдоме порушення вимог нормативних
aKTiB про охорону працi або виконання роботи у
нетверезому cTaHin якщо цей стан було визначено
причиною нещасного випадку;
- первинне свiдоме порушення правил поводження при
обслуговуваннi об'ектiв i виконаннi робiт пiдвищеноi
небезпеки;
- первиЕIrе свiдоме порушення правил поводження при
обслуговуваннi об'сктiв i виконаннi робiт, що не

об'ектами пiдвищеноi небезпеки;
- невикористання наданих засобiв iндивiдуального
захисlry, передбачених правилами безпеки, якщо це
порушення було первинним;
- невикористання наданих засобiв iндивiдуального
захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це
порушення було повторним.

до 50%

до 20Yо

до 30%

до 40о/о

до З0%

Якщо е вина як потерпiлого, так i iнших осiб:

2з



- неодноразове свiдоме порушення вимог нормативних
aKTiB про охорону працi або виконання роботи у
нетверезому cтaнi, якщо цей стан було визначено
причиною нещасного випадку;
- первинне свiдоме порушення правил поводження при
обслуговуваннi об'сктiв i виконаннi робiт пiдвищеноi
небезпеки;
- первинне свiдоме порушення правил поводження при
обслуговуваннi об'ектiв i виконаннi робiт, що не е

об'ектами пiдвищеноi небезпеки;
- невикористання наданих засобiв iндивiдуального
захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це
порушення було первинним;
- невикористання наданих засобiв iндивiдуального
захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це
порушення було повторним.

до 25 %

до 20Yо

до 15уо

до |0%

до |5%

Якщо вiдсутня вина потерпiлого не зменшч€ться

Якu4о поmерпiлuй не був забезпеченuй зzidно зi всmановленu,|tu норма,ryru mа

у Bcmaшo*.,leшoMy поряdку спецоOяеом чu спецвуmmяпr, засобамu
iHd uBidy альноzо захuсmу, необхidн цм iнвенtпарем mа iнсmруменmалru, якulо

з працiвнuком не провеdено BcLt необхidнuх iHcmpyKmaжciB mа навчань,
якulо неulаснuй вuпаdок сrпався прu залученнi працiвнuка do робiпt поза

MeЙcalttu робочоzо часу або lo робim, якi не вхоdяmь в коло mруdовur
обов'язкiв

Незалежно вiд вини потерпiлого не зменшчсться
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Додаток Ns 9

до колективного трудового договору
(25,11,202l р,)

на ycix працiвникiв школи.
обов'язкiв педагогlчних iнших

розпорядок у навчальних закладах,

б. yci питання, пов'язанi iз застосуванням цих Правил, вирiшуе директор

школи в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених

чинним законодавством, cпiJrbнo або за погодженням iз профспiлковим

KoMiTeToM.

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВНИКIВ,

: 
Правила внутрiшнього трудового розпорядку

Ужгоролськоi заfальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns8

ужгоролськоi Micl,lсoi ради Закарпатськоi областi

I. злгАльш положЕнЕя.

1. правила внутрiшнього трудового розпорядку узош I_III cT.Ns8 на складенi

на ocHoBi Типових npbrn внутрiшнього розпорядку для працiвникiв

державних навчаJIьно-виховних закпадiв Украiни, затверджених наказом

Мiноёвiти Украiни вiд 20.12,1993 р,Nч 455,

2. Трулова дисциплiна в школi фунтуеться на свiдомому виконаннi

np*i"r"*ur" своiх трудових обов'яiкiв i е необхiдною умовою органiзацii

ефективноi прачi i ЕавчаJIьного процесу,

3.ТрУдовадисциплiназабезпечУетьсяМетодаМипереконаннятазаохоченнядо
суйлiнноi прачi. До порушникiв дисциплiни застосовуються заходи

дисциплiнарного та громадського впливу,

4, 
-йрu"rпч 

внутрiшнього трудового розпорядку (далi-Правила) поширюються

5.

1. Громадяни Украiни вiльно обирають види дiяльностi, не забороненt

законодавством, а також професiю, мiсче роботи вiдповiдно до cBoix

здiбностей. Прачiвники закладу приймаються на роботу за трудовими

договорами, контрактами.
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При прийняттi на роботу директор школи зобов'язаний вимагати вiд особи,

яка працевлаIцтову€ться :

- подЕtння трудовоi книжки, оформленоi у встановленому порядку;

- пр"д'я"лення паспорта, диплома або iншого документа про ocBiTy чи

професiйну пiдготовку;
- вiйськовослужбовui пред'являють вiйськовий квиток;

- особи, якi влаштовуються на роботу, що вимагае спецiальних знань,

зобов'язанi подати вiдповiднi документи про ocBiry чи професiйну

пiдготовку (диплом, атестат, посвiдчення), копii яких завiряються

директором школи i залишаються в особовiй справi працiвника,

Пр, у*пuлч"нi трудового договору забороняеться вимагати вiд осiб, якi

3.

4.

э.

6.

