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lоdаmок ýg5 Do fоzовору

погоджую
Голов а профспiлкового KoMiTeTy

._]_'
FоIективу закJIаду

освiти I-ПI cTщleHiB с. Чечелiвка

ра,щ,-/ Надiя.ffiОМЕНКО скАкун

прАвилА '
впутрiшllього трудового розпорядку

I. Загальнi положення
]trB' яз ElF{i iз застосув aHIUIM правил внутрiшrъого трудового р озпорядку,
\ }tежчlх наданих йому повнов€Dкенъ, а у випадках, передбачених

правилtlми внутрlшнъого трудового розпорядку, колективним
або за погодженнrIм iз профспiлковим KoMiTeToM.

П. Порялок прийняття та звiльпення працiвникiв
ryIп-ýrаютъся на роботу за трудовими договорами, а за згодою

ryIalnBlilil(}r прI4значаютъся за наказами керlвника закладу освlти.

Foui на роботу ознайомлюються пiд розписку iз наказами, умовами
lФтр 1шъого трудового розпорядку та колективним договором.

Еотъ право праIцовати за сумlснIд{гвомэ а тiкож сумlщеннrlм,
rrшрilцовали понад 5 днiв, ведуться трудовi кни)кки.

tFтiзовуе проведеш{я iнструкгажiв iз технiки безгrеки, виробтпгrоi
та протипожежноТ охорони для Bcix працiвникiв

rр1:ового договору може мати мiсце JIише на пiдстав€ж, передбачетмх
та \аповами контракту, що оформля€ться накЕвом та доводитъся
-. Трулова кнюкка вIцаеться та розрахунки проводятъся в день

Ш. Осповпi права та обов'язкш працiвникiв
rрепiвппкп мають право на:

чест1. гlд{ост1;

}свч_ rrетодiв, засобiв навчаннjI, виlIвленнrI педагогiчноi iнiцiативи;
rтаюрiщlу дiялънiсть;

самоврядуванш:
оIшачраною вlдпусткою ;

житлом у порядку, встЕlновленому з€конодавством;
шашr.

'язапi:
, виконуючи назчалъний рея{им, вимоги статуту, пр€tвил

розпорядку, дотримуватись дисцшшlни пр ац1;

I..Е
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lш(г з охорони праI(i- Teý{iKH безпеки, вlаробrrичоi caHiTapii,
перелбаченID( вiдrrовiл*L\пr пpulBllltlltи та i"сrру*rцячrи,

iшекгар, матерiа_ш{. навчаlьнi посiбrпжи, вIlD(овувати в дiтей

нки повиннi:
rч)вп .L.Iя засво€нюI здобрачами освiти навчalльню( програм на piBHi

вIý(ог. сприrIти розвI/гtковi здiбностей дiтей;
та особистим прикJIадом утверджувати повtгу до приtлдипiв

rylL правдц справедJIивостi, в,iддшrостi, патрiотизму, ryманiзму,
.: зде.lюбства. помiркованостi та iншlж доброчrлrrностей;

rртягогiщrоi ептсъ моралi, повФкати гiднiстъ дитини;
п_r б1-:ь-яких форм насилъств4 запобiгати шкiдливим звиtlкЕlм;

тiапl професiйл*tй рiвеrъ, педагогiчну майстернiсть та загальну

rrбrт ). шо ix вIжонус кожrтий працiвlппс за своею спецiальнiстю,
Efolo. вI,вначаеться посадовими iнструкцiями, де цi обов'язки

Оповпi обов'язкп адмiпiстрачii освiтпього закладу:
освiтп та його заступнпкп зобов'язанi:

вrбхlлri органiзщйнi та економiчнi рлови дJu{ проведеншI освiтrrього
-цrдавшD( стаIцартЬ освiти, дJuI ефектrвноi роботи педсгогiчних та
rmoBi-Tlo до ix спецiальностi та квалiфiкацii;

робоч i мiсrц, з абезпечув ати необхiдшдчrи з асобами р оботи ;

]JLlча пе.lагогiчнlФ( працЬншсiв у кiнцi навчzlJIьного року (до надаlшrя
HaBaHTzDKeHHrI в настуIIному навчuшьному роцi, шJI;Iхом

те ознайоlдIенIuI з ним пiд розгиску;
4.б:ттп L-IaTy працЬншам у встановленi строки. У разi, коJIи день

7--.z:l збiгасгься з вtа<iдrптм, святковим або неробочим днем, заробiтна
в _IeHb. що перелуе вюriдному. Надавати вiдпустки вiдповiдно до

\}.овн технiки безпеки, виробlшrчоi caHiTapii, нtчIежне технiчне
rdcrb, створювати здоровi та безпе.шi умови працi, необхiднi для
тру.]ових обов'язкiв;
Епlнного законодавства, змirшеrпrя договiрноi та трудовоI

\\toB ко.;1ективного дсговору, чуЙно ставитись до повсякденних
забезпечувати надашffI iM уотановлеЁrаr пiлъг i пршiлеiв;

