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Роздiл I. Загальнi полоя(ення.
визнаючи даний колективний договiр нормативним актом, на пrдставl якого

здiйснюватиметься регулювання соцiа.lIьно-економiчяих питань, виробничих i трудових вiдносин,

сторони домовились про наступне:
1. I-{ей колективний договiр укJIадено на 2022- 2026 роки.
2. КолективпИй договiР схвмениЙ загальними зборами (конференчiею) праlriвникiв

колективу, протокол,4Q J вid 26 квimня 2022 року i набувас чинностi з дня його пiдписання.

3. Колективний логовiр лiе до прийняття нового.

4. Сторонами колективного договору с:

- робоЪолавечь Уясгоролськоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Nc 15 в особi

директора школи Полiщука Володимира Петровича;
j n.p"rrru профiпiлкова органiзачiя , яка вiдповiдно до cTaTTi 247 КЗпП Украihи, ст" 37

закону Украiни <про професiйнi спiлки, ii права та гарантii дiяльностi> представляе

iпrереси прЪцiвникiв колективу УжгородськоТ зага,тьноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Jt l5 .

5. Сторони зобов'язуються дотримуватись принципiв соцiа,тьного партнерства:

паритетностi прЪдставництва, piunonpa""ocтi cTopiH, взаемноi вiдповiда,тьностi, конструктивностi

i apryMeHToBaHocTi при вед9ннi переговорiв щодо укJIадення колективного договору, внесення змlн

i дЪпо"rепu до нього, вирiшення ycix питань трудових i соцiально_економiчних вiдносин.

6. Положення колективного договору дiють безпосередньо i с обов'язковими для

дотримання роботодавцем, працiвниками та первинною профспiлковою оргапiзацiсю.

Дiя колективного договору поширюеться на Bcix працiвникiв установи, незалежно вiД

профспiлкового членства.
7. Змiни та доповнення до колективного договору вносяться в обов'язковому порядку у

зв'язку iз.змiнами чинного законодавства, Генеральноi, Галузевоi, регiона.пьнот угод з питань, що с

предметоМ колективноI,о логовору. та з iнiцiативи однiсi iз cTopiH пiсля проведення переговорiв й

дЬa".""пr" згоди i набувають-чинностi пiсля схва_пення загальними зборами (конференчiсю)

працiвникiв.
8. Пропозицii кожноi iз cTopiH щодо внесення змiн i доповнепь до колективIlого договору

розглядают;ся спiльно, вiдповiднi рiшеяня приймаються у 
-10_ 

денний термiп з дня ik

отримання iншою стороною.
9. Жодна iз cTopiH, що уклали колективний логовiр , не може в одностороняьому порядку

приймати рiшення, що змiнюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або

припиняють ix виконання.
10. ПереговорИ щодо укладенНя нового колективного договору на наступнии TepMlH

починаютъся нъ пiзнiше як эа _ 3 мiсяцi_до закiнчеяня строку лii колективного договору ,

l1. ПiслЯ схваJIеннЯ проектУ колективногО договорУ уповновФкенl представники у TepMlH

5 dнja пiдписують колективний логовiр.
Пiсля пiдписання колективний логовiр спiльно

MicueBi органи державноi виконавчоi влади. Через 5 dяiв
вiдома працiвникiв школи.

подасться для повiдомноi peccTpauti в

пiсля ресстрашiТ договiр доводиться до

Роздiл II. Виробничi i труловi вhносини.
(лолаток l4)

роб о m oda ве ць зобов' яlус tпься :

@нiстьУжгopoлськoiзага:lьнoocвiтньoiшкoлиI-IIIcтyпенiв
Np l5, виходячи з обсяiiв фiнансування. та раuiональне використання спецiальних коштiв для

пiдвищення результативностi роботи, покращення становища працiвникiв,

2. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiапьно-технiчнот бази установи, створення

оптиммьних уrvfoB для органiзацii навчаJIьно-виховного процесу,

з. Забезпечити розробку посадових iнструкчiй для Bcix категорiй праuiвникiв установи.
4- Забезпечити наставництво над молодими спецiалiстами, сприяти ix адаптацii в колективi

r а професiЙноvу зрос,l анню.



5. .Що початку роботи новоприйнятого працiвника за трудовим договором роз'яснити пiл

розписку його права, обов'язки, iнформувати про ),1\{ови прачi, право на пiльги та компенсацii за

роботу в особливих умовах вiдповiдно до чинного законодавства i даного колективнОгО дОГОВОРУ.

6. Звiльнення педагогiчних прачiвникiв у зв'язку iз зменшенням обсягу роботи,
скороченням чисельностi або штату прашiвникiв здiйснювати лише пiсля закiнчеННЯ навчМЬНОГО

року.
7. Звiльнення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за поперелнiм

погодженням з первинною профспiлковою оргаЕiзацiсю та згiдно чинного заководавства.
8. Протягом двох днiв з часу одержання iнформачiТ доводити до вiдома колективУ HoBi

нормативнi документи стосовно трудових вiдносин. органiзачii прачi, роз'яснювати ix змiст, права
та обов'язки прачiвникiв,

9. Включати представника первинноТ профспiлковоТ органiзачii ло складу тарифiкацiйноТ та

атестацiйноТ KoMicii.
[0. Сприяти створенню в колективi здорового морально-психологiчного мiкрокЛiМаТУ.

Упереджувати виникнення iндивiдуа:lьних та колективних трудових конфлiКтiВ, а У ВИПаДКУ iХ
виникнення забезпечити вирiшення згiдно з чинним законодавством.

1l. Створити }мови MaTepiaJIbHo вiдповiдальним особам для забезпечення збереження

довiреного iM майна.
12. Приймати на роботу нових працiвникiв, залуrати до викладацькоi роботи (занять з

гурткiвцями, виконаннЯ роботи виховаТелiв дошкiльних закладiв) керiвних та iнших працiвникiв
закладу, а також прачiвникiв iнших пiдприсмств, установ, органiзаuiй лише за }ъ{ови забезпечення

штатних педагогiчних праuiвникiв навчаJIьним навантаженням в обСяЗi не менше ВiДПОВiДНОТ

кiлькостi годин на ставку.
l3. При HMBHocTi вiльних вакансiй пропонувати ix перш за все особам, якi працЮЮть В

закладi на умовах неповного робочого часу, з урахуванням ix квалiфiкацii.
14. Запроваджувати наказом (розпорядженням) керiвника дистанцiйну роботу лля

працiвникiв Закладу освiти на час загрози поширення епiдемii, пандемiт,необхiдностi самоiзоляцii
прачiвника у випадках, встановлених законодавством,таlабо у разi виникнення загрози збройноТ

агресii, налзвичайноI ситуачii техногенного, природного чи iншого характеру. З таким наказом

(розпорядженням) прачiвникiв ознайомлювати протягом двох днiв з дня його прийняття, але до
запровадженнЯ дистанцiйноi роботи. У такому разi норми частини ретьоi cTaTTi 32 КЗпП Украiни
не застосовуються ( ст. 60_2 КЗпП УкраiЪи). Дистанцiйна робота - це форма органiзацii працi, за

якоi робота виконуетьсяпрацiвникоМ поза робочими примiщеннями чи територiсю закладу освiти,

в будь-якому мiсцi за вибором прачiвника та з використанням iнформаuiйно-комунiкаuiйних
технологiй.

15. 10 червня 202l року набув чинностi Закон <Про внесення змiн до деяких законодавчих

1217 _ Ix (дмi _ Закоп М 1217), який BHic змiни до Колексу змонiв про працю УкраiЪи (да"'li -
КЗпП) щоло нових правил облiку труловоi дiяльностi працiвника. Iз цiсi дати запроваджено

електронний облiк трудовоТ дiяльностi :

- згiдно ст.24 Кзпп прачiвник подаватиме роботодавцю трудову книжку лише у разi ii наявностi,

або подаватиме вiдомостi про трудову дiяльнiсть з ресстру застрахованих осiб !ержавного ре€стру

зага.ilьнообов'ЯзковогО державногО соцiа.тьногО страхування. Тобто особа самостiйно обирас, якi

вiдомостi подавати: чи трудову книжку (при ii наявностi) чи вiдомостi про трулову дiяльнiсть з

ре€стру застрахованих осiб.

_ вiдповiдно до ст. 48 КЗпП Украiни облiк трудовоi дiяльностi працiвника здiЙсню€ться В

електроннiй формi . Паперова трудова книжка оформлясться роботодавцем в обов'язковому

порядкУ не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийнятгя на робоry(ч. З ст.24, ч.2 ст.48 КЗпП). Пiсля 10

червня 2021 року трудова книжка зберiгаеться у праuiвника. На вимогу
працiвника роботодавецЬ зобов'язаниЙ вносити до трУдовоi книжки, що зберiгасться у
працiвника, записи про прийняття на роботу, переведення та звiльнення, заохочення та нагороди

за успiхи в роботi. Пiсля чого трудова книжка знову повертасться працiвнику ;



Прчмimка : Заколоdавцем BcmaloB:lello кперехidшй перiоd> mрuваliсmю п'яmь poKiB, а саuе: Розdi.lом II

кПрuкiнuевi mа перехidнi полоuсеtпtя> Закону Np 1217 переDбачеttо, лцо проmл?ом 5 poKiB пiсля 10.06.202l р,

Вidбуваmuмеmься включення Пенсiйнuм фонdом dо Реесmру засmрмованtос осiб вidсуmн* BidoMocmeil про

mруdову diMbHicmb працiвнuкiв на пidсmавi вiёомосmей, поdанttх сmрахувальнuком або засmрахованною

особою. Пiоля завершення цuх робim наявнi у робоmоdавцiв паперовi пруdовi кнuэtскu вudаваmuмуmься

працiвнuкм,t на рукч особuсtпо пid iiiпuс.такоэr робоmоdавець буdе зобов'язаttuй вudаmu Ha,le ctto

оформаену tпруdову кнuэtску працiвнuку, з якхLц уклаdено mруdовuй dozoBip Dо l0,06,202l р, mа якuй

звiльняеmься lo заверuення процеdурч вtаtючення daHtx э Hei dо Рессlпру засmрахованllх осiб, у dень

звiльнення. Проmяzом пepexidHozo перiоdу Моэtсна буdе оuкорuсmовуваmu як паперову mруdову кнtпrcку, mак

i елекmронну форму уэсе ltаявttuх або Btteceltux вidll.uосmей про mpydtlBy diя,lьпiсmь,

- частиною 1 ст. 47(остаточний розрахунок пiд час звiльнення) новоi редакцiТ Закону

передбачено. що пalлерова трудова книжка праIiвнику при звiльненнi не видaшатиметъся оскiльки

вона вже зберiгаеться у працiвника. Проте на вимоry працiвника роботодавець зобов'язаний

внести належнi записи про звiльЕення до трудовоТ книжки, що зберiгасться у працiвника.