поступЕлють на робоry, вiдомостi про ii партiйну та нацlональну

приналежнiстu, ,rо*од*"""я та документи, подання яких не передбачено

закоIrодавством.
ПосадИ педагогiчниХ праuiвникiВ замiш{уютьсЯ вiдповiднО до вимог Закону

Украiни "Про ocBiTy".
Прачiвники школи можуть працювати за сумiсництвом вiдповiдно до

чинного законодавства.
прийнятгя на роботу оформлюються наказом директора школи, з яким

озrайоrлюЮть праuiuни*Ъ пiд пiдпиС, та вiдповiДним записом у труловiй

книжцi.
Особi, яка пропрацюваJIа понад п'ять днiв, здiйснюють вiдповiдний запис у
труд<iвiй книжцi. Трудовi книжки тих працiвникiв, якi працюють за

сумiсництвоМ, ведутьсЯ за основниМ мiсцеМ роботи' Запис до _тРудовоi
*n"**, вiдомостей про роботу за сумiсництвом проводиться за бажанням

працiвника.
Ведення трудових книжок здiйснюеться вiдповiдно до Iнструкцii про

порядоК веденнЯ трудовиХ книжоК на пiдприемствах, в установах i

органiзачiях, затвердженоi спiльниМ наказоМ MiHicTepcTBa прачi Украiни,

йi"i.r.р.r"u юстицiТ УкраiнИ та MiHicTepcTBa соцiального захисту

населення Украiни вiд 29 липня 1993 року Nэ 58.

Труловi кt{ижки зберiгаються у школi як документи сувороi _звiтностi
до 202i року. Вiлповiдальнiсть за органiзацiю та ведення облiку, зберiгання

i видачу трудових книжок поклада€ться на директора школи,

з'zoil року Bci трудовi книжки переведенi в електронний вигляд i

зберiгаються в Пенсiйному фондi в особистому кабiнетi,

приймаючи працiвника або переводячи його в установленому порядку на

iншу роботу, зобов'язаний у письмовiй формi:
t; роз'ясrrи"' працiвнику його права, обов'язки та icToTHi умови працi,

,ЬЪ"iсr" "u робоrоrу мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i

шкiдливих ""роб"r""* факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки ix
впливу пu aдороu'", його права на пiльги i компенсацii за роботу в таких

умовах вiдповiдно до чинного законодавства l колективного договору,

2) ознайомити пiд пiдпис прачiвника з цими Правилами та колективним

договором.

1
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=

=
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26



1
=

=

=
=а

=

=

8.

9.

3) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для

роботи засобами. z _____^, ^^__|^

4) проiнстрУктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii,

гiгiени працi та протипожежноi охорони,

припинення трудового договору може мати мiсце лише на пtдставах,

передбачених чинним законодавством таумовами контракту,

роiiрвання трудового договору з iнiцiативи керiвника допускасться у

""пuд*u*, 
передбачених чинним законодавством та умовами контракту,

З"iпir.r"" педагогiчних працiвникiв у зв'язку зi скороченням обсягу

;;;;; ;;*. мати мiсце iino*, u кiнцi навчального року, Звiльнення

педагогirrr"* прачiвникiв за результатами атестацii, а також у випадках

лiквiдацii школи, скорочення кiлькостi або штату працiвникiв здiйснюеться

вiдповiдно до чинного законодавства,

Припинення'!рудового договору оформлюеться наказом o"p*T-|1--11ln,- 
_,

Роботодавець зобов'язаний у день звiльнення видати працlвниковl

Еалежним чином оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок

згiдно З чинЕиМ .u*оrодчu.i"ой. Зчп"." про причини звiльнення у труловiй

-""*ui проводять вiдповiдно до формулювань чинного законодавства iз

noarnu"""lrl на вiдповiдний пункт, статтю закону, ,Щнем звiльнення

вважаеться останнiй день роботи,

ЦI. OCHOBHI ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ,

1. Педагогiчнi працiвники мають право на:
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-захист професiйвоi честi, гiдностi;
-вiльниЙ Ъr6iр борr, nn.rодi", засобiв навчання, не шкiдливих для здоров'я

органiзацii навчально-виховного

порядку науково-дослiдноi,

учнiв;
-участь в обговореннi та вирiшеннi питань

процесу;
-проведення в установленому
.*Ъrr"prr.r"*bHoi, пошуковоi роботи;
-виявлення педагогiчноi iнiчtативи;

-noau"ap.ouY атестацiЮ з метоЮ отримання вiдповiдноi категорii,

педагогiчного звання;
-участь у роботi органiв громадського самоврядування закладу;

-пiдвищення квалiфiкаuii, перепiдготовку;

-отримаЕня пенсii, у тому числi i за вислугу poKiB в порядку визначеному

законодавством Украiни;
Вiдволiкання педагогirп"* працiвникiв вiд виконання професiйних

лАл_l_.-iо IJё п.tгтчскяFться_ за винятком випадкiв, передбаченихобов'язкiв не допуска€тьсяl'

законодавством Украiни.
Працiвники школи зобов'язанi:
-виконувати вимоги з охорони працi, технiки.безпеки, виробничоi cai:"*

10.
11.

7

протипожежноi безпеки,
iвструкцiями;

ii,
тапередбаченi вiдповiдними правилами
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-беретти обладнання, iHBeHTap, навчальнi посiбники, виховувати у y{HlB

бережливе ставлення до майна школи;
- проходити щорiчний медичний огляд;

- забезпечувати належний piBeHb викладання

вiдповiдно до навчальних програм на piBHi

стандартiв;
- сприяти розвитку lHTepeclB, нахилiв та здiбностей

збереженню iх здоров'я, здiйснювати пропаганду здорового

загальну i полlтичну культуру; виконувати статут школи, правила

навчаJIьних дисциплiн
обов'язкових державних

дiтей, а також
способу жит,гя;

- сприяти зростанню iмiджу школиi.
-УтВерДжУватипоВаГУдодержавноiсимволiки,принципlВзагалЬнолюДсЬкоl
моралi;
- ur*o"yuur' в учнiв повагу ло батькiв, жiнки, старших за вlком, народних

,рuл"uiЙ та звичаiв, духовних та культурних надбань народу Украiни;

-'готуватИ учнiв дО самостiйного життя в дусi взаеморозумiння,. миру,

aпu.од, мiж yciMa народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними
групами;
- дотримуватися педагогiчноi етики, моралi, поважати гlднlсть учнlв,

батькiв та членiв колективу школи;
- захищати учнiв вiл будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства|'

запобiгати вживанню ними ыIкоголю, наркотикiв, тютюну, iншим

шкiдливим звичкам;
- постiйно пiдвищувати свiй професiйний piBeHb, педагогiчну майстернtсть,

внутрiшнього розпорядку, умови контракту чи трудов", r:-:::рl_ 
л л -.