D_iaв:tTи органам державноi в1,Iконавчоi влади встановлену статистичну
fu}эрчаttiю та вiдомостi для забезпеченIuI гараЕтов€lнID( законом прав

Er

Ев HrL-IeжHe утримztшul прш,riщеtrь, оп{tленшI, освiт.,-Iеtшя, венгrаляцii,

рзаги наllежнi умови для збереженнrI верхнього олгry працiвнлшtiв
rfflъачЬ освiти.
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Y. Робочпй час та його впкористанпя
1. Для працiвrпшсiв встановлюетъся п'ятидеrrrптй робоwшl тIDкдень iз двома вю<iдними

дюIми. Тривалiстъ щоденноi роботи, час початку, закiнченrrя роботи, обiдrъоi перерви,
чергувань, графiки змiнностi, а також змiни в HIж затверджу€ директор за погоддtеннllм з
профспiлковим KoMiTeToM iз додержilннJIм тривалостi робочого тюкtul.

Початок роботи зilкладу освiти о 8.00 годинi, закiнчетпrя роботи * о 17.00 годинi.
Тривалiсть роботи адмiнiстративного та технiчного персоналу - 40 годин на тиждень, дJuI
педагогiчнLD( працiвникiв трlшалiсть роботи визначаегься розкладом ypoKiB вiдповiдно до
ти)кневого нчlвЕlнтtDкення, погодженим iз профспirпсовим KoMiTeToM, а тzжож планом
роботи закJIаду освiти за погодженням iз виборним органом первинноi трофспiлковоi
органiзацii, окремим групам працiвrппсiв може встановJIюватисъ час початку i закiнчеr*rя
роботи.

При вiдсутностi пед€lгога або iншого працiвника керiвник зобов'яза:rий TepMiHoBo
вжити заходiв щодо його замiни iншим педагогiчншл працiвником.

2. Надурочна робота у вIжiднi та святковi днi догryска€тъся у винrIтковlD( виfIадках для
окремих працiвrпш<iв за писъмовим накЕвом директора з дозволу профкому. Така робота
може компенсуватисъ за погодженням cTopiH наданIlям iншого дня вiдпочинку або в
грошовiй формi в подвiйному розмiрi.

3. ГIедагогiчним працiвнрrrtам може надаватись вiльний вiд ypoKiв день для методичноi
роботи, y"lacTi в районшос та iншlл< методиtIнlD( заходах.

4, Пiд час канiкул, що не збiгаються з черговою вiдгryсткою, пед.tгогiчнi працiвrпши
з€lпгI€lються до педагогiчноi та органiзацifulоi роботи в меж€ж часу, що не перевищуе Тх

ЕавчаJIьного HEtBttHTtDKeHHrI до початку канiкул.
5. Робота органiв самоврядуваннlI освiтнього закJIаду реглt}ментусться його Статугом.
6. Графiк надання вiдгryсток погоджустъся з профкомом i складаеться на кожен

каJIендарний piK.
7. Працiвникrlм забороняеться :

а) змirповати на свiй розсуд розклад, тр1.1валiсть занrIтъ, перерв, графiки роботи,
вiдгrусток;

б) передоручати викон€tння трудових обов'язкiв.
8, ЗаборонrIеться в робочий час вiдволiкати педагогiчнtо< працiвнлtкiв та здобувачiв

освiти для rlacTi в рiзнIlD( заходах, господарсъкlD( роботах, не пов'язан}ж з ocBiTHiM
процесом,

YI. Заохочення за успiхи в роботi
1. За зрzlзкове виконztнIul cBoix обов'язкiв, трl.валу i бездоганну роботу, новаторство в

працi та irmri досягнення в роботi можуть застосуватись заохоченшI: подяка, подяка iз
занесеннrIм в трудову KHI1DKKy, нiгородкешilI грамотою адмiнiстрацii та профкому,

за рахунок eкoнoмii коштiв та за ст. 57 Закону Украrи <Про ocBiTy>
2. За досягнешuI високlD( результатiв у навчаrrнi та BюcoBal+ri дiтей працiвrшаrси

ЕtвJIrIIотъся до н€городд{ешlrt держrlвними нагородами, црисвоеннrI зв€lнь,
грамотами MiHicTepcTBa освiти i науки, обласного, районного та мiсцевого

освlти тощо.
3. Пршiвники можуть нагороджуватись ювiлеfшшци гр€lмот€L\rи: до 50-рiччя, 55-рiччя,

з дня цародженюI, 25-рiччя, 30-рiччя, 40-рiччя роботи в освiтrъому закладi
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4. Заохочення ого-jош!ються в накшi пL] заLlL]\ ocBiTlt. JовоJяться до вiдома

колективу i заносяться до трудовоi кн}Dкки прашiвнlшtа.
\1[I. Стягпепня за порушення тр1,:овоI :исциплiни

1. За порушення трудовоi дисlдпtлirrr,r до праlliвшшса \1оже буг" застосовано од{н з
T€IKI/D( заходiв: а) логана: б) звiльнення.