РоботодавецЬ зобов'язаниЙ в день звiльнеНня видатИ працiвниковi копiю наказу (розпорялження)

про звiльнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначенi у Кодексi законiв про працю

украiъи. Вiдповiдно до ст. l 1б Кзпп Украihи при звiльненнi працiвника виплата Bcix сум, що

належать йому вiд роботолавчя провадиться в день звiльнення;

- Вiдповiдно до Закону Украiни кпро збiр та облiк единого внеску на загалънообов'язкове

державrте соцiальне страхувапня) основним мiсцем роботи с мiсце роботи, де працiвник працюс на

пiдставi укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якоi

вносить;я вiдповiдниЙ запис про роботу. Вiдповiдно до HoBoi редакцii пункту 12 частини першоi

cTaTTi l Закону Укратни кпро збiр та облiк единого вн9ску на загальнообов'язкове державне

соцiаJrьне страхування) основне Micue роботи - це мiсце роботи, де працiвник працю€ на пiдставi

укладеного трудового договору, та визначене ним як основне згiдно з поданою заявою (до

ьiд*п"*чr"r),а вiдомостями, що облiковуються в peccTpi застрахованих осiб Державного ресстру
Haij пiдставi. Тобто прачiвник самостiйно визначас котре робоче мiсце для нього С ОСНОВНИМ, а Де

BiH працюс на умовах сумiсництва.

Змiнч do 3аконч про €СВ

Електронна трудова книжка - це складова частина персональноI картки яка ведеться на кожну

застраховануЪЪобу i мiстить у собi кiлька блокiв (частин) iз рiзноманiтною iнформачiсю. Yci
деталi персональноi картки мiстяться у ч. 4 ст. 20 Закону про ССВ (Закон Nq 12l7) ,

картку, що вiдображас страховий стalк, зарплату (лохiл), розмiр сплаченого есв та iншi

вiдомостi, необхiднi для обчислення та призначення страхових виплат, доповнено:

- частиною 5 (електронна трудова кпижка) - вiдображас трудову дiяльнiсть особи, у т. ч, за

перiод до 01.01.2004 р.,:

. вiдомостi про трудову дiяльнiсть (про прийняття на роботу, присвосння, змiну,

позбавленнЯ розряду, рангу, класу, звання, категорii, проходженпя стФкування,

переведення на iншу роботу, пiдстави звiльнення);
. iнформацiя про основне мiсце роботи;
. да;i про особливi у!tови працi, що дають право на пiльги iз загальнообов'язкового

державного соцiального страхування;
. nor"p спискiв (роздiЛ, пiдроздiл) виробництв, робiт, професiЙ, посад i показникiв,

затверджених Кму;
. Резулtrати атестацii умов працi iз зазначенЕям номера i дати розпорядчого акта;

. повва/неповназайнятiсть;



. кiлькiстЬ вiдпрацьованиХ застрахованоЮ особою календарних днiв (голин) за
вiдповiдний мiсяць, у тому числi в особливих умовах працi, що дають право на
пiльги;

о iнформацiя про пiдтвердження наброго особою на боцi договiрноi сторони стажу роботи
(страхового стажу) лля застосовування нЕlкопичення перiолiв стажу роботи (страхового
стажу) вiдповiдно до мiжнародних договорiв

- mа часtпuною 3 - вйображас особливостi статусу особи, зокрема наIежнiсть особи до
BeTepaHiB вiйни, осiб, якi постраждапи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи; вiдомостi про групу,
причину iнвалiдностi; iнформацiю про сулимiсть за вчинення кримiнальноiо правопорушення у
випадках, передбачених законод:lвством, а також iншу iнформачiю, необхiлну лля обчислення та
призначення виплат за окремими видаJr{и загальнообов'язкового держlвного соцiального
страх}ъання.

- Змiнена ч. б ст. 20 Закону про еСВ перелбачас, шо змiну ло вiдомостей про ПIБ особи на
поточний момент, рнокпП, дату народження, мiсце народження. стать, громадянство, ocBiTy,
серiю (за HMBHocTi) та номер паспорта громадянина Украiни, номер телефону, адресу мiсця
проживання моя(па вносити за заявою застрахованоi особи в порядку, встановленому ПФУ.:

- осповним мiсцем роботи вважа€ться мiсце роботи, де працiвник працюс на пiдставi укладеного
трудового договору та яке визначене працiвником як основне згiдно з поданою заявою (до
вiдкликання) та вiдомостями, що облiковуються в peccTpi застрахованих осiб на пiдставi цi€i заяви
(нова редакцiя п. 12 ч. l ст. 1 Закопу про еСВ).

- На платника ССВ пок.падений обов'язок подаватп звiтнiсть про нарахування еСВ, у т. ч. про
основне'мiсце роботи працiвпика (п. 4 ч.2 ст.6 Закону про €СВ).

- Проловжено зупинення норм, що стосуються посвiдчення застрахованоi особи, до 01.01.2026 р.
(п. 1l розл. VIII Закону про еСВ).).

Зокрема, не дiятимутЬ норми щодо обов'язкiв платника €СВ перевiряти пiл час прийняття на
роботу наявнiсть у особи посвiдчення застрахованоi особи; повiдомляти у складi iBiTHocTi про
прийвяттЯ на роботУ фiзичноi особи, вiдомостi про яку вiлсутнi в PeccTpi або яка не прел'явила на
вимогу платника €св посвiдчення застрахованот особи, та подавати необхiднi вiдомостi i
документи для взяття на облiк зазначеноi особи; отримувати в територiальному органi ПФУ .

- Е-лiкаонянi 3 01.10.2021 р, Bci лuсtпкu непрацезdаtпносmi оформlяюtпься rпiпькч в
елекпrронномУ формаmL Пiдпрпемство-страхувальвик отримус з Ресстру вiдомостi про своIх
працiвникiв, зокрема щодо видачi е-лiкарпяних, через е-кабiпет.

- Пiсля отримання повiдомлепня про вiдкриття е-лiкарняного перевiряеться HMBHicTb такого
листка непрацездатностi в е-кабiнетi страхувальника на сайтi ПФу.

- Згiдно з ч. l ст. 32 Закону Nч 1105 протягом десяти днiв iз дня надходження на пiдприемство
(тобто череЗ ciM днiВ пiсля датИ закриття е-лiкарняного, пе пов'язаного з вагiтнiстю та пологами, i
через ciM днiВ пiсля датИ вiдкриттЯ е-лiкарняногО з категорiеЮ кВагiтнiсть та пологи>)
пiдприемство мае призначити MaTepiMbHe забезпечення застрахованiй особi. .Щля цього

. визнача€тьСя страховий стаж працiвника - застрахованоi особи, пiльги (за наявностi) та
кiлькiсть календарних днiв непрацездатностi, що пiдлягшоть оплатi за рахунок коштiв
роботодавця та за рахунок коштiв ФССУ;

. комiсiя (уповноважений) iз соцiа,rьного страхування пiсля отримання вiдомостей про
страховий стаж, пiльги та кiлькiсть днiв оплати приймас рiшення про призначення
матерiальногО забезпеченнЯ або вiдмовУ в цьому, оформлюе його та передае до бухгалтерii
пiдприсмства. У рiшеннi 3азначаеться зага,тьна кiлькiсть днiв для оплати, в т. ч. коштом
ФССУ(ст, 32 Закону вiд 23.09.99 р. Nq l105_XIV, далi - Закон Ns 1105);



. сума виплат вираховусться з розрахункового перiоду i страхового стажу працiвника згiдно
з Порядком, затвердженим постановою КМУ вiд 26.09.0l D. JФ 1266

. лiкарнянi нарахов},ються (лекретнi) на пiдставi е-лiкарняного (чи паперовот роздрукiвки) та
рiшення KoMicii (уповноваженого) iз соцiмьного страхування, протягом п'яти робочих днiв
оформля€ заяву-розрахунок та подас до вiддiлення ФССУ за MicueM облiку (п. 2 Порялку,
затвердженого постановою правлiння ФСС вiд l9.07.18 р. J',l! l2.

. Пiсля надходження страхових коштiв на спецрахунок роботодавець повинен виплатити
працiвникам суми допомоги з тимчасовоi непрацездатностi (по вагiтностi та пологах) у
наЙближчиЙ пiсля дня призначення допомоги сlрок, установлений для виплати зарплати
(ст. 32 Закону J'Ф 1 105), або вiдразу пiсля отримання коштiв вiд ФСС.

: . пiсля отримання фiнансування та виплати сум лiкарняних (лекретних) протягом мiсяця
потрiбно подати повiдомлення про виплату коштiв застрахованiй особi до вiддiлення

перв uнна пробспiлкова ооzанhацiл tакол u зобов'язvеmься:
l. Роз'яснювати працiвникам Первинноi профспiлковоi органiзачii змiст нормативних

локулtентiв щодо органiзацiТ прачi, iх права i обов'язки.
2. Сприяти дотриманню труловоТ дисциплiни та правил внутрiшнього трудового

розпорядку.
3. Забезпечувати постiйний контроль за свосчасним введенням в дiю нормативних

документiв з питань 1Фудових вiдносин, органiзачii, Еорм}ъання працi, розполiлу навчаJIьного
навантаження.

4. Сприяти упередженню виникнення трудових коЕфлiктiв.
5..Здiйснювати контроль за дотриманням чинного трудового законодавства в ycTaHoBi.

Роздiл III. Робочий час, режим та нормування працi.
Сtпоронu уzоdu doMoBlalucb про паслпупне: всmановumu о услпановi 5 dеннuй робочuй

пulrcDень.
р о б о tпоd а в е ць з о бов' я зч с mьс я :

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

2, У разi необхiдностi запровадження чергування у заклалi дотримуватись таких умов:
- графiк чергування завчасно узгоджувати з Первинною профспiлковою органiзачiсю;
- до чергування залучаються працiвники лише за ix згодою, не порууючи чйнне

законодавство Украiни1
- чергування працiвника у вихiлний день, за погодженням з працiвником. компенсувати

шляхом надання йому iншого лня вiдпочинку:
- не з{rлr{ати до чергування: вагiтних жiнок. жiнок, якi мають дiтей BiKoM ло трьох poKiB:

осiб. молодших вiсiмнадцяти poKiB.
3. Запроваджувати за погодженням з первинною профспiлковою органiзацiсю

пiдсрtований облiк робочого часу для працiвникiв, умови роботи яких немож;Iивi з додержанням
щоденноi або щотижневоi тривалостi робочого часу (чергових, сторожiв, BaxTepiB).