- виконувати накази i розпорялження директора школи, органlв управлlння

освiтою;
- брати у{асть у роботi педагогiчноi ради;
- нести вiдповiдальнiсть за ведення та збереження класних журнаJIlв,

3. Праl,tiвникамшколизабороняеться:
- змiнювати на власний розсуд розклад ypoKiB, графiк роботи;
- передоручати виконання трудових обов'язкiв;

- вiдмiняти, продовжуват" ЬЬо .*оро"увати тривмiсть ypoKiB i перерв мiж

ними;
- не допускати на уроки, або виганяти з урокlв учнlв;
- курити в примilllеннi i на територii школи;

- користуватися пlд час ypoKiB мобiльними телефонами;

- "йрr"ur' учнiв пiл час навчального року на роботи, не пов'язанi з

навчшIьним процесом, для виконання громадських доручень, участi у
спортивниХ ,u i"-r" заходах, oKpiM заходiв передбачених управлiнням
освiти, планом роботи школи;
_вiдволiкати працiвникiв вiд ix безпосередньоi роботи, викликати для

виконаннЯ дор}п{ень, не пов'язаних з ix безпосередньою дlяльнlстю;
- надавати плаiнi ocBiTHi послуги у примiщеннi школи (репетиторство);

коло обов'язкiв (роботи), що ix виконуе кожний працiвник за своею

спецiальнiстю, квалiфiкачiсю чи посадою визначаеться посадовими
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IV. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

1. Роботодавець Ужгородськоi загальноосвiтньоi школи 1-III ступенiв Nч8

ужгоролськоi Mico*oi ради Закарпатськоi областi зобов'язаний:

, Забезпечити виконання Законiв Украiни "Про ocBiryu,, "Чро загальну

середнЮ ocBiTy", Положення про. загаJIьноосвiтню школу Украiни i Правил

внутрiшнього розпорядку в школ1,

. Нечхильно дотримуватись законодаВсТВа

op.u"iry"ur" роботу за iх фахом i квалtфtкачtею,

. Удосконалювати навчально-виховний

педагогiчноi iнiцiативи, створювати умови

nfrui"rr*u*, форм, метолiв, засобiв навчання,

. Нести вiдповiдальнiсть за кiнцевi результати навчаJIьно-виховного

процесУ.

. Всiляко крiпити трудову i виробничу дисltиплiну,

. Надавати вiдпустки BciM працiвникам закладу освiти вiДПОВiДНО ДО ГРафiКа

"иrуa"о* 
та вiдповiдно до чинного законодавства,

. ,Щоводити до вiдома педагогiчних прачiвникiв у KiHui навчального року (до

надання вiдпустки) педагогiчне навантаження в насryпному навчальному

poui;

. Забезпечувати систематичне пiдвицення ква"riфiкачii працiвникiв_l:(оп":

;;;;;ы;"оо*iд"i умови длЯ поеднання прачi з навчанням у вищих l

cepelHix спецiальних навчаJIьних закладах,

. Забезпечувати дотримання у_ школi ,i"i-г"дT_:l:'::::,:,:" норм l правИЛ

,О"р"*""r" шкiльноiо майна, безпеку спiвробiтника 1 учнlв,

. Забезпечити умови технiки безпеки, ",Ц::::l """т::|':;.-Тi"l'JТ#"II;;"".;;;;;;;;;,.;;;й:т,:*'::":;1,"u.,_т",,

. .Щотримуватись чинного законодавствi:-_1i]i.l'" використовувати засоби

щодО вдосконшIення управлiння, змiцнення договiрноi та труловоТ

дисциплiни.

iнструкчiями, правилами внутрiшнього трудового розпорядку та умовами

контракту.

про працю, правильно

процес, сприяти прояву

для вибору педагогlчними

належне
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. сво€часно подавати центраJIьним органам державноi ""*.o'u:'_o_'_."_:,T:
;.;;;#;; #;;;;ЫiЁй,_r"р.iку звiтнiсiь, а також iншi необхiднi

вiдомостi про роботу i стан навчально-виховного закладу,

. органiзовувати гаряче харчування учнlв,

. Забезпечувати систематичний кон,гроль за дотриманням умов оплати працi

використанЕям фонлу заробiтноi плати,

. Вишукувати додатковi джерела 
. 
фiнансування i спрямовувати ix на

p"r";;;'.;;ia,r"noi i нфраструктури i змi цнен ня матер iальноi бази школи,

. СвоечаснО забезпечуваТи школу господарським iHBeHTapeM, навчаJIьно-

наочними посiбниками,

. Захищати професiональну честь i гiлнiсть працiвникiв школи, чуйно

ставитись до ix повсякденних турбот, забезпечувати наданi iM пiльги,

Роботодавець школи виконус cBoi обов'язки у вiдповiдних випадках спlльно

чи за погодженням з ВОППО,
,,

1.

)

3.

4.

5.