Звiльненнrl як дисцlшлiнарне стягненнl[ може буги застосоване вiдповiдно до п. З, 4,7,
8 ст.40, ст. 41 Кодексу Законiв про прilцо Украirш.

2. l[пеrп,r гrрофспiлкового KoMiTeTy не можутъ були пiдданi дисrигшiнарному
стягненню без поперелньоi згоди профспiлкового KoMiTeTy, голова профкому - президii
рйонноi профспiлковоi органiзацii.

3.До застосування дисцшшiнарного стягненItI адмiнiчграцiя повинна зажадати вiд
порушшша трудOвоi дисrцтплirи гплсьмового поясненнJI. У випадку вiдмови гrрацiвlлтка
скJIадаетьоя вiдповiдшй акт.

4, У випадку звiльнення працiвника з iнiцiативи власника роботодавець подас
гrрrсъмовrй з{tIIит до профкому про над€lння згоди профспiлкового KoMiTeTy.

5. За кожне порушешu{ трудовоi дисlцдгшiни накJIадасться тiльки одне дисцрrгlлiнарне
стягнення,

6. Дисrцлгшiнарне стягненюI оголошуеться в наказi по заюIаду освiти чи вiддiлу освiти
зitлФкно вiд категорii працiвншса i повiдомлясться працЬншtовi пiд розписку, а в разi його
вiдмови склада€ться вiдповiдrшй акг.

7. Якщо гIротtrом року з дня накJIадашrrI стягнення прафвrшка не буде пiддано новому
стягненню, то BiH ввzDкаетъся тЕlким, що не мав стягнення. Якщо працiвшпс не доrтустив
нового порушеш{rI трудовоi дисцl.тгlлirм i до того ж проявив себе як сумлiнний працiвнlж,
то стягнення може буrи знrIте до закilтчентIll 0дного року, про що видаетъся накtlз.

Протягом строку дii дисrц.lгшiнарного стягнеш{rI заходи заохочення до працiвнIша не
застосовуетъся.

8. Адмiнiстрачiя освiтrього закJIаду мае право заллiсть накладаншI дисIп{tIJIiнарного
стягненFuI передавати питанюI про порушеннrI трудовоi дисrцтплiни на розгJIяд трудового
колективу або профспiлковому KoMiTeTy.

Правила внутрiшнього трудового розпоряд(у вtавiшуютъся в закладi освiти на вил{ому
мiсцi.
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ЗАТВЕРДЖУЮ
| .ll

fоOаmок Мб dо fоzовору

годжую
оi органiзафi

скАкун

flиректор з
освiти I-III

середньоi
с.

MicbKoi ради
ttс{ Надiя ЯРОМЕНКО

iчi

:1

Ь)9,

пЕрЕлIк
премiЙ, доплат, надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв

пiдпрпемств, установ i органiзflцiй, що мають мiжгалузевпй
ха ,aкr ýJ

fоплаrпu mо наOбавкu Роэпtiрu dоплаm i наdбавок

,Щоплаmа
За суплiщення професiй (посад) до 50 вiдсоткiв тарифноi ставки

(посадового окладу) сумiщеlпп<
посад працiвтшткiв

За розширення зони обслуговування або
збiлъшеl*lя обсягу робiт

до 50 вiдсоткiв тарифноi ставки
(посадового окдаду), якi могJIи б
виIшачувжися за умови додержаннrI
нормативноi кiлъкостi працiвlллкiв

за виконаннrI обов'язкiв
в iдсутrъ ого пр ацiвника

тимчасово д0 50 вiдсоткЪ тарифноi ст.lвки,
(посадового окладу)вiдсугrъого
працiвлмка

За сертифiкацiю щомiсячна доrrпата 20 вiдсоткiв вiд
посадового окладу (ставки
заробiтноi гшати) пропорuifшо до
обсягу псдагогiчного HaBiIHTaDKeшlrI
протягом строку дii сертифiката.

За oKpeMi види педагогiчноi дiялъностi, за
якi вст€IновJIIоютъся доIшати у TtlKoMy
сuiввiдношеrшi ло тарифноi ставки:
а) класне керiвrицтво у 1-11 (12) KJIac.lx

б) перевiрка навч.}JIънID( робiт здобрачiв

майстернями, кабiнет€lми iнформатlжи

зберiгання зброi, стрiлеlркltьли
паспортиз ов€lними }fузеями -

освlти

в) завiдувrlння:

А) 20-25 вiдсоткiв до тарифноi
ставки

25 вiдсоткiв,

1c,_5i-''

)j' ч'

сt; х iзli ii
.. i\

Б) 10-20 вiдсоткiв;

В) l5-20 вiдсоткiв;

10-15 вiдсоткiв;
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стр)ктурними пlдроздlлсlми закJIадlв освlти -
нчtвчtlльними (навчально-методиЕ[ними)
кабiнsтами, ресурсними кiмнатами,
лабораторiями, спортивними залами чи
майдаrтчlжашrи, н€tвч€lпьно-дослiднrапли

дiл.шками

бiблimекою (медiатекою) або за бiблiотечну
роботу чи роботу з бiблiотечним фондом
пiдручtпшiв -