4. За:rучати прачiвникiв до замiни тимчасово вiдсутнiх працiвникiв лише за Тх згодою.
5. Запровадження, змiну та перегляд норм працi проводити за погодженням з первинною

профспiлковою органiзачiсю. Забезпечити гласнiсть Bcix заходiв щодо нормування працi.
6. Затверлжувати режим роботи, графiки роботи. розкJIа]I занять за погодженням з

первинною профспiлковою органiзачiсю.
7. Забезпечити при склманнi розкладу навчальних занять оптимальний режим роботи для :

- незвiльнених вiд основнот роботи голови та членiв первинноi профспiлковоi органiзачii;
- xiHoK, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до l4 poKiB:
- осiб, якi посднують роботу з навчанням;
- керiвникiв методичних об'сднань;
- вчителiв, якi доi'жджають до навчального закладу з iнших населених пунктiв;



_ вчителlв, що м:lють тижневе навантаження, що не перевищуе 18 годин.
8. Виходячи з ylroB роботи навчalльного закладу Еадавати вiльний вiд навчатьних занять

день для методичноi роботи керiвникам методичних об'сднань.
9. Розподiл педагогiчного навантаження здiйснювати за погодженням з первинною

профспiлковою оргавiзацiсю вiдповiдно до Порядку розподiлу педагогiчного навантarкення на
новий навчальний piK, тарифiкацiТ вчителiв, вихователiв, керiвникiв rypTKtB (dоdаtпок,|tэ I).

Попереднiй розполiЛ навчаJIьногО Ilавантаження на наступний навча.ltьний piK проводити в
кiнцi поточного навчаJIьного року, про що повiдомляти прачiвникiв невiдкладно.

не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними розмiрами. Навчмьне
навантаження в обсязi менше тарифноi ставки встановлювати лише за письмовою згодою
працiвника.

l0. Не допускати зменшеннЯ тижневогО навантФкення, змiну режимУ роботи, скасування
ПiЛЬГ i ГаРаНТiй, а також вiдмови в призначеннi класними керiвниками (за 

"rr"i*o, випадкiв, коли
виконапЕЯ працiвникоМ обов'язкiВ класногО керiвника суперечить iHTepecaM yIHiB) вагiтним
жiнкам, жiнкам, якi MaroTb дiтей BiKoM до трьох poKiB, одиноким матерям при наявностi дитини
BiKoM до чотирнадцяти poKiB або дитини_iнвалiда,

1l. При призначеннi педагогiчних працiвникiв кJIасними керiвниками переважне право
надавати працiвпикам з бiльш високою квалiфiкацiею та продуктивнiстю працi. ПрЙ умовах pbHoi
квалiфiкаuii та продуктивностi перевагу надавати працiвникам, ,epep*o"ir"" у частинi 2 cTaTTi
42 КЗпП Украiни.

первuннп проdспhкова орzанiзацiя зобов'язус,mься :
l , Забезпечити контроль за:
- свосчасниv i правильним розполiлом гижневого навантаження прачiвникiв;
- розробкою рацiонмьного розкладу навчаqьних занять;
- тривалiстю робочого часу обслуговуючого персонаJIу i робiтникiв;
- свосчасЕим складання графiкiв роботи i ознайомлення з ним кожного працiвника,

Роздiл IV. Час вiдпочинку.
робо mоdов е ць з о бов'язуеmь ся :
l. Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати за погодженням з первинною

профспiлковоЮ органiзаuiсЮ не пiзнiше 3 сiчня поtпочноzо року i доводити до вiдома прачiвникiв.
( ,Щоdаtпок ,tYэ 2).

2. У разi полiлу щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки педагогiчним працiвником у зв'язку з
настанням тимчасовоТ непрацездатностi. вiлпустки по вагiтностi i пологах (можуть бlти вказанi i
iншi поважнi причини) невикористана частина вiдпустки за бажанням прачiвника надасться у
канiкулярний перiоя (лiтнiй, осiннiй. зимовий та весняний).

(п.4 Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни Bi.r l4.04. l 997 Nc346).
3. НадаватИ вiлпусткУ (або iT частин1,) керiвним. педагогiчним працiвникам протягом

навчаr'tьного року у зв'язку з необхiднiстю санаторно-куроргного;riкування.
(п.2 постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiл l4,04. l 997 ]Ф 346).
4. В межах фонду заробiтноi плати та за рахунок iнших джерел (власних коштiв) надавати

працiвникам додатковi вiдпустки, не перелбаченi чинним законодавством, у випадках:
- особистого шлюбу - 3 лнiв;
- батьковi при народженнi дитини - 3 днiв;
_ шлюбу дiтей - 3 днiв;
- cMepTi близьких роличiв - 3 днiв;
5. Надавати додаткову прачiвникам з ненормованим робочим днем трива,тiстю до 7

к.l,Iендарних лнiв. ( flоdаmок JYl 3),
( ПеРеЛiК ПОСад працiвникiв з ненормованим робочим днем затверджений Галузевою

угодою мiЖ MiHicTepcTBoM освiти i наl,ки Украiни Ti [{ентрапьним KoMiTeToM Профспiлки
прачiвникiв освiти i на1 ки Украiни t,



6. Головi первинноi профспiлковоi органiзацii - вчителю надавати додаткових 3 dHi
вiдпочинку, як компенсацiю за використання свого вiльного особистого часу для ВИКОНаННЯ

громадських обов'язкiв в iHTepecax прачiвникiв школи. ( ,Щоdаплок J{e 6).

7. Надавати вiдпустки без збереження заробiтноi плати за наявностi особистоi заяви

працiвника згiдно законодавства.
8. Надавати щорiчну основну вiдпустку непедагогiчним працiвникам тривалiстю не менш

як 24 капендарних лнi за вiдпрацьований робочий pik, який вiллiчусться з дня укладення
,Iрудового договору.

9. Надавати щорiчну основну вiдпустку повноi трива,тостi особам, якi працюють на yпtoвax

неповного робочого часу, у тому числi особам, якi перебувшоть у вiдпустцi для догляду За

дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy (п.2 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл
|4,04.|997 N9 З4б).

10. Надавати праuiвникам закJIаду соцiшьнi вiдпустки тривапiстю, передбаченою
зzlконодавством УкраiЪи, у буль-який час календарного року за наявностi вiдповiдних пiдстав i
пiдтвердних докlментiв, Надавати працiвникам закладу невикористанi соцiалънi вiдпустки за
попереднi роки роботи в закладi за наявностi вiдповiдних пiдстав i пiдтверднкх докулtентiв

.Щолаткова соцiальна вiдпустка на дитину нада€ться понад щорiчнi вiдпустки,установленi
ст.ст. 6,7,8 Закону УкраТни <Про вiлпуски>), а також понал щорiчнi вiдпустки,установленi iншими
законalми та нормативно-правовими актами. Ще передбачено ч,'lст,20 Закону УкраТни кПро
вiдпуски>. Така вiдпустка може надаватися понад максимаJIьЕу тривалiсть щорiчних основноТ Та

додаткових вiдпусток.
Соцiальна вiдпустка надасться тривалiстю 10 капендарних днiв.За наявностi декiлькох

пiдстав для надання цiсТ вiдпустки]Т загальна трива,,tiсть не може перевищувати l7 каленларних

днiв. Оскiльки додаткова вiлпустка працiвникам. якi мають дiтей, вiднесена до виду соцiальних
вiдпусток, то полiлу на частини вона не пiдлягас. Проте прачiвниця, яка мас право на СОЦiаЛЬНУ

вiдпустку за двома пiдставами, може використати таку вiдпустку спочатку за однiсю пiдставОЮ -
тривапiстю 10 ка:lендарних днiв, а через деякий час за iншою пiдставою - тривалiстю 7

календарпих днiв.
Окремими пiдставами можна ввa;кати:
- жiнка, яка мае двох або бiльше дiтей BiKoM до l5 poкiB;
- жiнка, яка мас дитину з iнвалiднiстю:
- жiнка, яка всиновила дитину;
- одинока мати;
- батько, який виховус дитину без MaTepi (у тому числi й у разi тивtlлого перебування
MaTepi в лiкувальному заклалi);
- особа. яка взяла дитину пiл опiку.

1l. Надавати щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер прачi працiвникам,

робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-емочiйним та iнтелектуальним навантаЖеННЯМ , а
також за роботу у шкiдливих i важких 1rvroBax працi (Додаток Ns 2 постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд l7.11.1997 Nчl290 <Про затвердження спискiв виробництв, робiт, uехiв, професiЙ i
посад, зайнятiсть працiвникiв в яких дас право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз
шкiдливими i важкими умовами прачi та за особливий характер прачi>) (,Щоdапок М 4,5,8,9).

12. У днi медичного обстеження та донацii KpoBi та./або компонентiв KpoBi особУ, яка
виявили бажання здiйснити донацiю KpoBi та./або компонентiв KpoBi, звiльняти вiд роботи в

закладi, ( ст. |24 КЗпП Украiни, абзац 3 частини 2 cTaTTi 20 Закону Укра'rЪи <Про безпеку та якiсть

донорськоТ KpoBi та компонентiв KpoBi>)

Надавати такiй особi безпосередньо пiсля кожного дня здiйснення донацii KpoBi таlабО

компонентiв KpoBi день вiдпочинку iз збереженням за нею середнього заробiтку за рахунок коштiв
закладу.
За бажанням TaKoi особи цей день при€днувати до щорiчноi вiдпустки.У разi, якщо за

погоджеЕням iз керiвництвом закладу в день безоплатноi донацiТ KpoBi таlабо компонентiв KpoBi,

лонор був залучений до роботи, йому за бажанням надавати iнший день вiдпочинку iз



збереженням середнього заробiтку, У разi донацiТ KpoBi та,/або компонентiв KpoBi у перiод
щорiчноi вiдпустки таку
вiдпустку продовжувати на один лень ( ст. l24 КЗпП Украiни, абзац З частини 2 cTaTTi 20 Закону
Украiни <Про безпеку та якiсть донорськоi KpoBi та компонентiв KpoBi>>).

13. Не поширювати Положення статгi б Закону Украihи кПро вiлпустки>щодо тривалостi
щОрiчноi основноi вiлгryстки на працiвникiв, тривалiсть вiдпустки . яким установлюсться iншими
актами зalконодавства, проте тривалiсть ix вiдпустки Ее може бути меншою за передбачену
частинами першою, сьомою i восьмою цiсi'статтi (!оlаmок ЛЬ 7),

l4. Надавати праuiвнику вiдпустку без збереження заробiтноi плати за сiмейними
обставинами та з iнших причин на TepMiH, обумовлений угодою мiж праuiвником i роботодавцем,

а,те не бiльше l5 ка,тендарних днiв на piк (ч.l ст. 26 Закону УкраiЪи кПро вiлпустки>).
15. У разi встановлення Кабiнетом MiHicTpiB Украiни карантину вiдповiдно до Закону

УкраiЪи кПро захист населення вiд iнфекцiйних хвороб>, надавати прачiвнику вiдпустку без
збереження заробiтноi плати. за згодою мiж прачiвником i роботодавцем, на весь перiод карантину
(ч,2 ст.26 Закону Украiни <Про вiдпустки>).