Ч. РОБОЧИЙ ЧДС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

В 2О2'-2О22 н. р. заклад працю€ за 5-денним робочим тижнем з двома

вихiдними днями (.rа",;, недiля), Тривалiсть щоденноi роботи

визначаеться rrоauдо"rr, обов'язками та розкладом ypokiB, затвердженими

директором школи за погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM,

Встановити такий час початку робочого дня:

- для технiчних працiвникiв школи -8,00 год,;

- для чергових вчителiв - 7,45 год,l

- дп" пaдu.о.iчних працiвНикiв - за 15 хв, до початку занять;

РежиМ роботИ педагогiчниХ працiвникiВ установлюеться розкладом заЕять,

робочимнаВч€шЬнимпланоМшколи'iндивiдУальниминаВчаJIьними
планами та планами роботи класних керtвникlв,

Режим роботи непедагогiчних працiвникiв установлюсться вiдповiдно до

,рудо"Й договорiв i посадових iнструкчiй,

Режим роботи школи у 2О21-2022 навчальному роцi :

- навчальний piK починасться 1 вересня;

- навчання проводиться у 2 змiни;

- навчальнi заняття органiзовуються за семестровою системою:

- структура навчального 2021-2022 навчального року,
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Струкryра

н а вч ал ь н ого 2021 l 2022 року

l

Навчальнi eKcKypcii у 1-4-х класах, навчальнi eKcKypcii у 5-8-х за рiшенням

педагогiчноi ради школи проводяться протягом року та запис},ються у

класномУ журналi' 
lювання (1-4, частково 5-А та 5-,,Щб. Школа працю€ за рiвневою системою оцlнювання (I-+, чаUrкUБU ,

класи)та12-тибальноюсИсТеМоюоцiнюваннянаВчzLпьнихДосягненьУчнlВ
(5-11 класи), основним е тематичний облiк знань |

7. i(o*no.o понедiлок проводяться наради при директоровl з членами

педагогiчноГо *on"*rruy, на якiЙ пiдбиваються пiдсумки роботи за минулий

тиждень i визначаються завдання на наступний

8. Щоп'ятницi у школi проводиться caHiTapHe прибирання класних примiщень

та закрiплених територiй.

9. Початок ypoKiB у школi:
- о 8.30 - для 1-4класiв ;

- о 8.00 год. для 5,8-1l класiв;

- о 13.25год для б-7 класiв

10. Тривалiсть ypoKiB:
-у 1 класi - 35 хвилин;
- у 2-4 класах - 40 хвилин;
- у 5-11 кJIасах становить 45 хвилин ;

1 1 . Розклад дзвiнкiв ва уроки :

25,1 0.202,]

зl

початок Кiнець

lceMecTp 01.09.2021 24.12.2021

0ciHHi канiкули з1 ,10,2021

3имовi канiкули 25j22021 09.01.2022

ll семестр 10.01.2022 U3.Ub.ZUZZ

8еснянi канiкули 28,аз,2022 0з,04.2022

Лiтнi канlкули 04.06.2022 зl Oв,2022



1класи:
1-й урок 8.30 - 9.05
2-й урок 9.15 - 9.50
З-й урок 10.10 - 10.45

4-й урок l1.00 - 1 1.35

5-й урок 11.50 - 12.25

6-7 класи:
1-й урок 1З.25 - 14.10
2-й урок 14.20 - 15.05

З-й урок 15.15 - l6.00
4-й урок 16.05 * 16.50
5-й урок 1б.55 - 17.40
б-й урок 17.45- 18.30

2-4 класи:
1-й урок 8.30 - 9.10
2-й урок 9.15 - 9.55
3-й урок 10.10 - 10.50
4-йурок l1.00- 11.40

5-й урок 1 1.50 - 12.30
6-й урок l2.40- 13.20
8-1l класи:
1-й урок 8.00 - 8.45
2-й урок 8.50 - 9.З5
3-й урок 9.45 - 10.30
4-й урок 10.45 - 11.30
5-й урок 1|.40 - |2.25
6-й урок 12.30 - 13.15

7-й урок13.25 - 14.10
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|2. Вважати основною вимогою для Bcix працiвникiв школи розпочинати та

закiнчувати робочий день iз ознайомлення з оголошеннями, розмiщеними
на дошцi оголошень.
Зобов'язати класних керiвникiв подавати щоденнi вiдомостi

загальношкiльного облiку вiдвiдування учнiв,
Вважати обов'язковою реестрацiю в книзi вiдпрацьованого робочого часу

: - _-_ л--:_-----": -:-,,.л
фактичного початку та закiнчення роботи Bcix працiвникlв школи пlд час

канlкул.
за вiдсутностi педагога або iншого працiвника заступники директора

школи зобов'язанi TepMiHoBo вжити заходiв щодо його замiни iншим

педагогом або працiвником.
надурочна робота та робота у вихiднi та святковi днi не допускаеться,

Залучення оцремих прачiвникiв до роботи в установленi для них вихiднi днi

допуска€ться у виняткових випадкarх, передбачених законодавством, за

письмовим наказом директора школи.

l7. Роботодавець залучае педагогiчних праuiвникiв до чергування по школ1

згiдно графiка. Графiк чергування затверджусться директором школи за

поaод*aпr"* iз педагогiчним колективом та первинною профспiлковою

органlзацlею.
-черговий адмiнiстратор: вiдповiдас за дотримання режиму роботи школи)

