
@iliгjН"
ЗАТВЕРДЖЕItО
на зборах трулового колективу
mвариства з обмеженою
вiдповiдапьнiстю
кПривапrий лiцей кГiрчичне
зерно)
протокол Nэ l ъiл 29 ,03.2022р.

колЕктивний договIр
МIЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА ПРАЦIВНИКАМИ ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(привлтниЙ лlцпЙ (гIрчичнЕ зЕрно>

нл2022-2027 роки

м.Ужгород



е

L ЗЛГЛЛЬЕI ПОЛОЖЕЕНЯ
l. l. Сторнами цьою iюлекгивного договору е:

ТовариствО з обмеrкепою 
лlgпgl_цllьнiСтrо 

'пП|п""r"rй 
лiцей <Гiрчичпе зерно>,Виписrса з е!Р Nэ l з24 102 0000 0 1 1з25 вiд 2s.0 l.йЪ

ужгород, й o.xip" у2А, едрпоу цzlлв,tis, 
"-P";#ilЖЖ"Жi*HX"i,"#;};Петровича, (надалi iменусться''Роботодавеrь''),

та
Трудовпй колектив пiдприемства
уповнокDкеного тудовим колекгивом
"Прыriвники").

<приватпий лiцей <гiрчичне зерно) в особi
Булеци Михайла Михайловича, (налмi iменусться

1.2. Цей r<олекгтвний договiр (надалi iменуеться ''ltолдоговiр'') умадений вiдповiднодо чинноЮ заt<онодавства.Украiни ie акгом, який рryлюе виробничi, труловi i соцiально-економiчнi вiдносини мiж Роботодавцем та ПЬчцiч"п*чr" тов' ;й;;;; ий лiцей<Гiрчичне зерно> на ocHoBi взаемног0 узгOд*е"", irir.pe"i" сюрlr,
1,3, I-[ей ко,rrдоювiр у-чоaп"и з метою реryлюва}tня виробничих, тwдових iсоцiально-сrономiчнrц вiдносин i узгоджсння iHTepciB Працiвникiв та Роботодавця(уповноваженоm ним органу), а тако)!( 

""anun""* оооаткових заходiв соцiального захиступрацiвникiВ ТОВ <ПримтНий лiчеЙ <Гiрчичне ,"fror, , урахувмIIям фiкансовоrо стануРобоюдавця, rкий з.uIежить вiд дiя.rrьностi -n ro- fr"ui"**.
1.4. I-|ей rолдоювiр уlотадено для:
1.4.1. чiтлоm вИзначепtя прав Та обов'язкiВ Сюрiн цьоm Доювору;1,4.2, регулювання та удосконаленн" у"о" оплати працi, винагород зависоlсоквалiфir<овllну, прдуIсивну та якiсну праIцо;
1.4.З. покращення умов прачi, побуту тЬ вiдlочинку працiвникiв;
1.4.4. визначепtrя о,

внутрiшнього труд"""- *:;;;ff;ilЖ:Ж:ТВОРеНЕЯ УМОВ ДJIЯ ДОдержllння правил

1.4.5. вирiшення iнших n"rurr", .rов'"занrх з фiнансово-господарською тавиробничою дiяльнiспо Роботодавця;
1.4.6. забезпечення дiлових взасмовiдносин мiж Робоюдавцем та Працiвниками.1,5, Положення цьою колдоговору поIпирюються на Bcix працiвникiв i е обов'язкамияк д;tя Роботодавця, так i для кожною Працiвника.

_,___ _r 9 Сторони визнають обов'яiковiсть виконання умов цього колдоговору iпtдтвердл(ують рапьнiсть забезпечення прийнятих зобов'язаrь.
1,7, )ldодна зi Сюрiн, що пiдпуgал| колдоmвiр, не мФке в односторнньому порядкуприпипити виконання йою положень.

1,9, Коrцоювiр пiдллас 
Т.оВцо"нiй ре€страцii у вiдповiдному органi УхюрдськоiMicbKoi ради, уповновФкеному цйс,rюuатr, пЪ"iдо'rйк..rрацirо.

l . 10. особrпвi тмтання чинностi лсолдо-"ору,'
1.10.1. пiсrrя закiнчення cTpolqz TпrHHocTi колдоювiр продовIсус дiяти до того часу,поки сюрни не укладуть новий або не пергл.шrуть цей lолдоговiр;
1.10.2. колдоговiр зберiгае чиннiсть у разi з*iн" сIФади струкryри, найменування

уповновФкеного Робоюдавцем органу_вiд iMeHi л<ого укладено цей r<олдоговiр;
l . l0.3. у разi рорганiзачii ТОВ <ПриватниЛ ЙеИ кГiрчичне ,.рrrоо Ьй колдоmвiрзберiгае свою чиннiстЬ протяюМ строку, на який його укладенЪ, або Molr<e бутиперглянумй за зюдою cTopiH;

1.8. Колдоmвiр набувас чинностi з дняпрдставниlсами cTopiH.
його пiдписання уповноваженими
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1.10.4. у разi змiни Роботодавrц чиннiсть колдоювору зберiгаетъся протягом строку
його ,*THHocTi, але не бiльше одног0 року, протяOм якого ск)рни зобов'яЪанi розпочати
переговори про укпадення новою чи змiпу або доповненrrя цього колдоговору;

1.10.5. у разi лiквiлачii ТОВ <Приватний лiцей <Гiрчичне ..p"on ц"И t<олдоговiр дiе
протяюм усього строку прведення лiлвiдацii.

1 11. ДlrЯ веденнЯ переюворiВ по укладаннЮ колдоювори поточноi оцiнки стану
виконtлння, пiдбитгя пiдсумкiв його виконання, а TaKoDK для рзгляду лсонфлiкпrих сиryачiй
по коJцоюворИ створюетьсЯ двосторонЕЯ робоча комiсЙ з прдставникiв CTopiH у складi,
визначеному в додаку до цього колдоговору.

1.12. Роботодавець визва€ представника Працiвникiв единим повновФкним
представниIФМ Працiвникiв у переmворах з питань реryлювання трудових вiдносин, норм
та оrшати працi.

1.1З. Сторони зобов'язуються один
виконzlння взятих на себе зобов'язань.

раз на пl'врiччя iнформумти Праuiвникiв лро

1.14. Умови цього колективног0 доювору забезпечують piBHi права та мож.lтлвостi
працiвникiв жiнок i праuiвникiв чоловiкiв, дискримiнацiл з цього приводу заборонена,

п. орглнIзлЦIя прлш, змIЕи В орп\нIзлщi вироБЕицтвА I прлш
ЗДБЕЗIIЕrIЕВЕЯ IIРОДУКТИВЕОI ЗЛЙЕЯТОСТI

2.1. Роботодавеш затверджу€ рзрбленi для кФкногО працiвника посаловi iнструкчii
та iншi доlсументи, що впзначають його функцiональнi обов'язки, i вимагае ix виrФнання.