16. Здiйснювати вiдкликання працiвника iз вiлпустки лише за його власною згодою
у випадках, передбачених чинним законодавством (ч.3 ст. 12 Закону Украiни <Про вiдпустки>).

17. За бажанням працiвника виплачувати йому грошову компенсацiю за невикористанi
щорiчнi вiдпустки вiдповiдно до вимог ст. 8З КЗпП Украihи (!оdаmок llb 10).

l8. Надавати за бажанням працiвника у разi його звiльнення (KpiM звiльнення за порушення
трудовоi дисциплiни) невикористану вiлпустку з наступним звiльненням (частина l ст.3 Закону
Украiни кПро вiдпустку>).

первuпна поофспiлково ооzанiзацiл зобов'пзvсtпься :
l. Роз'яснювати працiвникам колективу ixHi права на вiдпочинок.
2. Здiйснюваги контроль за свосчаснiстю на_fання шорiчних вiлпусток та тривалiстю

щотижневого безперервного вiлпочинку.
3. Сприяти адмiнiстрачiТ у наланнi працiвникам додаткових вiдпусток, не передбачених

чинним трудовим зtlконодавством.
Роздiл Y. Оплата прачi

р о б оtпоd а в е ць з о б о в' язч еmься :

l. Забезпечити в ycTaHoBi гласнiсть y]lfoB оплати прачi. порялку виплати доплат, надбавок,
винагород, iнших заохочувыьних чи компенсацiйних виплат, положень про премiювання.

2. Погоджувати з п9рвинною профспiлковою органiзацiею },l!tови оплати працi в устаповi,
З. Виплачувати працiвникам установи заробiтну плату у грошовому вираженнi за мiсцем

роботи двiчi на мiсяць: за першу половuну мiсяця - 12 чuсла мiсяця, осmаrпочнuй розрахунок 28
ч uа.aа п о rпочн ozo Mic я ця.

Заробiтну плату за грудень поточного року виплачу€ться до закiнчення мiсяця.
при збiгу TepMiHiB виплати заробiтнот плати з вихiдними днями виплачуватиiт наперелолнi.

(ст, 1l5 КЗпП УкраiЪи, ст. 24 Закону Украiни <Про оплату прачi>).
4. При кожнiй виплатi заробiтноТ плати повiдомляти працiвникiв про загальну суму

заробiтноi плати з розшифровкою за видами виплат, розмiри i пiдстави утримань, c}тry зарплати,
що належить до виплати.

5. За замiну тимчасово вiдсутнiх вчителiв, вихователiв, викладачiв тощо провадиться
погодинна оплата прачi. якщо така заviна тривала не бiльше двох мiсяцiв, Якшо замiщення
тривало понад два мiсяцi. то оплата прачi педагогiчного прачiвника проводиться з першого дня
замiщення за Bci години фактичного педагогiчного навант:Dкення вiдповiдно до тарифiкацii (п},нкт

73 Iнструкчii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти).
6. У випалку. коли в oKpeMi днi заняття не проводяться з незалежних вiд педагогiчного

працiвника причин (епiдемiТ, несприятливi метеорологiчнi умови тощо), його оплата здiйсню€ться
з розрахунку заробiтноТ плати, встановленоТ при тарифiкачiТ за умови, пtо BiH виконус iншу
органiзачiйно-педагогiчну роботу.

7. Вiдповiдно по Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiл 26.09.2001р. Jtlb 12бб вести
контроль за оплатою листкiв непрачездатностi тим . хто працю€ за с}, liсництвом . жiнкам . якi



перебувають у вiдпустцi по догляду за дитиною по досягненню нею 3 -х рiчного BiKy ,якi
працюють в yMoBErx неповного робочого дня.

8. Надавати за погодженням з первинною профспiлковою органiзацiею педагогiчним
працiвникам щорiчну грошову винагороду за сумлiнну працю, зразкове виконання службових
обов'язкiв вiдповiдно до Положення (dоdапок Jtз 12) в межах кошторисних призначень установи
на виплату заробiтноi плати.

9. Премiювати праuiвникiв установи вiдповiдно до ix особистого вн9ску в загальнi
результати роботи вiдповiдно до Положення про премiювання (dоdаtпок "Л& /J,) в межах
кошторисних призначень установи на виплату заробiтноi плати.

пеDвuнна пDобспiлкова орzанiзацiя зобов'язуеmьсп:
l. Здiйснювати контроль за дотриvанняv в ycTaHoBi законодавства про оплату прачi.
2. Сприяти в наданнi працiвникам необхiдноТ консультативноТ допомоги щодо питань з

оплати працi.
3. Iнiцiювати питання про притягнення до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством осiб,

винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату прачi та даного договору.
4. Надавати працiвникам матерiапьну допомогу в зв'язку з важким матерiальним

становищем, необхiднiстю лiкування тощо за рахунок коштiв первинноi профспiлковоТ органiзаuiТ.

роздiл vI. Забезпечення злйнятостi.
робоmоdаве чь зобов' язуеmься :
1. Надавати бажаючим можливiсть працювати на умовах неповного робочого часу з

оплатою прачi пропорuiйно вiлпрачьованому часу (за фактично виконану роботу) без буль-яких
обмежень трудових прав працiвника, iз збереженням повноТ тривалостi вiдпустки та Bcix гарантiй.
пiльг, компенсацiй, встановлених цим договором.

2. Не допускати економiчно необгрунтованого скорочення класiв, груп (пiлгруп), робочих
мiсць.

З. Вживати заходiв для створення нових робочих Micttb за рах)нок розширення платних
послуг,

4. Застосовува,lи .,l:tя ,lабе,lttечення про.lуктивноi зайнятостi гнучкi режими прачi. r,a iншi
заходи, якi сприяють збереженню та розвитку системи робочих Micub.

сmооонu dомовtшuсь.
що при скороченнi чисельносгi чи шгаг1 праuiвникiв переважне право на залишення на

роботi у випадку однаковоi продуктивностi пратri i квалiфiкацiт , kpiM перелбачених
законодавством, нада€ться також :

- особам перел пенсiйного BiKy;
- працiвникам, в сiм'ях яких с особи, що мають статус безробiтних тощо;
- особам, якi мають дiтей-iнвалiдiв.

Роздiл YII. Охорона прачi.
ро боtпоёав е ць зоб ов' язуеmься :

1, Забезпечувати свосчасну розробку i виконання заходiв лля створення безпечних i

нешкiдливих умов прачi вi:повiдно до виvог нормагивних локу.vенгiв з охорони працi (dоdаmок
I1);

2. Щорiчно проводити анмiз виробничого травматизму, Розробити KoHKpeTHi заходи щодо
запобiгання нсщасних випа.lкiв на виробниu tBi,

3. Прово.rити нав|Iання irrepcBipK1 знань праltiвникiв. якi зайняriна робогах з пi:вищеною
небезпекою.

4, Забезпечувати дотримання працiвниками вимог Закону УкраТни uПро охорону прачi,,.
нормативних aKTiB про охорону працi, технологiчних процесiв.

5. Забезпечувати проходження працiвниками безкоштовно обов'язкового медичного та
психiатричного оглядiв .

6. !о початку робоrи прачiвника за ук.,lа.]ениv грудовим договором провести iз ним
необхiдний iнструктаж, роз'яснити пiд пiдпис його права, обов'язки, iнформувати про умови



працi. право на пiльги та компенсацiI за робот}, в особJlивих" шкiдливих умовах вiдповiдно до
чинного законодавства Ilpo охорон), Ilрацi i цьоIо Колек-lивноtо логовору.

7. Сгворкlваrи ) нчвча_пьном) laK.raLi в ui.roM1 iHa кожном) робочому viсшi зокреvа
безпечнi умови прачi вiдповiдно .fo вс tановлених норм.

8.своечасно вживати комплексних заходiв д,тя виконання нормативiв безпеки, охорони
працi, пiдвищення рiвня охорони працi, запобiгання випадкiв виробничого травматизму та

професiйних з.Lхворювань на виробництвi.
9. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працiвниками вимог Закону

Украiни кПро охорону працi), нормативних aKTiB про охорону прачi.
l0. Забезпечити проведення агестацiТ робочих мiсць з несприятливими умОВаМИ ПРаUi

вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни Ns 442 вiд 01.08,92 р. Та ЛИСта КабiнеТУ

MiHicTpiB Украihи вiд 16,06.2002 року Nэ 4274152, за результатами якоi:

- здiйснювати доплати працiвникам закладiв освiти за роботУ В шкiдливих i важких умовах
працi (dоdаmок 8);
- на.]авати :одатковi вi:пlсгки за особливий характср рOбоги Ja рrэбо г1 з важкими i шкi:ливими

умовами праu\ (dodamoK 4,8)

l1. проволити атестацiю робочих мiсць за умовами прачi не рiдше нiж раз на п,ять pokiB.

l2. Органiзов1 вати сво(часне la якiсне розслi:1 вання нещасних випа.lкiв невиробничого

характеру вiдповiдно до вимог чинного законодавства про охорону працi. Не

допускати провелсння -гаких розслiдувань без участi представникiв Первиноi профспiлковоi

органiзачiТ.

l3. забезпечувати напежне утримання санiтарно-побутових примiщень, вiдповiдний

температурний, повiтряний. свiтловий та питний режим у закладi.

l4. Виконати до 01.10. Bci плановi заходи з пiдготовки до роботи в зимових умовах

п ерв uн на профс п L,l ков а о pza н iз а цiя зобов' язуепься :

l. Забезпечити участь cBoix прс:с-lавникiв 1, вi]tlIовi:tних коviсiях:
- з розслi.l1,вання неlцасни\ випа_lкiв на виробниtLl Bi i професiйних захворювань;
- перевiрки lHaHb з охорони lIрацi:
- обстеження умов i безпеки прачi.
2. ЗабезпечитИ ефекrивний громалський контроль за станом охорони праrri i лолержанняv

виvог законодавс tва з цих питань в ycTaHoBi.

Роздiл VIII. Соцiально-побутовi гарантii', пiльги, компенсацii,
Ро б о m о0 а в е цр_7 р1!9 g @! ri

1.виплачувати педагогiчним прачiвникам допомогу на оздоровлення в розмlрl мlсячного
посадового окладу при наданнi щорiчноТ вiдпустки (ст.57 Закону УкраТни "Про ocBiTy").

2, Надавати первиннiй профспiлковiй органiзаuii всю необхiдну iнформачiю з питань, що е

предметоМ цього колек,I,Ивного договоРУ. сприятИ реалiзаuii права пО захисту трулових i

соцiально-економiчних iHTepeciB прачiвникiв.
3. Забезпечувати вiльниЙ Доступ до MaTepia.TiB, документiв, а також до Bcix пiдроздiлiв i

служб установи для здiйснення первинною профспiлковою органiзацiсю права контрою за

дотриманням чинного законодавства.