г) за роботу в ilжшозивнlD( класах (грулах)

r) обслуговув€lннrl комп'ютерноi технiки -

д) проведення позакласноТ роботи
здобувачами освiти

1з

- 10-15 вiлсоткiв;

5-15 вjдсоткiв;

20 вiдсоткiв;

10-15 вiдсоткiв;

10-40 вiдсоткiв;

НаOбовкu
За складнiсть i напруженigть у роботi до 50 вiдсоткiв тарифноi ставки,

(посадового окладу)
За роботу в нiчнrлl час вiд 40 вiдсоткЬ годинноТ тарифноi

ставки, (посадового окладу) за
кожЕу годш{у роботи в цей час

За престижнiстъ педЕгогiчноi працi вiд 5% д о 30% тарифноi ставки
(посадового окJIаду

За виrсористання в роботi дезiнфiкувtlJьних
засобiв, а тЕкож працiвшлr<ам, якi зайдrятi
прибиранrrям туалетiв

у розмiрi 10 вiдсоткiв посадового
(мiсячного окладу)

За роботу з несцрIбIтJIивих умовах црацi у розмiрi до 12 вiдсоткiв посадового
(мiсячного окJIаду

Щомiсячнi надбавки за вислугу poKiB у
розмiрах

понад три роки - 10 вiдсоткiв;
понад 10 poKiB - 20 вiдсоткiв;
понад Za poKiB - 30 вiдсоткiв
посадового 0кладу

За високi досягнек$I в працi до 50 вiдсоткiв посадового окJIаду
За вшсонаннrI особлlшо важлrшоi роботи на
певний TepMiH

до 50 вiдсоткiв посадового окJIаду

Праuit
У разi eKoHoMii коштiв премiювати,
працiвlпшсiв закладу

вiд 10 % i вrаще в межах фонду
оIIлати працi

-
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ЗАТВЕРДЖУЮ
{ирекгор середньоi освiти
I-III ступенiв с. гайсинсъкоi
MtcbKoi ради

Надiя.яРоМЕНко

[оdаmок Лtr7 0о fiоzовt

погоджую
KoMlTe

cf
:',| "

.,l

/;i

скАкун

IIЕРЕЛIК РОБIТ
iз несприятлшвими умовамЕ працi, прlл виконаннi якпх здiйснюсться пiдвищенаоплати в розмiрi до 12 BцcoTkiB ставки заробiтно[ платп працiвнпкам iз важкимш

та шкiдлпвими умовами працi.

1, Робота бiля гаряt[I,D( електрожарових шаф та iншого технологiчногсобладнання для приготув€lнюt iэкi, смаженнrI i випiкашlя r*йuрt
2, РоботИ, пов'яJанi з мl,а:гтяМ посудУ, тари, технологiчного обладнаlтrя вручну iз

з асто сув aHH,tM i вlпtористанIшм хiмiчнlж р."о""* (пiдс обнлй працiвlпак).
3, Yci ВИДИ РОбiТ, ЩО ВИКОНУЮТЪСя в освiтlъому заклалi при .raр*".д*ннi його на

о с облrаз lй салriтар но-епiдемiологiчний режим р оботи.
4, Робота з хлорувilнIlям води, iз вигото"оо*шr дезинфiкуючI,D( роз.шшriв, а також iз ixвикорист.IнIUIм (прибира;rъницi службовю< примiщенъ).
5, Робота з використан}шм хiмiчних реактивiв, u ,uooo. iз iх збережеr*rям (утгrелixiMii, лабораrrги).
6, ПрибИраннrI туа-петiВ (на 10 вiдсоткiв ставки заробiтноi гrлати Згiдно пiдr*жry кг>tryнкту 3 Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни ви'З0 серш{r1 20а2 року Ns1298 кПрооIIлату працi працiвнlлсiв на ocHoBi Сдшlоi тарифноi ciTrga розрrдiв i *о.фiййi" з оLlатипрацi працiвнlлсiв установ, заклацiв та органirацй о*р.rr*ъuiрей бюджътноi сфери>,
7. Робота з комп'ютерами (операторЙ),
8, Робот4 пов'язаllа з оп{шенням, шуруванIrям та очшценшIм груб вiд золи i шлаку(оператор газовоi котельнi).

iя
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ЗАТВЕРДЖУЮ
,Щирекгор з акJIаду з€lга,]ь Hoi с ер е:rъ оТ осв iти
I-III ступенiв с. ЧечелЪка Гайсрпrськоi
мlсько1 ради

п,lV.u l
(1.,11 Надrя -яРоМЕНко

погоджую
фспiлкового KoMiTeTy

ольга СКАкУн
,l:

IIОЛОЖЕННЯ
про встановJIення надбавок до заробiтпот платш

за впсокi досягшепшя у працi вчителпм, пкi пiдгоryвали
призерiв обласних олiмпiад

1. Надбавка до заробiтноi плати за високi досягнешIя у працi встановJIюеться з метою
пропzганди передового педагогiчного досвiду, стимулюванЕя прtilц кращrос педагогiв -
членiв профсшiлки, вiдзначенюI ix досягнень у роботi з обдарованими дiтъми.