санiтарно-гiгiснiчних норм, норм охорони праui, слiдкус за дотриманням

трудовот дисциплiни прачiвниками школи, за черryванням по пrколi

.rЪр.о"r* учителiв, чергового по кJIасу, надае допомоry в органiзацiТ заходiв,

пеiедбаrе""* планом роботи школи, здiйснюе своi повноваження згiдно

графiка;
вчителi: забезпечують дисциплiну й порядок протягом

дня, не допускають порушень правил поведiнки, прогулiв,

запiзнень, слiдкують за санiтарним станом i збереженням шкiльного майна,

- чергов1
навч€Iльного

попереджують дитячий травматизм ;

з2
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18. класний керiвник здiйснюс щоденний педагогiчний контр_оль за

"йду"чr"r, 
i станом навчшIьного процесу у своему класl, за

дотримуванням учнями мораJIьних, етичних норм поведiнки, статуту школи

й правил внутрiшнього трудового розпорядку, проводить роботу з класним

колективом вiдповiдЕо до Положення про класного керiвника й плану

виховноi роботи,
19. Пiд час канiкул, що не збiгаються iз щорiчною основною вlдпусткою,

_^я^ф^паЕётlL аяпчqае педагогiчних працiвникiВ ДО ПеДаГОГiЧНОi Та
роботодавець зЕuIучае педагогiчних npl]'"_l"*," до llелаl ul lчrr.,r

iр."rЙuiИr"i роботи в межах часу, що вiдповiдае ix педагогrчному

навантаженню до початку канlкул, 
_ ___у_ ,"^_^..nn+ _

Йi;;;;;;i' щорirrй* вiдпусток скJIадаеться на кожний каJIендарнии

piK, погоджуеться lз первинним профспiлковим KoMiTeToM i зlJlп,]}]jТЬСЯ

;;;;-;;;,"коли. Праuiвникам школи дозволяеться переносити вlдпустку

на iнший строк або брати ii частинами вiдповiдно до законодавства, Подiл

вiдгryстки на частини допускаеться на прохання працiвника за умови, що

основна ii частина aru,o",i"*, не менше 14 календарних днiв, Перенесення

"ййr*" на iнший строк допускаеться в порядку, встановленому чинним

законодавством. _. л: __ллi _rlnr

Yci заходи, збори, наради, засiдання проводяться у вiдповiдностi з

каJIендарним планом роботи школи,

20.

2|.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ В РОБОТI,

Заохочення за успiхи в роботi € важливим засобом змiцнення трудово1

дисциплlни.
За зразкове виконання lрудових обов'язкiв, результативнlсть у

навчаJIьнО виховнiЙ poOo,i, лоu,у i сумлiнну працю, новацii у проФесiИнiй

дiяльностi, активнУ участь життi трудового колективу роботодавець

застосовус TaKi заохочення :

- оголошенЕя подяки з занесенням у трудову книжку;

- оголошення подяки;
- премiя;
- нагородження Почесною грамотою;

- нагородження цiнним подарунком,

Право застосування заходiв заохоченнJl належить директору школи,

При чьому також враховусться думка.":1т:ll,i", 'О
Працiвникам, якi успiшно i добросовiсно виконують cBoi обов'язки,

надають в першу чергу пiльги i переваги в галузi ,"чi*::::IJльтурлого i

житлово-побутовогО 
' 
обслуговування . л(путiвкИ 

caнaTopll, Оудинки

uЦпо"rr*у, путiвки для оздоровлення дiтей тощо), , _____: _л_л_
за досягнення високих результатiв у навчаннi i вихованнt педагогlчн1

працiвники рекомендуються для нагороджеЕня державними нагородами'

присвоення почесних звань, вiдзначення державними премiями, знаками,

frurorurr, iншими видами морального i матерiального заохочення,

33
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L_L-a vII. стягнЕння зА порушЕння трудовоi дисциплrни.

Заохочення оголошуеться в наказi (розпорядженнi), доводяться до

вiдома всього колективу закладу освiти заносяться до трудовоl книжки

працiвника.

Що порушникlв дисциплiни
застосов},ються засоби дисциплiнарного t

Порушення трудовоi дисциплiни це

нЕIлежному piBHi з вини працiвника
обов'язкiв.

За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бути

застосовано один з засобiв стягнення:
- догана;
- звiльнення.

Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване

вiдповiднО до п. п. з , 4, 7 ,,8 ст.40, cT.4l Кодексу законiв про працю Украiни

(322-08).
звiльнення як дисциплiнарне стягЕення може бути застосоване за

систематичItе невиконаЕня працiвником без поважних причин обов'язкiв,

покладених на нього трудовим договором, Статутом школи, Правилами

внуфiшнього трудового розпорядку, посадовою iнструкцiсю, якщо до цього

працiвника ранiше застосовув€UIись заходи дисциплlнарного чи

громадського впливу

.що застосування дисциплiнарного стягнення власник або

уповноважений ним орган повинен зажадати вiд порушника трудовоi

дrсци.rлiни письмовi пояснення. У випадку вiдмови працiвника дати

письмовi пояснення скJIадаеться вiдповiдний акт.

.Щисциплiнарнi стягнення застосовуються власЕиком або

уповноваженим ним органом безпосередньо пiсля виявлення провини, ме
не пiзнiше одного мiсяця вiд дня виявлення, не рахуючи часу хвороби

працiвника або перебування його у вiдпустцi.

дисциплiнарне стягнення не може бути накJIадене пiзнiше шести

мiсяцiв з дня вчинення проступку.
рiшення атестацiйноi koMicii також с пiдставою для звlльнення

педагогiчного працiвника в порядку, встановленому законодавством.

Дисциплiнарнi стягнення застосовуються роботодавцем,
роботодавець мае право замiсть застосування дисциплiнарного стягнення

передати питання про порушення трудовоi дисциплiни на розгляд
адмiнiстративноi наради, профспiлкового koMiTery, зборiв трудового

колективу.
розрив трудового договору з iнiцiативи роботодавця не допуска€ться

без попереднього погодження з ВоППО школи, за викJIюченЕям випадкiв,

передбачених законодавством.