П ер в uн на про фс п Lп кова о pzaH iз а uiя зоб ов' язус,tпься :

@)popl'нoГoriк1вання,гaлiкyвaнняч"rrенiвпpoфспiлкитаТхсiмeй
2. Забезпечити гласнiсть при розполi;ri путiвок. Сприяти органiзачii санаторно-курортного
лiкування та вiдпочинку,
3. Органiзовувати прочедення <днiв здоров'яl>, виiздiв на природу, екскурсiй, вечорiв вiлпочинку



тошо.
_l. Провести день шанування людей похилого BiKy з обов'язковим запрошенням BeTepaHiB праui.

Роздiл IX. Гарантii лiя"rьностi первинноi профспi.rlковоi органiзачii'.

Робоmоdавець зобов'язуеmься,.
l. Надавати первиннiй профспiлковiй органiзацii всю необхiдну iнформацiю з питань, що с

предметом цього договору, сприяти реалiзачii права щодо захисту трудових i соцiально-
економiчних iHTepeciB прачiвникiв.

2. Забезпечити звiльнення вiд основноi роботи прелставникiв первинноТ профспiлковоТ
органiзачiТ :ля y^lacTi у статутних заходах на рiзних рiвнях . а також на час короткострокового
навчання iз збереженням заробiтноi плати.

3. Забезпечити вiльний доступ до матерiапiв, документiв, а також до ycix пiдроздiлiв i
с-ц,жб для здiйснення первинною профспiлковою органiзацiею наданих Тй прав контролю за

.]отриманням чинного трудового законодавства. станом охорони прачi i технiки безпеки,
виконанням колективного логовору.

Роздiл Х, Контроль за виконанням колективного договору.
СmоDон u зобов'язуюmься :

l. Визначити осiб" вiдповiдапьних ]а виконання окремих поJожень колективного договору,
та встановити термiни виконання зобов'язань cTopiH.

2, Перiолично проводити зустрiчi керiвника та представника первинноi профспiлковоi
органiзаuii. на яких iнфорvувати с]орони про хiл виконання колективного договору.

З. .Щвiчi на piK (липень, сiчень-лютий) спiльно ана,тiзувати стан виконання колективного
договору, засл}ховувати звiти керiвника та голови первинноi профспiлковоi органiзаuii про

реа_пiзаuiю взятих зобов'язань на загаJIьних зборах трудового колективу,
4. У разi несвосчасного виконання, невиконання зобов"язань (окремих положень) договору

проаналiзувати причини та вживати невiдк.таднi заходи щодо забезпечення Тх реалiзацii.
5. Iнiцiювати притягнення до передбаченоi чинним законодавством вiдповiдальностi осiб,

винних в невиконаннi положень колективяого договору,

Роботодавець зобов'язусться: на,lрукувати. забе,зпечиtи ресстрацiю та розмноження ЦЬОГО

.]оговору.
Роздiл XI. TepMiH ,rii

l, Правила набирають чинносti з моменту затвердження наказом по закладу i дiЮть дО

укладення нових або перегляду цих Правил.
2. У разi реорганiзацiТ закладу, Правила зберiгають чиннiсть протягом строку, на якиЙ iх

укладено, або можуть бути переглянутi за згодою колективу,
З. У разi лiквiдацii закладу Правила зберiгають чиннiсть протягом усього строку

проведення лiквiдацii.
4. У разi змiни роботодавця чиннiсть Правил зберiгасться протягом строку його дiТ.

#
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Полiщук В.П.

г

урянчик Е.Г.

ýtti

Порядок
розподiлу педагогiчного навантаження на новий навчальний piK, тарпфiКаuii

вчителiв, вихователiв, керiвникiв rypTKiB

Педагогiчне навантаження вчителiв, вихователiв i керiвникiв гlрткiв навчальних ЗаКлаДiВ

ycix типiв i найменувань € визнач&тьною умовою оплати прачi в наsча!тьному ЗаКлаДi. РОЗПОДiЛ

педагогiчного навантаження (навчання, викладання i виховання) проводиться у повнiй
вiдповiдностi до кiлькостi педагогiчних прачiвникiв, мережi класiв, груп i гурткiв на

ocHoBi навчального плану закладу. При цьому роботолавець дотриму€ться такого порядку:
l. У сiчнi-лютому, вiдповiдно до Законiв УкраiЪи "Про ocBiTy", "Про зага.пьну середню

ocBiry", "Про лошкiльну ocBiTy", "Про позашкiльну ocBiTy" та "Професiйно-технiчну ocBiTy",
керiвник навчального закладу визначас мережт класiв, груп i гурткiв,погоджус iT з радою i
первинною профспiлковою органiзачiсю та органами мiсцевого самоврядування. потiМ ПОДаС

пропозицii з цих питань вiлдiлу (управлiнню) освiти.
2. У березнi керiвник навчаJIьного закладу готуе проект навчального плану З ПОВНИМ

використанням iHBapiaHTHoi i варiативноi частин вiдповiдних навчаJIьних програм i подае ЙоГО

(план) на розгляд i узгодження з педагогiчною радою та органами громадського самоврядування

Фадою) навчального закладу.
3. Пiсля узгодження проекту робочого плану З органами громадського самоврядування у

навчыIьному закладi, керiвник навчального закладу подае проект плану на затвердження вiддiлу
(управлiнню) освiти, у сферi дii якого перебува€ навчыlьний заклад.

4. У першiЙ половинi квiтня керiвник навчального закладу доручае тарифiкацiйнiй Koмicii

розподiлити педагогiчне навантаження з дотриманням принципу наступностi та вимОГ ВiДПОВiДНИХ

статей законодавства про ocBiTy.
5. Згiдно з положеннями cTaTTi 38 Закону Украiни "Про професiйнi спiлки, iх права та

гарантii дiяльностi", статей 2l, З2 КЗпП Украiни та пункту 4 Iнструкцii про порядок обчиСЛеННЯ

заробiтноi плати прачiвникiв освiти, з метою запобiгання iстотних змiн i погiршення рrов оплати

прачi (статтЯ 7 '.ЗаконУ УкраiнИ "Про колектиВнi договорИ i уголи" i стаття 9 КЗпП Украiни)
проект розподiлу педагогiчного навантаження погоджус на свосму засiданнi профком навчального

закладу.
6. Погоджений з первинною профспiлковою органiзацiею розполiл педагогiчного

навантaDкення керiвник навчального закJIаду оголошуе на педагогiчнiй радi i доводиться до вiдома

Bcix вчителiв, вихователiВ та керiвникiВ rypTKiB пiд особисту розписку до 31 травня.

7. У серпнi тарифiкацiЙна комiсiя, яку очолю€ керiвник н:tвчalльЕого закладу i ло склалу

якоi входять представники роботодавця, бухгалтерiТ i профкому, визначас розмiр заробiтноi
плати кожногО вчителя, вихователя i керiвника гуртка в за,тежностi вiд педагогiчного
навантаження, стажу роботи i результатiв останпьоi атестацii, складас тарифiкацiйний список.

8. Результати тарифiкачiт педагогiчних прашiвникiв до початку навч.tльного року погоджу€

з первинною профспiлковою органiзачiею i повiдомляс вчителям, вихователям i керiвникам

гурткiв пiл особисту розписку.

М.п.

?6h,у ки-:,
\ *y.ол* |..a'J*"ý

iннý,,

,6.ý



9. Не пiзнiше 5 вересня тарифiкаIriйний список затверджус начаJIьник вiллiлу (управлiння)
освiти. у вiданнi якого перебувае навчальний заклад.

l0. Педагогiчне навантаження вчителя загальноосвiтн ього навчального закладу незапежно
Bi: пi,rпорядкування, типу i форми власностi обсягом менше тарифноi ставки, встановлюсться
тi.rьки за його згодою.

Перерозполiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускасться у разi
зrtiни кiлькостi годин з окремих предметiв. шо перелбачасться навчальним планом. або за
писыlовою зго]ою педагогiчноtо прачiвника з -]одержанняv законодавства УкраТни про працю
tcT.32 КЗп[I УкраТни).



Додаток Nq 2

Ерджвно
i ЗоШ I-III стчпенiв

Е.г,

l,ý

Полiщук В.П.

тривалiсть щорiчноi основнот вiдпустки
керiвних працiвникiв закладiв та установ освiти, навчмьних (пелагогiчних) частин
(пiлрозлiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчних працiвникiв згiдно Порядку
надання щорiчноi основнотвiдпустки тривмiстю до 56 календарних днiв к
керiвним працiвникам закладiв та установ освiти, навчапьних(педагогiчних)
частин (пiдроздiлiв) iншихустанов i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним
працiвникам танауковим працiвникам, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 14.04.1997 Ns346

пого б},у ки

ý;,{",#

Nф,Is п/п Назва посад Тривапiсть шtорiчноi
основноТ вiдпустки,
ка,,lендарних днiв

1 flиректор загатьноосвiтньоi школи, trозашкi-цьного закладу,

початковоi школи-сад, завiдувачсанаторногодошкiльного
заIOтаду

56 днiв

2, Засгуlптик д{рекгора шIкоJIи з навчально-виховноi,
навчальноТ, виховноi роботи

56 днiв

J Пелагог-органiзатор 56 дн iB

4. Практичний психолог 56 днiв

5. соцiа,rьний педагог 56 днiв

6. Вчителi (Bcix спечiапьностей) 56 днiв

7. Асистент учителя 56 днiв

8. Керiвник r,l,pl ка. с гl;tii. ceKttiT. iнших форпr гчртковоI
роботи

56 днiв



Додаток Nc 3

ТВЕРДЖЕНО
оТ ЗОШ I-III ступенiв

5

Е.г. Полiщук В.П.

пЕрЕлIк
посад праuiвншкь освiти з ненормованим робочим днем, яким надасься додаткова вйrrустка

NsNp п/п назва посад Кiлькiсть календа

рних днiв
1 .Щиреюор зага,тьноосвiтньоi шко.lм, позалкi,тьного закладу,

початковоi школи-сад, завiдувач санаторного дошкiльного
зilкJIаду

до 3 днiв

2. Застlпкик .ш-rрекгора шкоJrи з нzшчапьно-виховноТ роботи до 3 днiв

J Заступник дирекгора школи з господарськоi частини до 7 днiв
.+. Головний бцгаггер до 7 днiв

Бцгаmер до 7 дriв
6. Бiблiотекар до 7 дliв
7. Секретар-лрукарка до 7 днiв

ПРlrМimКа: Заlсцаd освimu на умовах колекпuвноzо dozoBopy всmановлюе вuзначену
КiЛЬКiСmь dHiB dОdаrпковоi' оплачуваноt вidпусmкu за ненормованuй робочuй deHb з ураryванняч
обсяzу вuконанuх працiвнuком робim, сmупеня напруэtсеносmi, склаdносmi i самосmiйноспi в
рОбоmi, необхidносmi перiоduчноzо вuконання слуэtсбовtм завdань понаd усmановлену mрuвалiсmь
робочоzо часу, Ненор,л,lованuй робочuй dень це особltuвuй реэtсtlч робочоzо часу, якuй
УСmанОвлююmь dля певноi Kame?opii працiвнuкiв у вuпаdку не,моэtс,luвосmi нормування часу
пруdовоzо процесу. За необхidносmi ця каmееорiя працiвнuкiв вuконуе cBoi обов'язкч понаd
норммьну прuвапiсmь робочо?о часу, i ця робоmа не вваэlса€mься наdурочною. Mipa працi в цьому
Вuпаdt<у вuзнача€mься не miлькu прuвмiсmю робочоzо часу, а й колом обов'язкiв i обсяzом
BuKoHaH uх ро б im (н аван mаэюенняч).