2. Надбавка встановJIюетъся на пiдставi положень постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 30 серш{rI 2002 року Jф1298 кПро оIшату працi працiвникiв на ocHoBi Сдиноi
тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiетrгiв з оrrлати црацi працiвникiв установ, зЕlкJIадiв та
органiзацiй окремих галузей бюджетноi сферш (iз змiнами, внесеними шостilновOю
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вц 22 серпня 2005 року ]\Ь790), п. 3 та 52 Iнструкцii про
порядок обчисленrrя заробiтноi rшати працiвlпшсiв освiти, затвердженоi накrlзом
MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд 15 квiтня Т99З року Jф102, л.4.2 наказу MiHicTepcTBa
освiти i науки YKparlM вtд 26 вересшI 2005 року J\b557, Угоди мiж вiддiлом освiти
Гайсrшськоi MicbKoi ради та радою Гайсшrськоi органiзацii Профспiлки гrрацiвникiв
освiти.

3. Однор€lзова допOмога вст€lновлюсться вчителям, якi пiдготув€lJIи призерiв обласrпп<
та ВсеукраТнських учнiвськrтх олiмгriад iз базовlос дисlryrплiн дифереrщiйовано вiдповiдно
до зайтrятшс здоб}ъачами освiти Micrр.

4. У разi пiдготовки одЕим r{I1rгелем кiлькох пршзерiв встановJIюсться виIIлата - по
кожному зайнятому здобувачем освiти Miclдo.

5. Однор€lзова виIIлата встановлюсться TepMiHoM на один кчL.Iендарtпй piK ,

6. Однор€tзова виIIлата виIшачуеться з коштiв, якi закладzlються у гшан асlшнуванъ iз
загаJIъного фонду бюркету за КЕК 1110 <Огшата працi працiвникiв>.

7. Вшrлата розпочинаеться в настугIному мiсяцi пiсля отримашffI наказу ,ЩепартамеЕrу
освiти i науки обласноi державноi адмiнiстрачii про пiдсумки цроведеншI обласних

. о:lirrпiш
8. Га"лсlдlська оргilнiзацiя профспiлки нilгороджуе вчителiв, якi пiдготувrlJlи призерiв

обласшrr та Всеlъраiнськlо< рнiвських олiмпiад iз базових дисцлгlлiн, призерiв Малоi
AKmerrii Halri якшо € така можrпшiстъ, безкоштовною путiвкою (за ix бажаrrням) 

"авiдпочlгнок _]о чоря в Коблево, екскурсiями з врrIеншм сертифiкат4 та irпппии вид€lми
Заохоче H}UI. illtl н е с}перечаТЬ ЗаконоДаВ сТВУ,

l' ',
',....
-: -,

-|

:2
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Щиректор з€lкJIаду зiгzlпьноi серелrъоi осв iти
I-III ступенiв с. Чечелiвка Гайсинськоi
мlсько1

fiоlаmок М9 do ,Щоzовору

погоджую
комlтету

+:i

Надiя rIРоМЕНко ольга СкАкУн

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання щорiчноi грошовоi вI|нагороди педагогiчшим працiвникам за

сумлiшпу працю та зразкове викопанпя сJIужбових обов'язкiв

1, Щорiчна грошова винilгорода педагогiчнlам працiвникам за сумлiнну працо та
зр€tзкове виконаннrI службових обов'язкiв надасться вiдповiдно до абзацу 9 ст.57 Закону
Украi'ни кПро ocBiTy>>, Порядку наданнrI щорiчноi грOшовоi винагороди педагогiчrшлм
працiвrпшсам ocBiTHix закладiв державноi та комунальноi форшt власностi за сумлiшry
цращо та зрztзкOве виконання службовrос обов'язкiв, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украi'ни вiд 05 червня 2000 року Ns898, угоди мiж вiддiлом освiти Гайсинськоi
MicbKoi ради i радою Гайсрrrrсъкоi органiзацii профспiлки працiвникiв освiти та Iрого
Положення.

2. Винагорода нада€тъся кожного року BciM педагогiчншм працiвникам закJIаду, зz
викJIюченням:

- працiвникiв, якi гrраrцоють в дiIному закладi за сумiсництвом;
- працiвrшш<iв, якi мають не знrIте дисIшrшiнарне стяIненIuI.
3. Винагорода надаетъся педагогiчнрпл працiвникам, як правило, до професйного свята

- Щня працiвнrлса освiти, а в разi звiльнеr*rя педагогiчного працiвнlтка серед навч€lJIьного

року винагорода виIшачуеться при повному розрахунку з прачiвником iз врахувз}нюIм
часу фактичноi роботи.

4. Розмiр нагороди кожному працiвнlшtу вlrзначаеться на спiльному засiданнi
керiвнlацва закJIаду та профкому.