2.2, Кожний працiвник зобов'язаний лобросовiсно i я<iсно виIФнувати cBoi обов'язки,
працювати чесно i ryмлiнно, дотримуватися дисциплiни працi, свосчасно i точно
виконукlти розпорядженru Робmодавця та уповновaDкених ним осiб, дотримуватися
трlудовоi i технологiчноi дисцтtплiни, вимог норматИвних акгiв з охорни працi, дбайливо
ставитисЯ до майна Робоmдавця, а РоботодавеIР юбов'язусться 32кивати заходи дJIя
забезпечення продукп.rвноi зайrrяmстi.

2.З. Bci Працiвники зобов'язуються не розголопý/вати конфiденцiйну iнфрмачiю
Роботодавця, що була оrOлошена такою в установленому порядку i яка стала lм 

"Цо"ч.rр,виконаннi iх трулових обов'язкiв.
2,4, При прведеннi рорганiзаuii скорочсннi чисельностi чи штату працiвникiв

РобоюдавецЬ не пiзнiше як за два мiсячi персонально письмово попереджас cBoiх
працiвникiв про наступне звiльненrrя та водночас прпонус iншу робоry 1лсцо така наязна)
на пiдtриемствi.

2.5. Взаемнi зобов'язання CTopiH щодо реryлювання змiн в органiзацii виробництва i
працi мiстяться узк)джуються сторнами.

IП. OIUIA.*TA IIРАщ, ВстАпоRIIЕнЕя ФоРми, сисТЕми, РозмРIВ
ЗЛРОБIТЕОI IUIЛТП Й ШШИХ ВИЛТВ ТР}ДОВИХ ВИILПДТ

3.1. Основна заробiтна плата Працiвникiв встановлюеться у вrтлядi посадових
окладiв, що закрiпленi у lлтатному розписi.

3.2. РобmодавеIр i Працiвниlсл домовились, що основна зарбiтна плата не може
фти меншою вй встаrrовленоi чинним з (онодавством Украiни мiнiмальноi заробiтноi
Iшати.

3.з. Конкре,гнi розмiри посадових ок'rадiв Працiвrrrпiв встановлюються у кожному
випадц iнливiлуально у вiдповiдlостi з посадою, квалiфiкацiею, складнiстю ru y"o"u"nn
вшонуваноi рботи, i доводяться до йоm вiдома при ознайомленнi працiвника з HaKlI}oMпр приfoiгrтя на рбоry.

Сmрiнка 3
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3.3.1. Водночас до вiдома праtiвника доводиться пор,цок i строк виплати заробiтноi
плати, умови, згiдно з якими MorbryTb здiйснюватися утримання iз заробiтноi плати.

З.4, Заробiтна плата виплачу€ться за мiсцем роботи та мiсцезнаходженням
пiдприемства.

з.4.1. Якщо, день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним днем, то заробiтна
плата виплачусться напередоднi цього дня.

3.4.2. Заробiтна плата Працiвника за весь час щорiчноi вiдгryстки виплачусться за 3

рбочi лнi до початку вiлгryстки.
3.5, Вiдомостi про оплату працi Працiвникiв нмаються TpeTiM особам лише у

випадках, прямо пердбачених чинним зilконодавством Украiни.
3,6. Роботодавець за поюдкенням Прачiвниками встановлю€ систему премiювання

cBoix працiвникiв за виконання мiсячних показникiв роботи, що затверджуеться
Положенням про лремiюмння.

З.6.1. При формуваннi фонду оплати працi для виплати премiй Роботолавечь щорiчно
перелбачас кошти в розмiрi не менше суми трьох мiсячних фондiв заробiтноi плати на piк.

З,7, Робота у святковi, неробочi та вихiднi днi може компенсуватися, за зюдою
CTopiH, наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi.

3.8.Виплата Прачiвникам заробiтноi плати у грошовому вираженнi здiйснюсться
двiчi на мiсяць: аванс - 15 числа, остаточний розрахунок - 30 числа поточного мiсяця,

У разi збiry TepMiHiB виплати авансу чи заробiтноi плати з вихiдними днями - виплата
здiйснюсться напередоднi.

Ш. СОЦIАЛЬНЕ ЗЛБЕЗIIЕЧЕННЯ, ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ, КУЛЬТУРНЕ ТА
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАНЕЯ

4.1. При HaBHocTi коштiв у фондi сочiального розвитку Роботодавець нада€ cвoiм
працiвникам:

4.I.1. грошову допомоry у зв'язку iз сiмейними обставинами (народження дитини,
одруження, поховання членiв ciM'i) в розмiрi не бiльше 1 мiнiмальноi зарплати;

4.1,2. матерiальну допомоry на оздоровлення в зв'язку з наданням вiдгryстки в

розмiрi оклалу за штатним розкладом;
4. 1.3. матерiальну допомоry на оздоровлення lсожноi дитини:
4.1.4. в розмiрi двох мiнiмальних заробiтних плат - дJlя дiтей до 5 poкiв;
4.1,5. в розмiрi трьох мiнiмальних заробiтних плат - для дiтей BiKoM до 12 poKiB;

, 4.1.6. в розмiрi чотирьох мiяiммьних заробiтних плат - для дiтей BiKoM до 18 poKiB.

4.2. видалений
4.2. Прачiвникам. якi виходять на пенсiю, за наявностi коштiв Роботодавецем

виплачусться матерiальна допомога iз фонлу соцiального розвитку в розмiрi
сердньомiсячноi заробiтноi плати при стажi роботи на ТОВ <Приватний лiчей кГiрчичне
зерно> бiльше 3 poKiB,

4,3, Роботодавець виходячи iз свого фiнансового стану може надавати Працiвникам
безвiдсотковi позики у таких випадках:

- працiвникам на будiвничтво або придбанrrя житла;

- довготривtlлого стачiонарного лiкування та необхiдностi проведення складноi операцii
прачiвнику або його дитинil

Ч. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО IIАСУ ТЛ ВЦПОЧИЕКУ
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5.2.3. закiнчення роботи в п'ятниrцо - 17.00 к.ч.,
5.2.4. перрм для вiдпочикlсУ i харчування - з 12.00 к.ч. до 13.00 к.ч.,
5.2.5. вихiднi днi - субm4 недiля.
5.3. Напередоднi святкових днiв TprBa:licTb роботи працiвнlжiв слорчуеться на одЕу

mдиlry.
5.4 Трлtэалiсть щорiчноi основноi вйгryстки працiвникiв скпада€ 24 млендарних

днЬ за вiдrrрацьований млендарний piK, 30 каJIендарни>( дЕiв - iнва.пiдам.
5.5, Сmроюr зобов'язуютьсЯ узюдr(увати ло 30 берзrrя кожного роцу, зilтвердпryвiпи

i доводити до вiдома працiвпикiв графiк щорiчних Bi.щlycToK на поmчний piK.

11. охоронл IIрАщ тА зцоров,я
6.1. РоботодаЗеtь визfiае cBoiM обов'язrОм створенют здорвш( i бсзпечких умовпрацi працiвникiв i BiH несе зll це вiдповйальнiсть.
6.2, Прачiвниюr юбов'язанi знати i викOнукlти вимоги

охороЕу працi вiдповЙно до cBoii функцiональних обов'язкiв.
6.3, Прицiвники зобов'язуються сприяти проведенню й вимагати виконання уповному 'обсязi 

комплексних органiзацiйно-технiчних заходiв щодо досягнення
встановлених нормативiв з охорни прачi.