недобросовiсних працiвникiв
громадського впливу.
невиконання або виконання не на
покладених на нього трудових
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усього строку проведення лiквiдацii,J--- 
У i*i'.rir, роботодавця чиннiсть Правил зберiгаеться протягом

строку його дii,
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.Д,о накладання стягнення вiд порушника дисциплiЕи повиЕно бути

одержане письмове пояснення, Вiдмова вiд написання не с перепоною

застосування дисциплiнарного стягнення,

.fr,исчиплiнарнi стягt{енt{я застосовуютьсЯ р"б"]"ai-"-l:У
бarпоaaрaдruо пiсля здiйснення проступку, аJIе у Bcix випадках не пlзнlше

;i;Й пiсля його здiйснення (не враховуючи часу вiдсутностi працiвника

по хворобi чи у вiдпустцi). . :_--_ __-лл*-- ,-:.
.ЩисчиплiнаРЕе стягнеЕнЯ не може накладатися пiзнiше шести мiсяцiв

пiсля здiйснення проступку.
Стягнення оголошуеться в наказi по школi i повiдомляеться

прчuiЙ*У пiД пiдпиС протягоМ трьох 1HiB, Якцо цей працiвник

вiдмовляетьс" ро.пraйa" пiд ,u**o", то робиться вiдмiтка на док}trентi

особою, яка знайомила працiвника з tlак€lзом, яка пiдтверджусться його

пiдписом з вказiвкою TepMiHy ознайомлення,

ЧIII.ТЕРМIНДШ

колективу.
У разi

Правила, укладенi на 2021 12022 н, р,., набирають чинностl з моменту

затвердження наказом по школi та дiе до укJIадення нових або перегляду

цих Правил,
i рuзi реор.анiзацii закJIаду, Правила зберiгають чиннiсть протягом

строку, на якиt iх укладено, або можуть бути переглянутi за згодою

лiквiдацii закладу Правила зберiгають чиннiсть протягом

з5



.Що,чаток Ne l0
до колективного Фудового договору

(25,11,2021 р,)

плАн

комплексних заходiв з охорони працi Ha2021-2022 н,р,
(згiдно ст,163 КЗпП Украiни)

Ужгородськоi загальноосвiтньоi

(Погоджено>
головавоппо
Ужгородськоi загальноосвiтньоi

Пршмiткп
про

вllконаIlня

ВиконавецьЗмiст роботи

r. оргднrздцIЙнI зАходи
.ЩиректорДо 20.08

Пiдготувати роздiл " Охорони

працi" до плану роботи
навчаJrьного закладу

.Ц,иректорПостiйно
Забезпечувати заклад

законодавчими актаI\4и та

нормативно-технiчЕою

документацiсю
Заступники
директора з Нвр

До 25.08
Переглянути (розробити), ввести

в дiю iнструкцii посадовi, з

охорони працi, безпеки

життедiяльностi, робочi
iнструкчii для працiвникiв

.ЩиректорЩо
навчаJIьного

року

Видати та довести до вiдома Bcix

працiвникiв наказ "Про
органiзацiю роботи з охорони
працi" з визначенням
вiдповiдальних осiб за пожежну,

електробезпеку, безпечну

Ужгородськоi MicbKoi рали



електромеханiчного обладнання,
бчдiвель i споруд, тоцО

5 Здiйснити перевiрку готовностi
закладу до нового навчаJIьного

рокУ, оформити акт готовностi
закладу, актiв-дозволiв на

:rаняття в кабiнетах пiдвишеноi
l-
l небезпеки, aKTlB випрооувань
l 

"nnorruroro 
обладнання

До 25.08 Вiдповiдальний
за охорону працi

Створити куточок охорони
.,ourri. безпе*и життедiяльностi

До 24.08 Вiдповiдальний
за оП та БЖ.Щ,

6

Пiдготувати навчальний заклад

до опаJIювального сезону
(докчментацiя для котельнi)

l -а декада
жовтня

.Щиректор,
вiдповiдальний

7

Розробити заходи щодо
пiдготовки навчального закладу

до роботи в осiнньо-зимовий
перiол,

До 14.10 .Д,иректор,
завгосп

8

пiсля кожного .Щиректор,
вiдповiдальний
за охорону працi

9 Свосчасно проводити

розслiдування кожного
нещасного випадка (в побутi та

пiд час навчаJIьно-виховного
процесу) з працiвниками закладу

вiдповiдно до чинних Положень,

Здiйснювати аналiз стану
травматизму серед учасникiв
навчаJIьно-виховного процесу.

.Щиректор,
вiдповiдальний
за БЖЩ

10 Щоквартально

Розробити заходи до роздiлу
"Охорона працi " колективного

договору (угоди).

До 10.01 .Щиректор,
профспiлковий
KoMiTeT

11

До 15.04 .Щиректор,
завгосп

|2 Розробити заходи цодо
пiдготовки навчаJIьного закладу

по нового Еавчального року.

Готувати звiти про
травматизму.

Перегляд та розробка. iнструкчiй
з охорони прачi, технiки безпеки

та безпеки життсдiяльностi,

Щоквартально .I[,иректор,
вiдповiдальний
за оП

13

Вересень-
грудень

,Щиректор,
вiдповiдыrьний
за ОП, керiвники
структурних
пiдроздiлiв

|4

нАвчАнняII.
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Проводити навчання з питань
охорони працi, безпеки
життедiяльностi з ново-
призначеними працiвниками.