На працiвнuкiв з ненор"uованаu робочuм dне.v пtluluрюспься BcпaHoB:IeHuit в успановi,
Заtсlаdi освimu pe.ltcu-u рtlбочо?о часу. У зв'язку з цu.u не _uOJlcHa сllспе.vаmччно за|lучапu
працiвнuкiв, якi працююmь за maKLLu peJlclluoll, dо робоmч понаd усmановленuй робочuй час,

ф:.B#



.Щолаток Nч 4

Ш I-III ступенiв

Полiщук В,П.

пЕрЕлlк
ОКРеМИХ КаТеГОРiЙ пРацiвникiв. робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та

iнте",lектуальним навантаженням та яким може надаватись додаткова вiдпустка до 35 календарних
днiв за особливий характер працi

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд lЗ.05.2003 Ns679)

NФ,Is п/п Назва посад Кiлькiсть каJIендарних

днiв
l, Оператор електронно-обчислюваJIьних машин, працiвник,

робота якого пов'язана з використанням персонального
комп'ютера.

4 днi

Прttuiпка: У розрахунок часу, лцо dае право працiвнuку на dоdаmкову вidпусmку,
зараховуюmься dHi, колu BiH факmuчно був зайняmuй на робоmаr iз особ,цuвtшl
харакпером працi не менше половuнч mрuвапосmi робочоzо dня, усmановленоzо d.lя
працiвнuкiв цtlх вuробнuцmв професiй i посаd.



Е,г.

Додаток Ns 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗОШ I-Ш ступенiв

Полiщук В.П.

пЕрЕлIк
окре\lих категорiй прачiвникiв, робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та

iнте.rектумьним навантаженням та яким може надаватись додаткова вiдпустка до 35 календарних
днlв за осооливии характер працl

вi:повi:но наказl,Мiнiстерс,гва праtli ra соцiапьноТ полiтики УкраТни Bi:r 30.01.1998 Ns lб
,,про затвердження Порялкiв засlосування Спискiв виробництв, робiт, цсхiв, професiй iпосал,
зайнятiсть прачiвникiв у яких дас право на шорiчнiдодатковi вiлпустки за роботу iз шкiдливими
i важкими умовами працi та за особливий характер прачi> (Iз змiнами, внесеними згiдно

з Наказом MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики вiд 04.06.2003 Nл 150)

NsNs r/п назва посад
ХVII. Охорона здоров'я, ocBiTa та соцiальна допомога

ЗагаlIьнi професii медичних працiвникiв закладiв та установ
освiти

Кiлькiсть календарншх
днiв

l Лiкар-педiатр 7 днiв

) Молодшi спецiалiсти з медичною освiтою закладiв та

установ освiти (сестра медична старша,
сестра медична)

7 днiв

Пршuimка: У розрахунок часу, lцо 0ае право працiвнuку на dodamKoBy вidпусmку,
зараховуюmься dнL колu BiH факrпuчно був зайняпuй на робоtпах iз особлuвtl,ч
харакmером працi не MeHule половuнu mрuва,tоспi робочоео dня, усmановленоzо dля
працiвнuкiв цtlх вuробнuцmв професiй i посаd.

пого
Го.,lова

i,,?","7Ъ';"-,+i";
ч{llrt р o.z-,z

15



-
Додаток Л! 6

ТВЕРДЖЕНО
ЗОШ I-IlI ступенiв

Полiщук В.П.

пЕрЕлIк
категорiй праuiвникiв, якi мають право на одержання додатковоТ оплачуваноТ вiлпустки на час

профспiлкового навчання згiдно ст, 4l Закону Украiни <Про профспiлки, ii права та гарантiТ лiяльностi>

пого

Nф,ts п/п Категорiя прачiвникiв Кiлькiсть кмендарних
днiв

l. Члени первинноi профспiлковоТ органiзачii
3 днi



пого

Додаток Jtl! 7

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗОШ I-Ш ступенiв

Полiщук В.П.

Тривалiсть щорiчноi ocHoBtIoi вiлпустки
чиппого у

NФtIs п/п Категорiя прачiвникiв Пiдстава надання вцтryстки кiлькiсть
календарних днiв

l Особам з iнвалiднiстю I та II груп ч.7 ст.6 Закону Украiни <Про

вiлгryстки>

30 днiв

2. Особам з iнва.лiднiстю III групи ч.7 ст.6 Закону Украiни <Про

вiдпустки>

26 днiв

з тимчасовi. а тако;к сезонtli

прачiвники за Сltиском сезонtlих

робiт i сезонних галузей,

затвердженим Постановою

Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд

28.03.1997 р. Nl278

ч.9 c,l.6 Законr Украiни <Прtl
вirпустки

Пропорчiйно
вiлпрачьованому

часу



пого

.Щодаток Nэ 8

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗОШ I-III ступенiв

Полiщук В.П.

пЕрЕлIк
робiт, професiй i посад з важкими i шкiдливими умовами працi, при яких здiйснюсться
пiдвищена оплата та виника€ право на щорiчну додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1З травня 2003 року Ne 679)

Nq-Nc п/п Категорiя прачiвникiв пiдс t ава пiдвицення оплати 1а
надання вiдпустки

.Щоплата / Кiлькiсть
кrrлендарних днiв

l Працiвники, якi зайнятi
прибиранням туалетiв
(прибиральник службових
примiщень).

За використання в роботi
цезiнфiк}ъальних засобiв

|0Уо / 4 дтti

У розмiрi ro вiдсоткiв (пiдпункry 3г) пункту 4 наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни <Про
впорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв працiвникiв
навчiulьних закладiв, установ освiти та наукових установ> вiд zб вересня 2оо5 року N 557).

Данuй вud dolLramu не поmребус аtпесmацii' робочоzо мiсця

5



Додаток Ns 9

джЕно
ЗОШ I-ПI ступенiв

Полiщук В.П.

пЕрЕлlк
професiй i посад прачiвникiв, яким встановлю€ться додаткова оплата працi за робоry в нiчний час

Ns.Nc п/п назва посади,професii Час роботи в нiчний час
за графiком

Вiдсоток додатковоi оплати годин
тарифноТ ставки

l Сторож з 22.00 до 06.00
40%



Додаток ЛЪ l0

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗОШ I-III ступенiв

Полiщук В.П,

пЕрЕлIк
випадкiв отримання грошовоi компенсаttiТ. пере,,1бачених ст. 24 Закону УкраТни
кПро вiдпустки>, ст. 83 КЗпП Украiни

Пptl,vtiпKa : Не пidляzаюmь компенсацii' HeBuKopucmaHi lоdаmковi вidпусmкu у зв'язку
з навчанняп"t, пворчi вidпусmкu, особац BiKoM dо вiсi,мнаdцяmu poKiB зацiна Bcix BudiB

вidпусmок zроulовою компенсацiею не dопускаеmься.

1 У разi звiльнення працiвника

2. За бажанням працiвпика компенсують частину щорiчноi вiдпустки, а,те за

умови забезпечення його роботою у вiлповiлний перiол.
При uboMy тривалiсть наданоi прачiвнику щорiчноТ та додатковоТ вiдпусток
не повиннi бlти менше 24 календарних днiв.

J. У разi переведення працiвника на роботу на iнше пiдприсмство

4. У разi cMepTi працiвника грошова компенсацiя за невикористанi ним днi
щорiчноi вiдпустки виплачусться спадкоемцям.



пого
Голо
ступ

М.п.

oBol

комплекснllх захоdiв з 
"*{;::" ,o"ni на 2022-2026 рока

Додаток Nq l l

Koi ЗоШ I-III
l5

олiщук В.П.
+).}

Ns
п/п

Найменування заходiв Строк
виконання

Затрати.
грн

виконавець

l Провести аналiз стану охорони прачi за
piK та виконання кПлану комплексних
заходiв з охорони працi за 2022 piK>

Грулень
(щороку)

вiдповiдальний за
охорону працi

мазютинець Л.л
Провести перевiрку знань працiвникiв,
якi у вiдповiлностi з <Перелiком робiт з
ПiДВИщеною небезпекою,l повиннi
проходити щорiчну перевiрку знань з
питань охорони працi

Березень
(щороку)

Екзамеrtiйна комiсiя

-) Пройти навчання в Закарпатському
експертно-технiчному чентрi членами
KoMicii з перевiрки знань з охорони
працi

KBiTeHb -
червень
(по Mipi

необхiдностi)

l500 Вiдповiдальний за
охорону працi

мазютинешь Л.л

.+ Пройти навчання нових <Правил
технiчноТ ЕксплуатачiТ
електроус I ановок споживачiв>

Червень -
липень
(по Mipi

необхiлностi)

вiдповiдальний за
охорону працi

мазютинець Л.л

.Щоукомплектувати або придбати
аптечки для потреб школи

Вересень
(щороку)

l0000 Заступник директора
з АГЧ

Гайдук Г.П.
б Провести навчання з питань охорони

працi на теми:
-Електоробезпека. OcHoBHi заходи по
забезпеченню електоробезпеки
-OcHoBHi шкiдливi виробничi фактори
(шум, вiбрацiя, освiтлення тощо)
-Правила Еадання першоi медичноi
допомоги при нещасних випадках

(чороку;

Лютий

Вересень

Листопад

Вiдповiдальний за
охорону працi
мазютинець

л.л

Провелення медичного оглялу Червень
(щороку)

ПраItiвники школи

Оргапiзувати проведення замiрiв
KoHTypiB заземлення та грозозахисту

Серпень
(по Mipi

необхiлностi)

Застlпник директора
з Агч

Гайлук Г.П

)



9 систематично пооводити аналiз стану
охорони прачi та невиробничого
травматизму по школi

(щороку) Вiдповiда,,rьний за
охорону прачi

Мазютинець Л.Л.;
Класнi керiвники

школи

Вidповidапьнuй з oxopoHu працi (;5-Z Лiлiя МАЗЮТИНЕI]Ь
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ТВЕРДЖВНО

Е.г,

ЗОШ I-IIl ступенiв

Полiщук В.П.