чп. глрАнтIi дtяJ,Iьносп виБрАнлЕого оргАIIу пЕрвинноi
ПРОФСПIJ,IКОВОI ОРГАЕIЗАШi ТД IНШИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ OPьHIB

прлцrRниIflв
7. 1. Робоюдавеrр зобов'язаний:
7.1.1. надавата Праuiвнимм необхiдну iнформачiю з питавь соцiаьно-еюномiчного

розвитIry ТОВ кПриватrтий лiцей <Гiрчrчrrе зерно)).
7.1.2. сприяти дiяльностi Працiвникiв та iнших

Працiвникiв.
7.2. Працiвники зобов'язанi:

5,1. Вiдповiдrо до чинноm законодавства
працiвнlжiв складас 40 годин на тIокдень.

5.2. У Робоmдавеця встitновJIюсгься такий
виконувати Bci працiвниIс{:

5.2.1. почаmк робmи -
5.2.2. закйчення рботи _

Украiни тривалiсть робочого часу

режим роботи, який зобов'язуються

8.00 к.ч.,
17,00 к.ч

нормативних аюiв про

представницьких органiв

7.2,1. проводиТи збори ПрацiВникiв не РЙше нiж 1 раз на piK;
7.2.2. озlлйомлювати працiвникiв iз iнформацiею, одержаною вй Робоmдавеця з

питань, пов'язаних з працею i соцiа.rьпо-еlономiчним розвитком ПрачiвникЬ.
7,3, ПрачiвниКи в особi уповноваrкених членiв мае право проводити первiрку

дотримilннЯ у Роботодавеця трудовоr0 заIФнодавства, умов охорони працi вимагатл
усунення недолiкiв.

ЧШ. ЗЛКЛЮЧЕIПОЛОЖЕЕЕЯ
8.1. .I[ОПОвнення та змiни до колдоrOвору пiд час йоrо дii можуть фти BHeceHi за

поюдженняМ сюрiн та маюТь Ti ж стадii прlтйнятм та ре€страцii, що й сам коrlдоговiр.
8.2. KoHTprb за виконанIUlм цьог0 колдоговору ,лiйсоюсruaя сmронами, л<i його

укJIаJIи.
8.2.1. Мя контрJIю за виконанЕям IФлдоговору створю€ться двосmроння lомiсiя та

tr- рбоча група.

CmpiHKa 5
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8.2.2. При порушеннi виковання колдоrcвору комiсiя у письмовiй формi iнфрмуе
осiб, якi його пiдписали про факг порушення.

8.2.3. Сmрни прводять взаемнi r<онryльтацii з цьою питанItя та приймають
рiшення, л<i е додаками до коJцоювору.

цЕй колЕкIивниЙ договIр пIffпислли:

М.М. Булеца

Вiд Працiвникiв

уповноважена особа

(щ

вiд Робоюдавrц

/

Сюрiнмб
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ЗЛТВЕРДЖЕНО
наказом директора
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ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО

I. Загальнi полоrкення
ВЙповiдНо до кодексу Заr<онiв пр прачю Украiни, Зш<онiв Украiни кПр ocBiry>, <Пр
загarльнУ сер€днЮ ocBiry>, основниХ нормативних документiв пов'язаних з середньою
освiюю з метою забезпечення дотриманЕя трудовоi дисrшплiни, пiдвищенrrя я<остi та
продукгrrвностi праrri запровалжуються цi Правила внутрiшнього трудовою розпоряд(у.
меmю цих Правил е визначеншI обов'язкiв педаюгiчних та iнших працiвникiв Лiцею,
пердбачених нормами, якi встановлюють внутрiшнiй розпорядок в навчаJIьню( закJIадах.
Зазначенi норми закрiпленi в ТиповиХ прlвил,rХ внутрiшнього Розпорядку, у вiдповйностi з
я<ими трудовi колективи закладiв освiти затверджують за поданням власника або
уповнов!DкеноГо ним оргд{У i вибршrогО оргаJ{у лервиняоi прфспiлr<овоi органiзацii (налалi
- ВОtIПО) у cBoi првила внутрiшнього рзпорядку.
Трулова дисциплiна базусться на свiдомому i сумлiнному виrоншrнi працiвниками cBoix
трудових обов'язкiв i е необхiдною умовою органiзацiТ ефекп,rвноi пра,цi i навчального
виховного процесу. Трулова дисциплiна забезпечуеться методами переконaлння та
заохочення ло cyM.lIiHHoi працi. .Що порушникiв дисциплiни застосовуються заходи
дисциплiнарною та громадсьrФго вIIJIиву,

Правила погодженi з працiвниками, затвердженi дирекюром i враховують умови рботи
Лiцею.

Bci лlа,гання, пов'язанi з застосуванrul м Првил внутрiшньою розлорядку, вирiшус
Роботодавець у межах cвoix повноважень, а у випадку, передбачених дiючим
законодавством i правилами внутрiшнього трудовою розпорядку, спiльно чи за
погодженням з уповновaDкеною особою праriвникiв Лiцею.

порялок прийпяття та звiльпення працiвнпкiв
Праuiвник реалiзуе право на працю укладанням трудовог0 договору (контраrсry), згiдно з
лсим BiH юбов'язуеться викоIrув{пи рбоry з певною фаry, дотримуючись внутрiшньому
тр}довомУ розпорядrv, а Лiцей зобов'язуеться виплачувати прачiвнику зарбiтну плату i
забезпечувати умови працi
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6. ПрИ bTatrrryMHHi на робоry працiвниlом подаються насryпнi документи у 2-х примiрниках:

} трудова книжка, оформлена у встановленому порядку (за наявностi);

> змва;
> автобiографiя;

> диплом або iншою документа про ocBiry чи професiйну цiдmтовlсу;

> свiдоцтвО про шлюб (яюцо паспорг на одному прiзвичti, а документи про закiнчення

навqального закладу - на iншому);

> iдентифiкацiйнийкод;

> паспоrл;

> медична книжка, оформлена у встzlновленому порядку,

Копii наданиХ документiВ завiряються дирекгором Лiцею i з.}лишаються в особовiй справi

працiвника.

7- особи, якi влаштовуються на робоry, що вимагае спецiшrьних знань (елекгрик, caHTexHiK),

юбов'язанi подати вiдповiднi документи про ocBiry чи професiйну пiдготОвКУ (ДИПЛОМ,

атестат, посвiдчення), копii яких завiряються диреmором Лiцею i залишаються в особовiй

справi працiвника.

8. особи, якi приймаються на робоry в шкiльну Иальню, повиннi лодати медичЕу кния{ку з

вiдмiткою прО пройдений повний медичний огляд працiвника в день оформлення на робоry.

9. особи, якi влашювуЮться на робоry, зобов'язанi оформити особову справу та caHiTapHy

книr(ку,

l0 ПосадИ педагогiчниХ праuiвникiВ замiu{уються вiдповiдно до вимог Заrсону Украiни кПро

ocBiry>, Закону Украiни <Про зага,тьну серелню ocBiry>, стаryry Лiцею

l1. Прачiвники Лiцею можуть працювати за сумiсничтвом вiдповiдно до чинного

тtконод:вства.