Перша декада
вересня

.Щиректор,
вiдповiдальний
за охорону працi

Щиректор, або
спецiалiст з

охорони прац1

В перший
день роботи,
перед
початком

роботи

Проводити вступний iнструктаж
з новопризначеними
працiвниками.

Керiвники
структурних
пiдроздiлiв

2 раз на piK 1

раз на квартал
Проводити iHcTpyKTaжi з

охорони прачi на робочому Micui
з:

- технiчним персоналом;
- педагогiчними працiвниками;
- учителями предметiв
пiдвищеноi небезпеки;

Керiвники
структурних
пiдроздiлiв

Протягом
року

Проводити цiльовi та
позаплановi iнструктажi.

Вiдповiдальний
за оП

ПостiйноНадавати консультативну
допомоry працiвЕикам
навчшIьного закJIаду з питань
охорони працi, безпеки
життедiяльностi.

!,иректор,
комiсiя

Органiзачiя навчання та
перевiрки знань працiвникiв з

питань охорони прац1.

III. MACOBI ЗАХОДИ
Розглядати питання з охорони
працi, безпеки життедiяльностi:

.Щиректор,
вiдповiдальнi
особи, керiвники
структурних
пiдроздiлiвЧервень

Червень

<Про стан виробничого та

побутового травматизму

учасникiв навчаJIьно-виховного
процесу>; кВиконання Haкaзy

про органiзацiю роботи з

охорони прац1);
<Про стан роботи з питань
охорони працi, безпеки
життсдiяльностi>>

,Щиректор,
вiдповiдальнi
особи

Вересеньна нарадi при директорi:
<Про систему роботи з охорони



роботи

на зборах юудового колективy:
<Про пiдготовку закJIаду до

роботи в новому навчаJIьному

рочi та осiнньо-зимовий перiол>;

кПро виконання заходlв,
зазначених у роздiлi <Охорона
.rпяrrirr кппективного договору))

KBiTeHb

Грулень

lиректор,
liдповiдальнi
rсоби, керiвники
rтруктурних
пiдроздiлiв

БУДIВЕЛЬ ТА СПОРУД

Призначити вiдповiдального за

безпечний стан будiвель споруд,

ознайомити з обов'язками,
органiзувати його навчання

Перевiрити та впорядкувати
територiю й усунути Bci
травмонебезпечнi мiсця (ями,

вибоiЪи),

Що 01.09 Щиректорl

Що 01.09

До 01 ,0б
Вiдповiдальний
за ОП, завгосп

2

Постiйно Вiдповiдшrьна
особа, завгосп

J Проводити систематичнi
спостереження за станом
виробничих булiвель i спорул
вiдповiдно до Положення.

Восени,
взимку

Комiсiя,
вiдповiдальна
особа

4 Органiзувати проведення
загаJIьного огляду булiвель i

споруд.

Ч. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
Призначити вiдповiдального за

електрогосподарство,
ознайомити з обов'язками,
оDганiзувати йогонавчання.

До 01 .09 !иректор
1

2 Органiзувати проведення
електротехн iчн их вимiрiв опору

заземлюючого пристрою, опору

iзоляцiТ електропроводiв.

Щорiчно ло |Директор
0l .09 |вiлповiлальна

особа

Постiйно Вiдповiдальна
особа

J Забезпечити утримання
електромереж, електроарматури,
електросилових шаф,
освiтлювальних електрощитlв
вiдповiдно до вимог.

4 Забезпечити HMBHicTb схеми
електропостачання, паспорта
заземлюючого пристрою та

робочоi схеми занулення
електрообладнання.

Постiйно Вiдповiдальна
особа
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5 3абезпечити робочi мiсuя
засобами захисту вiд ураження
електрострумом (дерев'яний
настил чи дiелектричнi килимки,
спецiальне взуття, рукавиui,
iнструменти з iзольованими

ручками)

Постiйно ].Щиректор,

| 
,uu.o.n

l 
вiлповiлал ьна
lособа

6 Провести ремонт свiтильникiв,
замiнити лампи, що перегорiли,
або Ti, що не вiдповiдають
вимогам.

До 01.09 Вiдповiда,rьна
особа

До 01.09 Вiдповiдальна
особа

,7 Органiзувати проведення
випробування засобiв захисту
вiд ураження електрострумом.

8 Вiлремонтувати несправнi
електророзетки,
електровимикачi. Закрити
кришками електрокоробки.

До 01.09 Вiдповiдальна
особа

9 Перевiрити стан ycix
електророзеток. Зробити бiля
кожноТ написи <<220 В>>.

До 01.09 Вiдповiдальна
особа

10 Провести опосвiдчення
технiчного стану
електроустановок спожи вачiв.

Один раз на
три роки

Комiсiя

11 Провести iнструктаж з

електробезпеки на I групу

допуску з працiвниками.

Щорiчно Вiдповiдальна
особа

12 [П р*iрrr" .ru"
| ел.кrро".хuнiч ного обладнання

|та його вiдповiднiсть вимогам

| 

охорони працi, безпеки

|*"-.щ

Серпень .Щиректор,
вiдповiдальний
за ОП, завгосп

vI. гIгI€нА прАцI. мЕдичнl ot
ТА ПРЕСIИНЛ

,ляди. проФIлАктикА отру€нь
IX ЗАХВОРЮВАНЬ

]

П-Ор.*Ьуuатипроведення
| 
обов язкового. медогляду

l працtвникtв вlдповlдно до
lПопо*."п".

До 0l .09 
| Директор

z Забезпечити працiвникiв
знешкоджувальними миючими
засобами, спецодягом.