ПОЛОЖЕННЯ
про надання педагогiчниv прачiвникам

Уясгоролськоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Nз l5
грошовоi винагороди за сумлiнну працю, зразкове виконання службових обов'язкiв

I. Вступ.
це Положення вводиться на пiдставi абзацу дев'ятого частини першоi cTaTTi 57 Закону

УкраТни "Про ocBiTy", постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 5 червня 2000 р. ]Ф 898, вiд 3l
сiчня 200l р. Nч 78, вiл 19 серпня 2002 р. М 2002 р. JФ 1222 з метою стимулювання творчоi,
добросовiсноi прачi та педагогiчного новаторства членiв трудового колективу. Воно
розповсюджу€ться на Bcix педагогiчних працiвникiв i дiс протягом чинностi зазначених вище
законодавчих та нормативно-правових aKTiB. У разi прийняття Верховною Радою Украiни,
Кабiнетом MiHicTpiB, MiHicTepcTBoM освiти i науки Укра1Ъи, мiсцевими органами державноi влади
рiшень про зMiHy умов чи систему оплати прачi i vатерiа_пьного стимулювання педагогiчних
праuiвникiв до нього можуть вноситися за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM вiдповiднi
змiни.

Персонапьну вiдповiдальнiсть за дотриманням цього Положення несе керiвник закJIаду
(установи). Контроль злiйснюе первинна профспiлкова органiзацiя.

II. Умови i показники роботи лля надання грошовоi винагороли
1. Обов'язковими умовами для розгляду питання про надання грошовоi винагороди с:
- добросовiсне ставлення до cBoix функцiона,тьних обов'язкiв;
- дотримання в роботi вимог чинного ,грудового зtжонодilвства, Правил внугрiшнього трудового
розпорядку, iнших нормативно-правових aKTiB, що регламентуIоть рiзнi сторони i'x трудовоi
дiяльпостi;
- вiлсlтнiсть порушень труловоТ лисчиплiни. технiки безпеки i охорони прачi.

2. Педагогiчнi працiвники отримують винагороду за TaKi показники в роботi:
- за високу результативнiсть у навчаннi i вихованнi молодi; alктивну роботу з обдарованими

дiтьми; пiдготовку призерiв районних (мiських), обласних i державних предметних олiмпiад,
творчих i наукових KoHKypciB;

- за використання ефективних форм i методiв навчання та виховання, педагогiчне
новаторство, впровадження лередового педагогiчного лосвiлу i HoBiTHix технологiй;

- за створення належних матерiа_льно-tехнiчних та сан iтарно-гiгiсн iчних умов для навчання
i виховання ytHiB;

- за проведення ефективноi позаIо,]асноi роботи з }л{нями, розвиток ix творчих здiбностей i
нахилiв;

- за органiзачiю спiльноi роботи щодо покращення навчання i виховання pHiB пелагогiчноi
i батькiвськоi громадськостi;

- за налагодження TicHoT спiвпраui з дитячими громаJIськими органiзачiями, спортивними
rс"лубами центрами художньоi i технiчноi творчостi;

пого



- за активну громадську роботу; iт.ц. (конкретний перелiк показникiв для надання

винагороди визнача€ться, виходячи з умов i завдань закладу чи установи, власником або

уповноваженим ним органом з погодженням з первинЕою профспiлковою органiзацiсю

III. Порядок виплати винагороди.
грошова винагорода виплачусться в межах загальних

навчalльного закладу чи установи на оплату працl,
коштiв, перелбачених кошторисом

розмiр грошовоi винагороди не може перевищувати одного

заробiтноi плати) з урахранням таких доплат:
- зазваннявчитель-методист,вiйськовийкерiвник-методист;
- за науковий ступiнь;
- за почеснi званнЯ Украiни, "народний", "заслужений";
- за звання "старший учителi", "старruий викладач", "вихователь-методист", "старший

пiонервожатий-методист". "старший вiйськовий керiвник";

за роботу в лiцеТ, гiмназii, лiuеТ-iнтернатi, гiмназiТ-iнтернатi;

.а роооф у закладах для дiтей-сирiт та дiтей, якi мають вади у фiзичному чи розумовому

розвитку;'- 
'i спортивнi звання "зас-,tужений ,гренер". "зас-пужений майстер спорту", "майстер спорту

viжнаролtноl о клас\". "vайс lep с llop r} ".

грошова винагорода вiдповiдно до tlього l Iоложення видасться педагогlчним працlвникам

на пiдстъвi,u*aay *"pi"r"ka навчального закладу чи установи з обов'язковим погодженням з

первинною профспiлковою органiзачiею.' Ко"кръrri розмiри даноi виплати встановлюються в змежностi вiд особистого вкладу

кожного працiвника в пiлсумки дiяльностi установи,
Нарахування i виплата винагороди проводиться бухга_лтерiсю,

Праui"ник''якiмаютьдисциплiнарнiсТягнення.позбавляютьсяпремiiповнiстю.

посадового окладу (ставки

,д,
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джЕно
I-III ступенiв

Е.г, олiщук В.П.
М,п.

ПОЛОЖЕНIIЯ
про премiювання прачiвникiв Ужгородсько[ загальноосвiтньоt школи I-III ступепiв Лl l5

I. вступ.
I]e положення вводиться в дiю на пiдставi пункту (в) частини 4 постанови КабiнеТУ

MiHicTpiB Украiни вiд 30.08.2002 р. Nч 1298 <Про оплату прачi праuiвникiв на ocHoBi СДиноi
тарифноi сiтки розрялiв i коефiцiснтiв з оплати прачi праuiвникiв установ, закладiв та органiзаuiй
окремих галузей бюлжетноi сфери>, пiдпункту 5 путrкту 4 наказу MiHicTepcTBa освiти i науки

Украiни вiд 26.09.2005 р. Nч 557 <Про впорялкувЕшня умов оплати праui та затверджеЕня схем
тарифних розрядiв працiвникiв навчальних закладiв, устапов освiти та наукових установ)), пунктiв
3 та 53 IнструкцiТ про порядок обчислення заробiтноТ плати працiвникiв освiти, затверДженоi
наказом MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд 15.04.93 р. Nч l02 з метою стимулювання творчоi,

добросовiсноi прачi членiв трудового колективу школи. Воно розповсюджу€ться на Bcix iT

працiвникiв i дiс протягом часу, на який уклалено колективний договiр.
Вiдповiдальнiсть за дотриманням цього положення Еесс керiвник установи. Контроль

здiйснюе первинна профспiлкова оргаЕiзацiя

II. УМОВИ I ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДЛЯ ПРЕМIЮВАННЯ ПРАЦIВНИКIВ УСТЛНОВИ.
l. Обов'язковими умовами для розгляду питання про премiювання працiвникiв с:
_ дотимання в роботi вимог чинного трудового законодавства. Правил внутрiшньОГО

трудового розпорядку, iнших нормативних документiв, що регламентують рiзнi сторони ix

тудовоi дiяльностi;
- вiдсугнiсть порушень трудовоi дисциплiни, технiки безпеки i охорони прачi.

l.

l .1 . Керiвник, заступники керiвника установи:
- за досяIнення в органiзачii колективу на добросовiсне виконання покладениХ На НЬОГО

обов'язкiв;
- за рацiональну i ефективну органiзаuiю навчально-виховного процесу;
- за досягнення трудовим колективом високот результативностi в роботi;
- за ефективну органiзацiю методичноТ роботи;
- за налагодження TicHoT спiвпрачi з батькiвською громадськiстю;
_ за покращення матерiа,тьно-технiчноi бази установи, створення нмежних i беЗПеЧНИХ

умов працi;
- за ефективну' робот1' пtl з:tiйснснню керiвниtttвu i конгро.rю ]а навчапьно-виховним

процесом, тощо.
l .2. Пе:агогiчнi прачiвн ики:

- за високу результативнiсть у навчаннi i вихованнi молодi; активну роботу з обДаРОВаНИМИ

дiтьми; пiдготовку призерiв предметних олiмпiад, творчих i наукових KoHKypciB;

(}+ь._Y,gЦ*ч
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_ за використання ефективних форм i методiв навчання та виховання, педагОгiчНе

новаторство, впровадження передового педагогiчного досвiду i HoBiTHix технологiй;
- за створення напежни\ vатерiа_п ьно- t ех н iчни х ra санiтарно-гiгiснiчних ptoB для навчаннЯ

i виховання учнiв;
- за проведення ефективноТ позак.lасноi роботи з \чнями, розвиток Тх творчих здiбностей i

нахилiв;
- за органiзачiю спiльноТ роботи щодо покращення навчання i виховання учнiв. педагогiчнОТ

i батькiвськоТ громалськостil
- за наJIагодження TicHoi спiвпраui з дитячими громадськими органiзаuiями. спортивними

клубами, центрами художньоi i технiчноi творчостi;
- за активну громадську роботу тошо.
1,3. Iншi спецiапiсти (бiблiотекарi, лаборанти i т.д.):
- за сво€часне забезпечення учнiв i вчителiв необхiдною методичною лiтературоЮ та

пiлруrниками;
- за роботу по збереженню книжкового фонду;
- за якiсне обслуговування читачiв бiблiотеки;
- за ефективну роботу з учнями школи, активну участь загаJIьно шкiльних захода,\, тощо,
1 .4.Iншi спецiа,,riсти установи, технiчний та обслуговуючий персонал:
- за добросовiсне ставлення до своiх функчiональних обов'язкiв;
- за забезпечення належних vатерiал ьно-технiчн их i побрових умов для навчання i

виховання учнiв;
- ]а дотримання в ttриviщсннях i rеригорiй }сган()ви на:Iежноl о сан iтарно-гiгit'н iч Hor О

стану, теплового i освiтлювапьного режимуi
- за створення безпечних умов прачi i навчання:
_ за ефективну роботу та високу результативн icTb в роботi, тощо (можна можна РОЗпиСаТИ

конкретно за категорiями, наприклад, прибира,чьники службових примiщень, сторожi i т.л.)

IП. ПОРЯДОК ПРЕМIЮВАНtIЯ
Премiювання прачiвникiв установи вiдповiдно до Iх особистого

результати роботи здiйснюсться в межах коштiв на оплату працi.
Премiюванпя може здiйснюватись покварта,'Iьно, щопiврiчно або один

BHecKv в загальнi

раз на pik залежно
вlд HаJlBHocTr коштlв,

ПремiТ вiдповiдно до цього Положення призначаються керiвником установи з ОбОв'ЯЗКОВИМ

погодженням з первинною профспiлковою органiзачiсю. Премiювання кеРiвнИКа УСТаНОВИ

здiйснюсться за наказом начальника управлiння освiти , його заступникiв здiйснюсться за накЕlзом

керiвника установи.
Премiювання прачiвникiв установи здiйснюеться як за виконання Bcix ПеРеДбаЧеНИХ

пунктом 2 розлiлу II показникiв цього Положення, так i за досягнутi високi результати з окремих
важливих питань роботи.