5. При визначеннi розмiру вин€городи враховуеться:
- сумлiнна праця, зрчtзкове виконання службовю< обов'язкiв, виконаннJI правил

внугрiшrrього трудового розпорядку;
- досягненнrI усгliхiв у навчаннi та Bta<oBaHHi дiтей, }пIасть у районнlж, обласнrл<

олiшшiадах, змаганнrгх, конкурсах, огJuIдах тощо,
- збереженнrI та використ€tннrl н€tвч€lJlъно-матерiа-пъноi бази та технiчнlос засобiв

оформлення кабiнетiв та майстерень, виготовлення наочностi,
- проведешuI вiдкрlа:гих ypoKiB, позzlкJIаснIж зчжодiв, робота з батьками;
- додержашuI вимог з охорони црацi та TexHitol безпеки, санiтарно-гiгiенiчного

При визначенrri розмiру винЕtгороди врахову€ться час фактичноi роботи гlрацЬrпшса
вiдповiдного нt}вчiчьного року.

,rr/
с

J

Винагорода надастъся на пйставi накilзу керiвrшка? погодженого з профкомом

! ,_
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8. Розмiр щорiчноi грошовоi вl.шlагороди не може перевL{пJувати одного посадOвого

окладу (сгавки заробiтноi плати) з урахуванням пiдвlщеlъ на день виданш1 Haкitзy про
виIIлату винагороди.

9. Праттjвники, якi у зв'язку iз застосуванIшм до HlD( дисцигrгliнарнID( стягнень не
одержали вин€городи, у разi визначенI#I TaKLD( дисrцаплiнарнlD( стягненъ непрЕtвомiрнl,п,rи,
винагорода виIIдачусться в розмiрi не меншомy за середнiй розмiр винsгороди по д€lному
закJIаду освiти.
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ЗАТВЕРДЖУЮ
.Щиректор закладу з€г€tпъноi середньоi освiти

fоdаmок М1 0 Dо,,Щоеовору

годжую
KoMrTeTy

I-III ступенiв с. Чечелiвка Гайсинськоi
мlсъкоl ради

Надiя яРоМЕНко льга СкАКУН

ПОЛОЖЕНIIЯ
про премiювання педагогiчних працiвникiв

1. Премiюваннrl педагогiчIilD( працiвrмкiв членiв гrрофспiлки з метою стимулюванюI
творчоТ працi, за досягненIш вагомих резулътатiв у пiдвlщенrri ефектr,вностi та якостi
освiтrього процесу запроваджене, спираючись на постанову Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 30 сершuI 2002 року Ns1298, накчlзу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни вiд26 Bepecrul
2005 року за рiжунок коштiв, з€lкJIадених у бюджет, а т.кож за рrжунок фонду eKoHoMii
кошrтiв.

2. ПремiюванIuI проводиться: за пiдсумками роботи в календарному роцi у
листопадi-грулнi, за наслiдками KoHKypciB, оглядiв, олiмпiад - не пiзнiше як через мiсяlр
пiсля пiдбрrгтя пiдсумкiв, у зв'язку з ювiлейними, святковими датами - до цих дат.

З. Розмiр премii кожного працiвника визначаеться iз BpaxyBaHHrIM якостi його роботи,
внеску у викон€tнrrя планiв i завдаrъ, факгично вi.щrрацьованого протягом року часу та
погоджу€ться з профспiлковr.пrц KoMiTeToM.

4. Педагогiчнi працiвlлшtи, члени профспiлки, премiюються за:
- цризовi Micrц, а також за активну участь у районlrrж конкурсах на райоr*rу

Педагогiчну премiю, Учрrгель року, на кращий навчalльний кабiнет та iнше,
- досtrненнrI високI,D( результатiв здобрачiв освiти на райоrтло< олiмпiадах,

змаганнях, KoнKypc€lx;
- досконtlJIе володiння рiзноманiтнlпли ефектлтвними методами та прlйомами

органiзацii осв iтнього процесу;
- високий рiвеrъ органiзацii позакласноi та позашкiльноi роботи, вIIIIив на виховання

в дiтей громадянськоi свiдомостi та aKTIBHocTi;
- cTBopeH}uI власного педагогiчного стlulю в роботi;
- zктивне впровадженIш iнновацiйних технологй, передового педагогiчного досвiду,
- якiсну органiзацiю роботи методшшIо( об'едншъ, творчlD( |руп, роботи з молодими

тощо;
- високу якiсть фаховоi пiдготовки та роботи над пiдвищеннrlм квzLlliфiкацii;
- вагомi внески в удосконalлення обладнання навчrlJIьного кабiнету;

активну громадську роботу, високrй рiвеrъ загtlлъноi кулътури.
При премiюваrтri можутъ бути BpaxoBaнi й iншi пок€lзники, що виIIпивzlютъ з

умов, видiв дiяльностi та сприяютъ вирiшенr*о зulвд€lнь BlD(oBilHHrI
поколiння, вiдображають чесну й добросовiсну праIцо, достоfuту поведirжу

морiшъний обов'язок.
можутъ премlюватись працlвники, як1 отримtши дисцшIлlнарнr стягнення в

л

роцi, пройшlли атестаIiю з понюкенням категорiй

\t :i
-,/

,l,-l с{ ],,iiji
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lоlаmок NgLl do fоzовору

ЗАТВЕРДЖУЮ
,Щир ектор з чlкJIаду з аг€ulьноi середlъоi осв iти
I-III ступенiв с. Чечелiвка Гайсинськоi

годжую

Mlcbкol ради
Надiя яРоМЕНко ольга СкАкУн

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювапня працiвпикiв iз числа обслуговуючого персоналу

1. Премiюв€lнIul працiвlлпtiв членiв профспiлки з числа обслуговуючого персонtшу
запроваджене з метою стимулюванюI добросовiсноi працi, за досягненнrI у cTBopeHHi
ЕадежнI,D( умов для ефективноi дiяльностi освiтlъого закJIаду.