До 01.09 |Директор, ПК

J Yci cTpyKTypHi пiдроздiли з Що 01 .09 
| Директор,
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прац1
пiдвищеною небезпекою та
шкiдливими умовами працi
забезпечити укомплектованими
медичними аптечками.

медсестра

4 Забезпечити дезiнфекцiю
примiщень.

До 01.09 Медсестра,
завгосп

5 Вирiшити питання вивезення
смiтгя з територii закJIаду,

устаЕови.

Постiйно .Щиректор,завгосп

6 Органiзувати в закладi, установ,
безпечний питний, повiтряний,
температурний, свiтловий

режими.

Постiйно Щиректор,
завгосп

VII. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
1 Призначити вiдповiдального за

пожежну безпеку в ЕавчаJIьному
закладi, ознайомити з

обов'язками, органiзувати
проходження ним навчання.

До 01.09 .Щиректор

2 Поновити план евакуацiТ
прачiвникiв, учнiв. вихованшiв
на
випадок пожежi та графiчну
схемуевакуацii.

До 01 .09 Вiдповiдальна
особа

J Провести практичне заняття з

вiдпрацюванням плану
евакуацii.

III квартал .Щиректор,
вiдповiдальна
особа

4 Провести занят,tя з користуван н, 
I 

lII квартал

первинними засобами 
lпожежогасiння. l

Вiдповiдальна
особа

5 Про*.r" ревiзiю |Itt 
кваRтал

укомплектування пожежни* 
|щитiв. ]

Завгосп,
вiдповiдальний

6 Розробити iHcTpyKuii з пожежноi
безпеки для кабiнетiв
пiдвищеноi
небезпеки.

До 01.09 .Ц,иректор,
вiдповiдальна
особа

,7
Провести iнструктажi з

працiвниками з протипожежноi
безпеки.

До 01 .09 Вiдповiдальна
особа

8 Ознайомити прачiвникiв з 
lДо 

01.09

порядком оповiшення про l _
.Щиректор,
вiдповiдальна
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пожежу. особа

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

До 01.09 .Щиректор,
завгосп

10 Розробити заходи щодо

усунення недолiкiв, зазначених у
приписах служби охорони працi
та iнcпeкTopiB
.Щержгiрпромнагляду.

В Mipy
необхiдностi

!иректор,
завгосп,
вiдповiдальна
особа

11 Забезпечити утримання шляхlв
eBaKyauii у вiдповiдностi з

правилами пожежноi безпеки.

Постiйно Завгосп,
вiдповiдальна
особа

i-Ё"дчr" наказ про органiзацiю
|о"r""о.о харчування у
Iru"r-"nory закладi.

До 01.09 .Щиректор

2 Зберiгати добовi проби готових
страв у холодильнику вlдповlдно

до вимог.

Постiйно Медсестра, кухар

з

1

Ix.I

Здiйснювати бракераж сироТ та

готовоi продукцii, результати
заносити вiдповiдних журналiв.

Постiйно Медсестра, кухар

(ОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦI

1 здiйснювати:
-оперативний;
-адмiнiстративний;

-громадський контроль за

станом -охорони працl.

Постiйно, за
графiком

Керiвники
структурних
пiдроздiлiв,
вiдповiдальна особа
за органiзацiю
роботи з ОП, ПК

2 Проводити внутрiшнiй контроль
за станом охорони працl в

рамках Тижня ОП.

Щоквартально Комiсiя

J Перевiрити готовнiсть до нового
навчального року Bclx
примiщень.

Серпень Комiсiя

4 Перевiрити наявнiсть aKTiB-

дозволiв на проведення занять у
спортзалi та басейнi, aKTiB пере-

вiрки стану обладнання тощо.

До 01.09 Комiсiя
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4. Початок роботи для наступних категорiй працiвникiв школи:

-технlчн1 працlвники
-заступники директора школи та черговi вчителi

- педагогiчнi працiвники за 15 хвилин до початку

першi уроки з

- працiвники обслуговуючого персоналу

5. Прихiл чергового по школi педагога

б. Початок занять для 1-4 кл.

7. Початок занять для 5-1lкл.

8. Закiнчення занять

9. Початок роботи iдальнi

10. Закiнчення роботи iдальнt

11. Закриття школи - 18,30 год,

12. робочий час педагогiв тривас вiдповiдно ло тарифiкаuii на навчальний pik.

13.Робочий час допомiжного персонаJIу трива€ 8 годин: з 8,30 - 17,30 год,

14.у канiкулярний перiод робочий час педагогiв, що мають повне тижневе

навантаження розпочина€ться з 9.00 години та закiнчуеться вiдповiдно до

тижневого навантажеЕЕя.

Додаток Ns l 1

до колективного трудового договору
(25.11.202l р.)

l. РобочиЙ час Bcix педагогiв, включаючИ алмiнiстрачiю, що вiдповiдае однiй

ставцi зарплати складае 40 годин на тиждень,

2. Навчальне навантаженНя, що вiдповiдас однiй ставцi зарплати склада€ 18 годин

на тиждень.

3. Вiдкриття школи вранчi - 7.30 год.;

- 8.00 год.;

-7.45 год.;

ypoKy,TaKi, що мають

- 7.45 год.;

- 7.45 год.;

- 7.45 год.;

- 8.30 год.;

- 8.00 год.;

- 18.30 год.;

- 7.30 год.;

- 17.00 год.;
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Ужгородськоi загальноосвiтньоi

<Погоджено>
голова Воппо
уя@rr загмьноосвiтньоi

\- -а qл -\_/z л9 d,i\ %.-'Ч - '; 7

робочий час
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