12. Роботолавепьюбов'язаний:
1- >. рз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та icюTHi умови працi згiдНО ПОСаДОВОi

iHcTpyюrii, каявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i
шкiдлавих вирбничих факторiв, якi це не усунуто, та мож;тивi наслiдки Iх впrшву на

здоров'я, його права на пiльги i t<омпенсацii за роботу в таких умовах вiдповiдно до

чинною законодавства i колективного договору;

F ознайомити працiвника з Правилами внутрiшвього розпорядку та колективним

договорм;
> визначити прцiвниIФвi робоче мiсце, забезпечиlи йою необхiднпми дJIя рботи

засоба!д.I;

> провести всryпний та первинrпrй iнструкгажi працiвника з охорни працi та технiки

бЬзпек.r, вирбпичоi ca'iTapii, гiгiсни прачi та протипожожноi охорни, безпецi i
оргаlriзачii роботи по oxopoHi llсrття i здоров'я дiтей.

lз. При оформлеНнi на робоry в наrсазi моltе бутИ обумовлений випробувальний TepMiH. TepMiH

випробуваняя лри прийомi на робоry встановлюеться у вiдповiдяостi з дiючим
законодавством, алс не бiльше одного мiсяця. Результати випробування оцiнюе

робmодавець. Якщо працiвник не вiдповiдас займапiй посадi, Робсrюдавець праягом
TepMiHY чи вiдразУ пiсля його закiнчення припиняе договiр без погодження з

уповнов,Dкеною особою працiвникiв i без виплати вrл<iдноi допомоги.

14. Прийнятгя на робоry оформляеться накд}ом дирекmра Лiцею, який оголошусться

прачiвниr<у пiд рзписку. Прачiвник пiдписуеться у наказi про ознайомлення з Пра,вилами

тудовот0 розпорядку, охорни працi та посадовими обов'язками, Стаrymм Лiцею,
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15. На ВимОry праЦiвника, я<ий вперше приймаеться на рбоry, 1рудом кнюкка оформJIясться
робmодавцем в обов'язlсовому порядку не пiзнiше п'яги дliв пiсля прийнягтя на робоry
Робсrюдавець на вимоry працiвника зобов'язаний вносити до трудовоi книжки, що
ЗбеРiгасться у працiвника, записи пр прийняггя на робоry, переведення та звiльненrrя,
заохочення та нагороди за успiхи в робmi.

tб. Ведення трулових кнюкок необхiдlо цйснювати згiдно з Iнструlсtiею про порядок ведення
ТРУДОВИХ кнюкОк на пiлприсмствах, в ycтllнoмx i органiзачЙх, затвердженоi спiльним
нllкаЗОм Мiнпрацi, MiHrocry i MiHicTepTBa соцiмьною захисту населеяня Украiни вiд 29
rшrпrя 1993 рку J'Ф 58.

Труловi rшижки прачiвникiв зберiгаrmься як документи cyвopoi звiтностi.
Вйповiдаrьнiсть за органiзацiю ведення облiку, зберiгання i видачу трудовж книжок

покпадасться на уповновФкену диреюором Лiцею особу.

|7, Приrпrнення трудовог0 доrcвору (контракry) може мати мiсце лише на пiдставац
передбачених чинним заIФнодtвством, та умомми, передбаченими в трудовому договорi
(KoHTpaKTi).

18, Розiрваrпrя трудового договору (rcoHTpaKry) з iнiцiативи диреюора Лiцею допускасться у
випадках, передбачених чинним законодавством та умовами трудового договору
(контракту).

i
Звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв'язку iз слсорченням обсяry роботи може мати

мiсце тiльrсr в кiнцi навчальною року.

Звiльнення педаюгiчних працiвникiв за рФульташ атестацii, а також у випадкzrх лiквiдацii
З{кладУ освiтИ, сr<орочення KirbKocTi або штаry працiвникiв цiйснюсться у вiдповiдностi з
чинним законодавством.

Перед звiльненням працiвник, якщо BiH с матерiально-вiдповiдальною особою,
юбов'язаний передalти закрiпленi за ним MaTepiaлbHi цiнностi черз централiзовану бухгаптерiю,
засryп}rику директора з навчIi,льно-виховноi рботи або диркюру Лiчею.

.l l9. припинеЕня трудовою доювору (KorrTpaKry) оформJIясться н:lказом дирктора Лiцею.
20. Роботодавець зобов'язаний в день звiльнення видати працiвниковi копiю наказу

(розпорялкення) про звiльнення, првести з ним розрахунок у стоки, зазначенi у статгi
llб Колексу заlонiв про працю, а такФк на вимоry працiвника внести належнi зlлписи про
звiльнення до трудовоi кн[DIки, що зберiгасться у працiвника.

OcHoBHi права та обов'язки працiвникiв

2|. Працiвники Лiцею зобов'язанi:

} працюмти чесно i добрсовiсно, викоЕуваIи обов'язкr педагогiчних працiвникiв у
вiдповiдноgгi iз ст 56 Ъкону Украiни кПро ocBiry>, су8оро виконуЕ:lти навчамний
рrr<им, Зшон Украiни <Пр зага"тьку середню ocBiry>, i Правила внутрiшньою
трудовою рзпорядку Лiцею, Стаryт Лiчею, посадову iнстрlущiю;

> дотримувlпися вимог охорони працi та технiки безпеrоl, виробIrичоi calriтapii i
протипожежноi охороrл, перелбачекlо< вiдповiднипд.r правиJIа[.rи та iнструкчiями;

2' береm навча.lьнi i загмi примiщення, обладнашIя, iHBeHTap, матерiаJrи, навчапьнi
посiбниrоr mщо; виrФвувати в учнiв бержне ставлепЕя до майна закладу;

> дбати про особисry безпеrсу i здоров'я, а також пр безпеrу i здорв'я учнiв та
оmчуючих людей в прцесi виконalння буль ясlлх рбiт чи пiд час перФування на
териюрii Лiцею;

} прходити ме,щrчнi огляди у визначенi термiпи у вiдповiдностi з iнструкцiею пр
прведення перiодичних медичню( оглядiв.

lII.
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22- OcHoBHi tЬункцiональнi обов'язки засryпникiв директора, вчителiв, ruIасних керiвникiв та

класоводiв, вiдловiдмьного за допризовну пiдготовки юнакlв, завiдуючих майстернлми.
керiвникiв ryргкiв, завiдуючоi бiблiотеr<ою, лаборантiв, секретаря Лiцею, технiчного
перонаrry затверджуються наказом дирекгора Лiцею.

]j, Коло обов'язкiв (робiт), що iх викоЕу€ кожний працiвник за своею спецiальнiстю,
квалiфiкацiсю чи посадою, визнача€ться посадовими iнструкцiями i положенням,
затвердженими в установленому порядку квапiфiкацiйними довiдниками посад службовцiв i
тарифно-квалiфiкацiйними довiдниками робiт i професiй робiтникiв, положеннями i
Правилами внутрiшнього розпорядку,

]-t Засryпник диреIсгора Лiцею з навчально-виховноi роботи по узгодженню з директором
визначас об'см i хараrсгер роботи технiчного персонаIry Лiцею з урахуванням навантaDкення
в межах робочоm дня.