2. Премiюванrul може проводитись за рахунок коштiв, з€lкJIаденIlD( у кошторис
вiдповiдно д0 положенъ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украirrи вiд 30 сершlя 2002 року
ЛЬ 1298, а також за рацrнок eкoнoмii фощу заробiтноi плrги та коштiв профспiлки.

3. Премiювання здiйснюеться за наслiдками роботи за piK у зв'язку з професiйними,
святковими та ювiлейними датами.

4. Розмiр премii визначаетъся iз BpaxyBaHIDIM якостi роботи працiвlлжц оообистого
внеску у викон€lння планiв i завдшъ та погоджу€тъся з профкомом.

5. Працiвники члени профспiлки премiюються за:
- добросовiсне та iнiцiативне ставлення до виконаншI посадовIж обов'язкiв,

дотримilння пptlBIдI внутр iшrrъ ого трудов ого розпорядку ,

- утриманш{ в належному ексIIJIуатацiйному порядку прr.шлiщень, господарського
обладнанrrя, irтвеrrгаря та терlтгорii;

- активну участь у cTBopeHHi необхiдних yNIoB працi працiвl*шсЬ та дiтей;
- ефективну роботу з матерiалъно-технiчного забезпеченнrI освiтrъого процесу:

внесок у покращенIIJI стану дотримання правил i норм безпеки жlаlггсдiялъностi;
забезпечен}ш дотримання санiтарно-гiгiенiчного режиму роботи закладу освiти;

- знанIц та викон€lншI вимог квалiфiкацiйню< харжтеристик.
б. При премiюваннi можуть буги BpaxoBaHi й iншi показники, у тому числi за

коЕкретними посадами, умовtlми, видilми робiт тOщо. Порядок премiювшr}ul в т{lких
в}rзначаеться окремими положеннrIми.

'l. Не мохqrгь премiюватисъ працiвники, якi отрlпr,rапи дaсIцшлiнарнi стяIf{ення в

роц1.

спiлкового KoMiTeTy

iJ

,Cf,\l

t
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ЗАТВЕРДЖУЮ
.Щиректор з акJIаду з €г€шьноi с ер едrъоi освiти
I-III ступенiв с. Чечелiвка Гайсинськоi
мlськоl ради

Надiя -яРоМЕНко

fоOаmок М12 dо loeoBopy

ого комlтету

скАкун
;$4

,.t

у

р_./ (((/

*

Комплекспi заходц щодо досягпешня встановJIепих нормативiв безпеки, гiгiсни шрачi
та впробЕпчого середовпща, пiдвищенпя рiвня охоронш працц запобiгання випадкам

впробнпчого травматпзму, професiйншм
захворювапням та аварiям*

Кошшлекснi заходI щодо досягненнrI встановленlD( нормативiв безпеки, гiгiшlа
та виробничого середовI4ща, пiдвlаценrrя рiвня охорони працi, запобiгання

виробrлтчого травматlrзму, професifo*.лм захворюванIшм та аварiям скJIадЕtються

Варmiсmь
робim, mас.

ерн.

м
зlrt

назва захоdiв
(робim)

lulaH флкm

Ефекmавнiсmь
захоdiв

Сmрок
вuконання

BidnoBidulbHi
за вltконання

1 Прецбаr*ш
спецодягу

полiшlrешrя
умов прац1

IЩорiчно,
вiдповiдно

до
нормативЪ

) Придбштня миючlD(
заходiв

полiгшrення
гiгiеr*r щрацi

Щорiчно,
вiдповiдно

до
нормативiв

3

t

Проводити
навчанюI та

перевiрку зншъ iз
безпеки

життедiялъностi
(охорона працi,

пожежн4
радiщifuа безпека
тощо) посадовIо(

осiб, спецiалiстiв iз
IIитчlнъ охорони
працi, безпеки

життедiяльностi
працiвrикiв

освlтнього закJIаду l

Вересеlъ
мlсяIФ

Вiдповйа-
лъrп.й за

охорону праrч
в закла*цi

освiти

ШОРIЧНО за цiею формою

VlwimKa:
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зАтвЕрдж).ю
,Щиректор закладу з€гаJIъноi середrъоi освiти
I-III ступенiв с чечелiвка Гайсинськоi
MlcbKol