KoHKpeTHi розмiри премiТ визначаються керiвником установи за погодженняМ З ПеРВИННОЮ

профспiлковоЮ органiзацiеЮ вiдповiднО до особистогО внеску працiвникiв i загальних результатiв
роботи установи.

Працiвники, якi здiйснили грубi порушення трудовоi дисциплiни, чинпого тРУдОВОГО

законодавства, правил технiки безпеки та охорони працi i мають дисциплiнарнi стягнення, а також
недобросовiсно ставляться до виконання cBo'ix функцiон&lьних обов'язкiв, позбавляються премii
повнiстю. За iншi порушення вони можуть позбавлятися премii частково. Позбавлення премiI
повнiстю або частково проводиться тiльки за той перiод, в якому маJIо мiсце упущення в роботi.

Нарахування i виплата премii проволиться бцгалтерiею на пiдставi вiдповiдного наказу,

J]
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ЕрджЕно
ЗОШ 1-III ступенiв

Е.г. Полiцук В.П.

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО
розпорядку

на 2022 -2026 навча,тьний piK

I. Загапьнi положення

Правила внутрiшнього трудового розпорядку школи на 2022-2026 н. р, складенi на ocHoBi ТиповиХ

правил внутрiшнього розпорядку лля прачiвникiв державних навчаJIьно-виховних закладiв

УкраТни, затверджеяих наказом Мiносвiти Украiни вiд 20.12.1993 p.No 455,

Трудова лисчиплiна в школi грунтусться на свiломому виконаннi працiвниками cBoix трудових

обов'язкiв i с необхiдноrо уN{овою органiзаltiт ефективнот праtli i навчапьного процесу.

Правила внутрiшнього трулового розllорядкч (rапi - tlравила) поttlирюються на ycix праuiвникiв

школи.
Yci питання, пов'язанi iз застосуванням цих Правил, вирiшус роботодавець згiдно чинного

законодавства спiльно з первинною профспiлковою органiзацiсю,

II. OcHoBHi права та обов'язки працiвникiв

l. Педагогiчнi працiвники мають право на:

--}ахист професiйноТ чес гi. гiдностi:
- вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання, ;

- участь в обговореннi та вирiшеннi питань органiзацiт навчально-виховного процесу;

- проведеннЯ в установленоМу порядку науково-лослiдноi, експериментальноТ. пошуковоi роботи;
- позачергову атестацiю з ме,[ою отримання вi,rIlовiдноi KaTeгopiT. педагогiчного звання;

- участь у роботi органiв громадського саN{оврялування заклад),;

- п iдвищен ня квалiфiкаrriТ- переll i:го t овку:
- отримання пенсiТ, у тому числi i за вислугу poKiB в порядку, визначеному законодавством

УкраТни;

2. Прачiвники школи }обов'язан i:

- виховуватИ повагу до долержавноТ символiки, принципiв загальнолюдськоi Mopa,,li;

- виховувати в учнiв повагу до батькiв, жiнки, старших за BiKoM, народних традицiй та звичаiв,

д)ховних та культурних надбань народу Украiни;
- забезпечувати належний piBeHb викладання навча[ьних дисциплiн вiдповiдно до навчаJIьних

програм на piBHi обов'язкових -1ержавних cTaH]apTiB:

- сприятИ розвиткУ iHTepeciB, нахилiВ та здiбностеЙ лiтей, а такоЖ збереженню ix здоров'я,

здiйснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню iмiджу школи;
- готуватИ учнiв дО самостiйногО життя В дусi взаеморозумiння, миру, злагоди мiж yciMa народами,

етнiчними, нацiонапьними. релiгiйнимrи групам и l

- дотримуватиСя ltе,,lагоt,iчноi С гики" Mopati. поважаги r,i,'tнiс,гь учнiв;
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- захищати учнiв вiд буль-яких форм фiзичного або психiчного насильства;
- постiйно Пiдвищувати свiй професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть, загаJIьну i полiтичну
культуру; виконувати статут школи. правила внутрiшнього розпорядку, умови контракту чи
трудового договору;
- брати 1,.lacTb у роботi пелагогiчноi ради;
- виконувати вимоги з охорони працi. технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, протипожежноi
безпеки, перелбаченi вiдповiдними прави-]ами та iнстрr,кttiями:
- берегти обладнання" iHBeHTap. навчаtьнi посiбники. вихов!,вати у учнiв береж.llиве ставлення до
майна школи;
- проходити до початку року медичний огляд;

III. Робочий час i його використання
l. В 2022,2026 н. р. заклад працю€ за 5-денним робочим тижнем з двома вихiдними лнями.
2. Режим роботи педагогiчних прачiвникiв установлюсться розкладом занять, робочим навчаJIьним
планом школи, iндивiдуальниМи навчальнимИ планамИ та планами роботи класних керiвникiв.
3.РежиМ роботи непедаГогiчниХ прачiвникiВ установлюстьсЯ вiдповiднО до трудових договорiв i
посадових iнструкцiй.
4. Навчальний piK починасться l вересня;
5. Навчальнi заняття органiзовуються за семестровою системою:
I семестр - з 0l вересня ло 24 грулня;
II семестр - з l0 сiчня до 07 червня.
б. протягом навчa}льного року для учнiв проводяться канiкули:
ociHHi - з 25 жовтня до З1 жовтня.
зимовi - з 25 грl:ня по 09 сiчня .

веснянi - з 28 березня по 03 квiтня,
7. трива_пiсть навчalльного року становить l75 робочих днiв.
8.Навчальнi eKcKypcii проводяться у 1-4-х класах, у 5-8-х за рiшенням ради школи не
проводяться.
9. ШКОЛа ПРаЦЮС За l2-ги бацьною систеvою оцiнювання навчальних досягнень учнiв. основним с
тематичний облiк знань ;

l0, Початок ypoKiB у школi о 8,00 - для 5- l l класiв та о 8.55 год для 1-4 класiв
ll, ТривалiстЬ ypoKiB у 5- 1 1 класах становить 45 хвилин ; у 2-4 ювсах * 40 хвилин; у l класi-35
хвилин;
12. Розклад дзвiнкiв на уроки й тривалiсть перерв у 5-9 класах становить:
1-й урок 8,00 - 8.45 перерва 10 хв.
2-й урок 8.55- 9.40 перерва 10 хв.
3-й урок 9.50-10.З5 перерва 20 хв.
4-й урок 10.55- l1.40 перерва l0xB.
5-й урок l1.50- l2.З5 перерва l0 хв.
6-й урок l2.45-1З.З0 перерва l0 хв.
7-й урок lЗ.40-14,25 перерва l0 хв.
8-й урок l4.35_15.20
1 3. ЩОпонедiлка о l 3.40 проводяться виробничi наради, на яких обговорюються пiдсрrки роботи
ШКОли За попереднiй тиждень, повiдомляеться план роботи на наступний тиждень, зачитуються
накази. розпорядження по школi,
l4. Yci заходи, збори, нарали. засiдання проводяться у вiлповiлностi з каJIендарним планом роботи
школи.
l5. Встановлено чергування вчителiв школи за днями тижня.
l6. КЛаснi керiвники шодня подають вiдомостi загальнош кiл ьного облiку вiдвiлування учнiв.
l7. Пiд час канiкул облiковуеться фактиче вiдпрацювання робочого часу Bcix працiвникiв школи у
Книзi вiлпрачьованого робочого часу.
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18. За вiдсlтностi педагога або iншого працiвника роботодавець зобов'язаний вжити заходiв щодо
його зал.tiни iншим педагогом.
19. Роботодавець з.rлу{ас педагогiчних прачiвникiв до чергування по школi згiлно графiка.

1) Черговий адмiнiстратор: вiдповiдас за дотримання режиму роботи школи, санiтарно-гiгiенiчних
норм, норм охорони прачi, слiлкус за дотриманням труловоi лисциплiни праuiвниками школи, за

чергуванням по школi чергових учителiв, чергового по класу.

2) Черговi вчителi: забезпеч}тоть дисциплiну й порядок протягом навч:lльного дня.
20. !ля прачiвникiв школи встановлюсться п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними

днями: субота та недiля.
21 Графiк надання шtорiчних вiдпусток складасться на кожний календарний piK, поголжусться iз
первинною профспiлковою органiзацiсю i затверлжусться директором школи.
22. Контроль за виконанням правил внутрiшнього розпорядку поклада€ться на роботодавця.

II. Порядок прийняття та звiльнення прашiвникiв

l. Працiвники закладу приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на

конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до чинного законодавства.
2. При уклаланнi трулового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або iнший

документ, що посвiдчус особу , трулову книжку (у разi наявностi ) , або вiдомостi про трулову

дiяльнiсть з ресстру застрахованих осiб (ч.2 ст.24 КЗпП).
3.При прийняттi на роботу роботодавець зобов'язаний вимагати вiд особи, яка

працевлаштовусться:
- диплом ,про ocBiTy.
- caHiTapHy книжку про проходження медичного огляду.
4, Вiйськовослужбовчi прсl' являють вiйськовий квиток,
5.Основне мiсце робо,ги .:е прачiвник працюс на пiдс,гавi ук.rIадсногr-t тр),Jового договору, та

визначення ним як основне згiдно з поданою заявою (до вiдкликання ) та вiдомостями , що
облiковуються в peecTpi застрахованих осiб ,Щержавного ресстру на iT пiдставi (п. l2 ч. l ст. 1 ЗаконУ

про еСВ).
6.На вимогу прачiвника , який вперше приймасться на роботу , трудова книжка оформлясться

роботодавчем в обов'язковому порядку не пiзнiше 5 днiв пiсля прийняття на роботу (ч.2 ст.48

КЗпП).
7.Роботодавець на вимогу працiвника зобов'язаний вносити ,lo труловоi книжки , шо зберiгасться

у прачiвника записи про прийняття на роботу, переведення та звiльнення ,заохочення та нагОРОДИ

за успiхи у роботi (ч.3 ст.48 КЗпП)
8. Прашiвники школи можуть працювати за сумiсництвом вiдповiдно до чинного законоДаВСТВа.

9. Роботодавець зобов'язаний у ,tcHb звiльнення I]и.,lа,I и праuiвниковi копiю наказу
(розпорядження) про звiльнення . провести з ним розрах) нок \ сIроки .зазначенi у cTaTTi l lб КЗпП

, а також , на вимогу прачiвника внести напежнi записи про звiльнення ло трудовот книжки , Що

зберiгасться у працiвника (ч,l ст. 47 КЗпП)
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