П: OcHoBHi обов'язки Роботодавця

77. Роботодавецьзобов'язений:

} забезпечити виконання Законiв Украiни <Про ocBiry>, кПро загальну середню ocBiry>,
Положення про загальноосвiтню школу Украiни i Правил внутрiшнього трудовою
розпорщrry у ЛiцеТ;

> неухильно дотриDryватись законодавства про працю, правильно органiзувати прачю Bcix

у вiдповiдностi з iх фахом i квалiфiкачiсю;
> удосконмювам нtlвчаJIьно-виховний процес, сприяти прояву педагогiчноi iнiцiативи,

створювати умови дJUI вибору педагогiчними працiвниками форм, метолiв, засобiв
навчання;

> нести вiдповiдальнiсть за кiнцевi результати навчfulьно-виховного процесу;
} всiляко крiпити трулову i виробничу дисциплiну;
> надавати вiлгryстки BciM праuiвникам закJIаду освiти вiдповiдно до графiка вщпусток.
> доводити до вiдома педагогiчних прачiвникtв у кiнцi навчмьного року (до надання

вiдгryстки ) педаюгiчне навантaDкення в насryпному навчальному роцi:
> забезпечувати систематичне пiдвищення квалiфiкаrrii працiвникiв Лiцею, створювати

необхiднi умови дJrя посднаt|ня працl з навчанням у вищих iсерлнiх спецiальних
навчальних закJIадах;

> забезпечувати дотримання у ЛiцеТ санiтарно-гiгi€нiчних норм i правил збереження
майна закладу, безпеку спiвробiтника i учнiв;

} забезпечити умови охорони працi та технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, належне
технiчне обладнання Bcix робочих мiсчь, створювати здоровi та безпечнi умови прачl,
необхiднi для виконання прашiвниками трулових обов'язкiв;

> дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо
вдосконalлення управлiння, змiцнення логовiрноi та трудовоi дисциплiни;

> своечасно подавати центральним органам державноi виконавчоТ влади встановлеЕу
стаIистичну i бухгалтерську звiтнiсть, а також iншi необхiднi вiдомостi про роботу i
стан навчatльно_виховного закладу;

> органiзовувати гаряче харчування учнiв:
> забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати працi i

використанням фонлу заробiтноi плати;

} вишукувати додатковi джерела фiнансування iспрямовувати ix на розвиток соцiальноf
iнфраструкryри i змiцнення матерiальноi бази Лiцею;
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> сво€часно забезпечувати Лiцей навча.тьно-наочними посiбниками, господарським

iHBeHTapM;

> захищати прфесiоналъну честь i гйнiсть прачiвникiв Лiчею, чуйно ставитись до ix
повсл(денних туфот, забезпечувати наданi iM пiльги.

28. РоботодавецЬ виIФнуе cBoi обов'язIс{ у вiдповiдних випадках спЬно чи за погOдженIlям з
трудовим колективом.

v. Робочкй час та його впкористання

29. Робочий Час вчителiв - час, призначений для здiйснення навча.тьно-виховною прцесу, який
визнача€тьсЯ завердженим рзкпадом навчllльних зfitять, скJIаденим вi.щlовiдно до
тIDкневою педаrогiчною нllвllнт:Dкешtя, а такФк затвердх(еними шIанами виховноi та
метод.rчноi рботи.

30. Вiдповiдпrо до статгi 25 Закону Украiни <Про загальну середrю ocBiry> педагогiчне
навантаження вчителя загальноосв iтнього навчального закладу незалежно вiд
пiдпорядlсування, тиrry i форми власностi - час, призначений дrп здiйснення нllвч:lльно-
виховноЮ прцесу. Педагогi,пrе нlвантФкення вчитеJIя вкпючас 18 навчаьних юдия
пртягOм навчаJIьною тюкня, що становить тарифну cTalBKy, а таr<ож iншi види педагогiчноi
дiя.lьностi: пiдгоювr<у до ypoKiB, класне керiвництво, первiрry зошитiв тощо.

зl. Умовп огшатИ працi, ставкИ заробiтrоi плати, посадовi ошlаци педагогi.rrrих прачiвникiв
загальноосвiтriх навчальних закладь визначенi Iнструкriсю про порядок обчислеЕIrя
заробiтноi шIати працiвникiв освiти, що затверджена MiHicTepcTBoM освiти Украiни вiд
15.04,9Зр. JФ 102 (зi змiнами). Вiдrrовiдrо до п.64 РЗдiлу vI, cTaBlc.r заробiтноi плати
педагогiчних працiвникiв встановлюються виходячи iз затрат робочого часу в
аст,рномiчних гOдинах (б0 хви.mн). KopTKi перерви, перлбаченi мiж уроками, занятIями,
лекцiями е рбочим часом педагогiчного прачiвника.

з2, У Лiцеi встаноВлю€тьсЯ п'ятиденнlй рбочий тиждень з двома вихiдними дЕями.
Час початку роботи:
а) черювою вчителя - о 080О

б) черговою адмiнiстратора - о 08ОО

в) вчителiв Лiцею - о 08ОО або не менше нiж за 20 хвилин до початlry урку,
Регламент проведенRя ypoкiв та перерв:

.Щля учнiв 5-1l-x класiв тривалiсть ypoKiB 45 хв:

Перервu

0915_0925

10l0-I0л

1115-113s

|220-|235

l320-1зл

14ls_1425

15t0_1520

'l-й 
урок

2-й урок

3-й урок

4-й урок

5-й урок

6-й урок

7-й урок

8-ий урок

0830-09ls

0925-1010

1(p0-11t5

1135-1220

1235- 1320

1330-14l5

1425-1510

1520- 1605
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.Щ;rя учнiв 1-х класiв тривалiсть ypoKiB 35 хв:

1-й урок

2-й урк
3-й урок

4-й урок

5-й урок

0830_0905

0920-0955

1G0-1ф5

1120_1155

1210-12,15

Перервu

0905-0920

0955-1020

1Ф5-1120

1155-12l0

,Щля учнiв 2-4-х класiв тривалiсть ypoKiB 40 хв:

1-й урок

2-й урок

3-й урок

4-й урок

5-й урок

6-ий урок

0830-(D10

0920_1Ф0

1020-1100

l120_1200

12l0-1250

1300-13{0

Перервu

09l0-0920

1Ф0_1020

1100-1120

l200-12l0

1250-1300

Кожен урок починасться i здdнчIсться дзвоник)м.
робоry kepiBHш<iB, сеrсriй та iнших видiв позаурчноi дiяпьностi прводити за розкпадом,

про,тягом вiд 45 хзиJIин дО 1,5 годин (згiдrо окрсмок) плану позаклrrсноi роботи).
Рiзнi збори та засйшrня (педаюгiчноi ради, батькiвськi збори, засiдання шкiльних органiв

самоврядуваJпrя) првомться за календарним плапом, затверджуваним дирекmром у встановленi
дli та rодини.