Надй -яРоМЕНКо

fоdаmок М13 dо [оеовору

,огоджую
комlтету./, f

скАкун

IIЕрЕлIк
пштань соцiально-екоЕомiчного i правового харашеру, що погоджуються керiвнrлком

освlтIIього та KoMiTeToM IJIки
Wп/л Пumання i dоtЕменmu Пilсmава Прuмimко
L Правила внугрiшrъого трудового

розпорядку
ст. 142 Кодексу законiв про
пращо Украi'ни

,,
h. Попереднй та остаточrrрrй розподiл

навч€tльного навантаження
п, 24, 25 Типовrдс rтравил
внугрiшrъого трудового
розпорядку, п. бЗ Iнструкцii
про порядок обчислення
заробiтноi плати гтрацiвнlжiв
освiти

3. Розкдад ypoкiB п. 25 Тргrовюс прilвил
внугрiшнъого трудового
розпорядку

4 Графiки робочого дш[ та змiнностi
технiчного персонаJIу

п, 26 Тигtовlоr правиJr ВТР

). За;гl"rеrrrrя гrрацiвшлrса у виIIrшковlD(
випадкЁlх до роботи в святковi, вrл<iднi

днi та до надурочних робiт

ст. 71 Кодексу законiв про
пршцо ykpairм

6. Графiки вiдгryсток ст. 'l9 Кодексу законiв про
прilцо Украiни

7. Прийом на роботу неповнолiтнiх ст. 188 Кодексу законiв про
праIsо Украltrи

8. Склад атестацiйноi KoMicii п. б. 1. Тршового Положенrrя
про атестацiю педпрацiвнlдсiв
Украirrи

9.

\

Звiльнення працiвtпшсiв за iнiцiативою
алмiнiстрацii з пiдстав, передбаченI,D(
п.1 (KpiM лiквiдацii органiзацii) п. Z-5-7
ст.40, п.2,З ст. 41 Кодексу законiв про
пращо Украiни. тобто при:

HeBimloBlдrocTi посадi
HeJocTaTrrboi квалiфiкшriТ

2 ст,40

стану з.fоров'я:

ст, 43 Кодексу законiв пр0
праJsо Украirпt

_
_

о:r;,'iФ

5о
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70. Накладашrrя дисцитшliнарнш( стягнень
на членiв профкому (на голову
гrрофкому погодкення
проф спiтпсового оргшry)

ст. 252 Кодексу законiв про
пращо Украiни

71. Заходи з охорони працi та технiки
безпеки

ст. 161 Кодексу законiв про
пращо Украiш.r

12. Правила з технiки безпеки у
нзlвчtlJlьних кабiнетах, мйстернях,
спсртз€tлztх, котельнях i т.д.

Типовi
безпеки

правипа з тохнlки

13. Тарифiкацiйшi списки п. 4 додатки |,2,3 Iнструкцii
про порядок обчислешrя
заробiтноi Iшати праr{iвнlпсiв
освiти

14. Перелiк працЬrпшсiв iз числа
адмiнiстр ативно-господар ського,
н€lвчtlJlъно-допомiжного персонагry, якi
м€lють право на пiдвиrценнrl посадовIlD(
окладiв

п. 31 Tiei Iнструкцii про
порядок обчислеtшя
заробiтноi Iшати працiвникiв
освiти ( на 15-Z5%)

15.

\

,Щоплати за сумiщення гrрофесiй
(пос4д), розшIФення зони
обсrrуговрtшшя чи збiльшення обсягiв
виконувtlню( робiт

п. 52. Iнструкцii гrро порядок
обчислеr*rя заробiтноi IuIати
пршдiвtшаlсiв освiти

б.

\

Положення про цремiюваrшrя, розмiри
матерiальноi допомоги та премiй
працiвнl.шам та KepiBHlжarrl освiтlъого
закJIаду

п. 53. Iнструкцii про порядок
обчислешrя заробiтноi Iшати
працiвшлrсiв освiти

flерелiк робiт, на якi вст€lновJIюються

\оrшаr" за важкi та несприятлl.шi

}"о*" прац1, атестацiя робочш< MicrФ,
lзмiри доrL-Iат за видами робiт

Додаток Ns9 до Iнструкцii про
порядок обчислешrя
заробiтноi плати працiвнl,кiв
освiти

цa}ннJI вiщryсток, передбаченlD( ст. 11 Закону Украiни кПро fl



4lчиш{ам з
19. Imli перелбаченi 1IиннимIмтанIбI,

ством

I
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bKoi

'344 g0 *

обл.,

42

lоdаmок М14 do ,Щоzовору

погоджую
середньоi освiти

гайсинсъкоi

мЕнко

склАд
робочоi KoMiciT з контролю за вшконанням колектпвного Договору

)

atlти

ю

а по баmьковiLпt Посаdа
Вtд

Надiя Павлiвна освlтнъого з
Гуляреrшо Надiя Олексiiвна Застlтпlик директора з навчшrъноi

свiтлана Василiвна Завгосп
ви

ольга IBaHiBHa Голова
АнатолiйовиЕI Голова

тgтяна Анатолiiъна Член

)рами

комlтету

ольга СкАкУн

*
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