розклад уркь, вшtовноi роботи, позакJIаснIо( занягь, робота ryрrкiв повиннi бути вивiшенi
на iнifuрмачйному стендi.

у. МiЖ уркамИ встllноыIюютьСя перерви, трива,пiсть яких визнача€ться наказом дирекrор
лчею (наказ про затвердження режиму роботи Лiцею).
з5. Позакласнi заняття З прдметiв, фаrgльтатrrви, робота ryргкiв та споргивних секцiй
прводиться за розкпадом, затверФкеним вiдповiдно на I i II пiврiччя.
З6. Додатltовi, iндивiдуальнi та груповi заняття з учIrями, якi потрбуrоть педагогiчноi l
пiлцимки, проводятьоя за розкJIадом, з:rтверркеним на I i II пiврiччя.
з7. РобmодавецЬ встановJIю€ тюкневе педагогiчне навантаження педагогiчним працiвникам на
rювrй навчальНrтi piK (ао початtqF перiолУ вiлпусток), прнзначення кJIасного кер.iвництва; а TalФri(
дотримання пршrщтпiв:

> насryrпrостi у викладаннi прдметiв у класах;
> збережсннЯ об'ему навчальноп) наваЕтаження, забезпечення стабiльностi об'ему

навчальногО наваЕтФкешrя пртrrгом навчаJъног0 рку;
} збезпеченНя молодю( спецiа:riстiв Еавчальним намнтФкенпям за фахом в обсязi, не

менше кiльrостi годин на ставку заробiтноi плат,r;
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> встановлення навчzlльного навантlDкення вище кiлькостi годин на 1,5 ставки заробiтноi
плати, а також неповноГо навчalльного навантiDкення тiльки за зголою прачiвника,

з8, Розклад ypoKiB затверлжуеться директорм Лiцею за узгодженням з Працiвниками. Розклад
ypoKiB враховУе принцип педагогiчноi доцiльностi i максимальноi eKoHoMii часу педагогiчного
працiвника,

при вiдсутностi педаюга або iншого працiвника закпаду освiти керiвник зобов'язаний
TepMiHoBo вжити заходiв щодо його замiни iншим педагогом чи працiвнилюм.
39, ПРаЦЯ ДОПОМiЖНОГО та техяiчного персонfuту визначасться графiком, який затверджуеться
дирекгором ЛiЦею за Узгодженням з трудовим коJIективом. фафl'к вивiшуеться на видяому мiсцi i
надасться прачiвникам для ознайомлення пiд пiдпис.
40. Пiд час зимових, ociHHix та весняних канiкул. а також лiтнiх, що не спiвпадаоть з черговою
вiдгryсткою, Роботодавець зllлучас педагогiчних прачiвникiв до педагогiчноi та органiзацiйноi
дiяrьностi в межах часу. що не перевищус iх навчальною нllвантaDкення до початку канiкул в
наступних межах:

> з нalвантахенням до 9 юд. - з 9.00 до 11,00 год.;
> з навантаженням вй 9до 18 год. - з 9.00 до 1з.00 год.;
> з н.вантаженням вiд 18 до 28 год, - з 9.00 до 14.00 год.

4l, Роботодавець за узгодженням з прачiвниками скJIада€ графiк чергових вiдгryсток iдоводить
його до вiдома Bcix працiвникiв Лiцею.
42, Вчителям i iншим педаюгiчним праЦiвникам rпорiчнi вiлгryстки надаються. як правило, пiд
час лiтнiх канiкул.

4з. Вiдrryстlса, необхiдна для санаторного лiкумння, може бути надана протяrом навчаJIьного
рку при наявностi стабiльноi замiни з предмета.
ц. Вчителям i iншим працiвникам Лiцею не дозвоJIясться:

} змiнюватИ на свiй розсул Розклад ypoKiB i графiки роботи;
Е проводити замiну ypoKiB без вiдома Роботодавrц;
> продовжувати чи сt(орочувам трива,тiсть ypoKiB i перерв мiж ними.

45, Забороняеться:

> вiдволiкати вчителiв i учнiв за рахунок навчмьного часу на робоry i проведення
заходiв, не пов'язаних з процесом нaвчtlння;

> вiдволiкати вчителя на розмови з батьками i колегами пiсля початку уроку:> входитИ в клас пiсля початку уроку для рlзних об'яв та iнформачiй. Вхiл у клас пiсля
почап(у уроку дозволя€ться у особливих випадках лише з дозволу дирекгора чи йою
засryпникiв;

> знаходитись у Лiцеi cmpoHHiM особам пiд час навчальною процесу;
> надурочна робота та робота у вихiднi та святковi днi не догryскасться;
> зirлученнЯ окремих прачiвникiв ло роботи в установленi дJUI них вихiднi днi

допускасться у винят(ових випадмх, передбачених законодавством, за письмовим
намзоМ (рзпорядженНям) власника або уповноваженого ним органу (керiвниr<а)
закладу освiти дозволу Воппо. Робота у вихiдний день може компенсуватися за
погOдженняМ cTopiH наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у
полвiйному розмiрi.

VL Заохочення за успiхи в роботi
46. Заохочення за успiхи в роботi с вФкливим засобом змiцненгrя трудовоi дисциплiни,
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1'7. За зразкове виконання трудових обов'язкiв, рзультативнiсть у нtшчально-виховнiй роботi,
ловгу i сумлiнну пр. tю, новацii у прфесiйнiй дiяльностi, :lктивну участь у життi
Прачiвникiв Роботодавець застосову€ TaKi заохочення:

> оголошення подяки з занесенЕям у трудову книжку;
> оюлошення подяки;

> премiя;
> нагородхення Почесною грамоmю;
> наmродження цiнним подарунком;

> ушанування майстрiв педагогiчноi прачi, BeTepaHiB праui.

{8. Право застосування заходiв заохочення (за поюлженням чи спiльно з Працiвниками)
належить лирекгору Лiчею.

-l9. Працiвникам, якi успiшно i добросовiсно виконують cBoi обов'язки, надають в першу черry
пiльги i перевам в галузi соttiмьно-кульryрногo i житлово-побутовоrо обслуm вування
(путiвки в caHaTopii, булинки вiлпочинку, ггутiвки дJlя оздоровлення дiтей тощо),

50. За досягнення високих результатiв у навчаянi i виховаянi педагогiчнi праuiвники
рекоме}цуються для наюроджен}tя нагородами, присвоення почесних звань, вiдзначення
премiями, знамми. грамотами. iншиvи видами морального i матерiального заохоченRя.

51. Заохочення оголошуеться в наказi (розпорядденнi), доводяться до вiдома всього колективу
заклалу освiти i заносягься до трудовоТ книжки прачiвника,

!TI. Стягнення за порушення трудовоi дисциrшiни

52. ,Що порушникiв дисциплiни i недобросовiсних працiвникiв застосовуються засоби
дисциплiнарного i громадсьt<ою впливу.

5j. Порушення трудовоi дисциплiни - це невиконalння або виконанкя не на нмежному piBнi з

вини працiвника покJIадених на нього трудових обов'язкiв.

54. За порушенrrя трудовоi дисциплiни до працiвника може бути зtlстосовано один з засобiв
стягнення:

> догана;
} звiльнення.

Звiльнення як дисциплiнарн9 стягнення може бути застосоване вiдповiдно до п.п. 3, 4, 7, 8
сг,40, ст41 Кодексу законiв про працю Украihи (З22-VIП).

55- Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване за систематичне
невиконання працiвником без поважних причин обов'язкiв, покладених на нього трудовим
договором, Стаrymм Лiцею, Правилами внутрiшнього трудового розпорядку, посадовою
iнструкчiсю. якщо до чього працiвника ранiше засюсовувались заходи дисциплiнарного чи
громадського впливу.

56. .Що застосування дисциплiнарного стягнення власник або уповноважений ним орган
повинен з:Dкадати вiд порушника трудовоТ дисциплiни письмовi пояснення. У випалку
вiдмови працiвника дати письмовi пояснепня складасться вiдповiдний акт

.Щисциплiнарнi стягнення застосовуються Роботодавцем або уповноваженим ним органом
безпосередньо пiсля виявлення провини, але не пiзнiше одною мiсяrц вiд дня ii виявлення, не

рахуючи часу хвороби працiвника або перебування його у вiлпустчi.

.Щисчиплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв з дня вчинення
проступку.

57. Рiшення атестацiйноi KoMicii також с пlдставою д.ltя звiльнення педаюгiчною прачiвника в

порядку, встановленому законодalвством.
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.щисцпплiнарнi стягнення застосовуIотъся дирекmром Лiцею. РобmодавеIр мае право

замiсть застосування дисrц,rплiнарного стягнення передати питання про порушення трудовоi

дисциплiни на розгляд адмiпiстративноi наради, ВОППО, зборiв Прачiвникiв.

,що працiвникiв, вибраних в склад воппо, дисциплiнарнi стягнення не можуть

застосовуватись без попердньою погOджеЕЕя з ВОI]ПО.

Розрив трудовоm договору з iнiцiативи Роботодавця не допусIсrеться без поперднього

погодження Воппо, за вик.гlюченням випадкiв, передбачених законодавотвом.

до накладання стtrнення вiд порушника дисциплiни повинно бути олержане письмове

поясненЕя. ВЦмова вiд написанrrя не е перепоною для засюсування дисlиплiнаряопо
стяп{ення.

,Щисlшплiнарнi стяпtення застосовуються Робmодавцем безпосерлньо пiсля здiйснеrrня

прступку, але у Bcix випадках не пiзнiше мiсця пiсля його здiйснення (не враховуючи часу

вiдсутностi працiвника по хворобi чи у вiдгryстчi).

63. ,Щисчиплiнарне стягнення не може накладатися пiзнiше шести мiсяцiв пiсля здiйснення

проступку.

Стягнення оголошуеться в нaжазi по Лiцею i повiдомляеться працiвнику пiД ПiДПИС

протягоМ трьох днiв. Якцо цеЙ працiвник вiдмовлясться розписатися пiд наказом, ю робиться
вiдмiтка на документi особою, яка энайомила лрацiвника з наказом, яка лiдтверд>lсу еться йою
пiлtисом з вкzвiвIФю TepMiHy ознайомлення.

tIIL
бl. Правила набирають чинностi з моменту

новиi або перегляду цих Првил.
65. у разi рорганiзацii закладу, правила зберiгаIоть чиннiсть пртяк)м строку, на я<ий iх

ук.ладено, або мокуть бути перглянутi за зrOдою колекгиву.

6. У разi лiквiлачii заклалу Правила зберiгаtоть чшlнiсть пртяюм усьоm cтpolry проведеннЯ

лlквlдацll,

67. У разi змiни роботодавчя
бiльше одного pot<y.

чиннiсть Правил зберiгасться протягом строку його дii, але не

Ъступник директора
р(

Мiльо Ф.Ф.

(прiзвище, iнiцiали)

}'згоджено:

J,ирекгор
ТОВ <Приватний лiцей <<Гiрчичне
]epHoD Дцичин В.П.

(прiзвище, iнiчiали)

Керiвник (фахiвець)
] правових питань

TepMiH дii

затвердкення нlжазом по Лiцею i дiс до укладення

J
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кЗаmверОrlсеноD 2//i
luрекпор ТОВ -Прuва76нй лiцей
"Гiрчuчне 1цrytо" /-.'

#Ч:F/В.П.,lilччuнJq" lqрпi{ 2022р.

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
основнах заюdiв з пumань оюронu працi, безпекu асutпmеdiя,льносtпi

в ТОВ ''Прuвоmнuй лiцей ''Гiрчuчне зерно''
на 2022 piK

l

1
Назва захоdу

Tep,tliHu

вuконанпл
зOiйспююtпь
вuкOнаннл

Варmiсmь

робim
Ъбезпечити tерiвlмчтво i lонтрль за

впконашlям вимог Iшнною законодавства 3
безпеrcл житгсдiяльностi, охорни працi в

навчальному закладi

Посmiйно .Щиркгор шr<оли,

заступник

дирекmра

Забезпечити функцiонування системи
управлiння охороною прачi в навчмьному

закладi

Посmiйно ,Щирктор шrсоли,

заступник

директора
l Коrrгроль за свосчасним навчilнням з питань

оrорни rФацi, дотимання санiтарно-гiгiснiчних
порм, виконання вимог цивiльного захисту,

поrсежноi безпеки в нiвчlUIьному закладi для
rqlЬного складу, посадових осiб вiдповiдальнlтх
за даве пипlнЕя та вчителiв травмонебезпечних

предметЬ, вiдповйно до ПоложенIrя пр
Dрrдок прведешfi навчанЕя i первiрюr знань з

пЕтань охорони працi в заклада1, уfiановах,
оранiзацiях, пiдлрисмствах пiдпорядltованих
Мiнiсгерству освiти i Haylc.r УкраiЕи (накази

МоН Украiни вiд 22.11.2017 Nsl514, вiд
22.1 1.2017 ЛlЬ1514) та ст 159 гл, XI Колексу

заюнiв про працю Украiни

Проmяеапl
poty, зzidно з
zрафiкалl

Засryпник
директOра

CTopiHKa l



| Прводити семiнари-нарадr дш вч}rтелЬ-
j прелметнлп<iв, технiшrою перон:шу закJrаду та

i 
щасних керiвникiв 5-1l к.rrасiв з питань о*орr,

1 
пгачi, забезпечеrrня безпетrкх й неIщiдливих

l JMoB 
прведеЕrя освiтrього процесу, з

| обов'язlсовимилршеннямпредставlflrкiв

i _медицини, .Щержпрлспош.rв с.тryжби вl м. Ужгорд, Управлiння патульноI полiцii вl Закарпатськiй областi, Головне управлiння
ДСНС Украi'ни у Замрпатськiй областi,
вiддiлення виt<онавчоi диреюдii Фонду

соцiмьного страryвання вiд нещасних випадкiв
на вирбнrщгвi та прфзахворювань в м.

Уlrсорд (за згодою)ъ
3лiйснювати аудr, фrй;;;;;-"", -

управлiння охороною прачi (СУОП) в
навчautьному закладi, на виrояання Заrону

. Украiни <Пр охорону працi>> та iнших
шжгаIIузеJих та гаIryзевих нормативно-правових

локументiвъ
Органiзовуватrr .rр""оооБiБОl"**
uicr6 на вiдповiднiсть норматлвно-правовим
актам з охорони прачi в порядку i строки, що

визнач:л.ються зilконод:вством, за ix пiдсумками l
в]кивати захолiв з усунення небезпечню< i l

шкiдливlо< для цорв'я виробкичих фасюпiв l

рсlз на
кварпм,
посmiйно

Заступник

дирекIора

{

I раз на
кварlпси,

поспiйно

Засryпник
дирекюр

вidповidно do
2рафlку

вlдповцальна
особа за оп

.r Ha.J lrзувати cтilн травматизму, охорони праui,
безпеки життсдiяльностi в навчмьному закладi з

розглядом питань на нарадах рiзних piBHiB

злiйснювати трисryпеневий адмiнiстративно-
грмадський к)н гроль у заклалi за с] аном vMoB
працi i безпеки на робочих ,iсцr*, u"nonann"
BciMa працiвнимми вимог стандартiв безпеки

працi

Заr верлити наказами посалових осiб,
вiлповiдальних за протипожежний ст8н,

е.]екгробезпеку в ycix струrryрних пiдроздiлох ,

зzlклмiв ocBir и

Щокварtпально
, 03 чuсла, uцo

насlпQ€ за
звimнiм

перiоdы.t

Поспi но

Що 0L03.2022,

dо
30,08,2022

Засryпник
директора

!ирекгор школи,
засryпник
директора

,Щирекгор школи,
заOryпник

дирктора

Эторiнка 2

]

]

т
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ВжвагИ дiсвих заходiВ щодо систематичноi | ПосmiПно i Дпр"*rорrll*п",
Фги медичнОю кабiнеry вйповiдно дО вимог , ] ,uaryn""n

чннного санiтарною заJ{онодавства (дсанпiн i l дирекmра5.5.2,008_0l) I {

l Розробити i здiйсюомти заходи щодо

l л*рп"**о Првил пожежноТ безпеки, вимог

J 
елекгробезпеки, прirвил безпечного пербування

[ 'полей 
v навчальному закладi пiд час проведеншl

| масових заходiв

!о 01.03.2022,

0I.09.2022
(посtпiйно)

Засryпник
дирекюра

Iз

Провести первiрt<у споргивного обладнання у
спортивЕих заJIах, на спортивних майданчимх
на вiдповiднiсть вимогам безпеlс та оформити

актами дозволу рботи в весняно-лiтнiй,
осiнньо-зимовий перiоли

Березень,

серпень

2022 року

Заступник

дирекюра

Заборнити палiння цlтгарок у примiщеннях i на
територйх закладiв освiти, оформити наказом та

розмiстити на iнформацiйному стендi з
ознйомленняМ всього особовОю скJIаду закJIаду

освiти

Перевiрити стан шляхiв евакуацii (коридори,
сходовi клiтюr, тамбури, фойс, холи, вестибюлi,

запаснi виходи ющо) щодо позначення
евакуачiйного виходу. Не допускши замращенЕя

та використання не за призначенням

TeplliHoBo,

(посmiйно на
новuй

навчмьнuй
piK)

.Щирекгор шrсоли,

зiютупник

дирекюра

l4 Люtпuй,
серпень

2022 року

Засryпник
дирекюра

/5 Поновити MaтepiaJtrI в iнформацiйно-довiдсових
iryючках з охорони працi, безпеки

lоrттедiя.тlьностi, пожеlлсrоf безпеки в кJIасах
(групах), загальнi на об'скгi й рзтаrпувати ix у

доцiльних мiсцях

Люtпuй,
серпень

2022 року

вiдповйа.пьна
особа з оп, шIacнi

керiвники 5- 1 1

класiв, вчителi
предметники

I,5 Здiйснити вiдповiдно до чинних нормативно-
правових акгiв замiри опору iзоляцii
електроустановок i елекгропроволки.

заземлювtIльних пристроiв у навчаJlьн их
закладах Bcix типiв

!о
15.08,2022

Засryпник
директора

Первiрити HarBHicTb та стм протипожеr(них
засобiв задля забезпечення дотриманЕя норм
протипожежноi безпеюл у булiвrr-п< i спорулах

/]о l5.08,2022 Засryпник
директора

CTopiHKa 3



l8

]9

I ра,
на мiсяць,
посmiйно

Посmiйно

посtпiйно

Посmiйно

Посmiйно

.Щирекгор школи,
зlютупник

дирекгора.
вiдповiдальна

особа з оП

.Щиркгор школи,
заступник

дирекгора,
вiдповiдмьна
особа з оп,

Засryпник
директора

Вчителi-
предметники,

класнi rcрiвники
5-11 класiв

,Щирекгор шrоли,
засryпник
диреrгора,

вi,щIовiдальна

оооба з оП,

Вчител!
предметники,

класнi lерiвники
5-11K"TaciB

Класнi керiвники
5- 1 1 класiв

Засryпник
дирекюра

llto попередження пожежноi безпеки i
!qrш{я недолiкiв, що спричиняють пожежнч

небезпеку

20 Ыснювати технiчне обстеження споргивних
спорул, майданчикiв, обладнання задля

шlзначення надiйностi i стiйкостi конструкчii
згйно з вимогами безпеки, офорюrювати актами

за встановленою фрмою
Прводипл необхiднi iнсгрукгахi та бесiди з

охорни прачi, безпеюl lслттtдiяьностi,
пожсжноi безпекл серд учасlпtкЬ освiтньою

процесу

22 ,,

Здiйснювати постйний зв'язок з органами
виIФнавчоi влади та громадськами об'еднанrrями
щодо запобiгання травматизtrл5l серед здобувачiв

освiти та працiвникiв в навчальному закладi

виrrосrrm нs бsтькiвськi збори рзгляд п}fгань з
безпеки життсдiяльностi, пожежноi та

елекгробезпеки

3jсосяуваги lонтроль зlt вик)нанням Порялку
ЕFlсзсlшя оргаЕiзомIfl{х груп дiт€й

-lоIщорюм (залiзlrrrпlим траrrспорюм) укх чiста та за межi MicTa, областi
( ещрfuцристи чнi подорожi, поiзltки на

TEEI юшryрси, фестивалi тощо)

--]

CTopiHKa 4

49

Посmiйно

,

23 Впровалrуваги ilперакп,rвнi форми органiзачii
робоrп з шгrапь безпеки жrrтгсдiя.lьностi на

ocEoBi здорв'язбережувапьнж технологй та

i Ifrгтвж lоlrшетенцiй, з обов'язковим
| заlrучеrшяибатькiвсько-iгрмадсьюстi

]_.)



Пронумеровано та прошнуроваIlо у кiлькостi
(дев'ятнадrцть) аркушiв
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