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Розділ І. Загальні положення

1.1. Колективний договір між роботодавцем та профспілковим 
комітетом первинної профспілкової організації (далі - Профспілковий 
комітет), який є повноважним представником найманих працівників 
Запорізької гімназії №8 Запорізької міської ради Запорізької області (далі - 
Сторони), укладено відповідно до Законів України «Про колективні договори 
і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Галузевої, 
обласної та районної галузевих угод, інших законодавчих актів України.

1.2. Сторонами колективного договору є:
-адміністрація закладу в особі директора Запорізької гімназії №8 Запорізької 
міської ради Запорізької області Бірюкової Ірини Валентинівни, який 
представляє інтереси роботодавця і має відповідні повноваження;
- ПК ППО, який відповідно до ст. 246 КЗпП України представляє інтереси 
найманих працівників у сфері праці, соціально-економічних питань, побуту, 
дозвілля в особі голови ППО.

1.3. Роботодавець визнає ПК ППО повноважним представником усіх
•  працівників закладу в колективних переговорах.

1.4. Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, 
спрямовані на ефективне соціальне партнерство, забезпечення трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів працівників, створення сприятливих 
умов функціонування закладу, соціальної захищеності працівників, 
забезпечення стабільності та ефективності праці, підвищення взаємної 
відповідальності.

1.5. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового 
колективу 18 вересня 2020 р. (протокол № 1 ), набуває чинності з дня 
підписання.

І 1.6.Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального
партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної 
відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні 
переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення 
змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і 
трудових відносин.

1.7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є 
обов’язковими для дотримання адміністрацією, профспілковим комітетом і 
працівниками.

1.8. Цей колективний договір діє до прийняття нового.
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1.9. Жодна зі сторін, що уклали цей колективний договір, не може 
протягом строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що 
змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або 
припиняють його виконання.

Колективний договір може бути розірваний або змінений тільки за 
взаємною домовленістю Сторін.

Пропозицій однієї зі сторін є обов’язковими для розгляду іншою 
стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-тиденний 
термін.

1.10. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та 
Генеральної, Галузевої угод, застосовуються без внесення змін до 
Колективного договору. Інші зміни та доповнення або припинення дії 
Договору - тільки після переговорів Сторін за таким порядком:
- одна зі Сторін письмово повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані 
пропозиції щодо внесення змін до Договору;
- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають 
переговори;
- після досягнення Сторонами згоди щодо внесення змін оформляється 
відповідний протокол;
- зміни та доповнення виносяться на розгляд загальних зборів трудового 
колективу.

1.11. Після схвалення проекту колективного договору (змін, доповнень) 
зборами трудового колективу, уповноважені представники сторін у 
п’ятиденний термін підписують колективний договір (зміни, доповнення).

Після підписання колективний договір спільно подається для 
повідомної реєстрації.

1.12. Роботодавець зобов’язується у 3-х денний термін після 
проведення повідомної реєстрації забезпечити його тиражування, 
ознайомити під розпис з ним всіх працівників, а також нових працівників під 
час укладення з ними трудового договору.

1.13. Впродовж дії Договору Сторони забезпечують моніторинг стану 
дотримання чинного законодавства України з визначених договором питань, 
сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, 
ініціюють їх захист.

1.14. Сторони зобов’язуються посилити персональну відповідальність 
за виконання положень колективного договору, ухилення від ініціювання 
переговорів щодо даного колективного договору.
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Розділ I I . Забезпечення зайнятості

2.1. Роботодавець зобов’язується:

2.1.1. У разі планування звільнення працівників з причин 
економічного, структурного чи аналогічного характеру, або у зв’язку з 
ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності закладу, адміністрація 
не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надає профспілковому 
комітету інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини 
наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може 
стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести 
консультацію з профспілковим комітетом про заходи щодо запобігання 
звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення 
несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

2.1.2. При прогнозуванні протягом календарного року масового 
вивільнення працівників (до 3 відсотків від загальної чисельності 
працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профспілковим комітетом 
програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких 
передбачається вивільнити.

2.1.3. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення класів, 
груп (підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності 
скорочення чисельності педагогічних працівників, провести його після 
закінчення навчального року.

2.1.4. При виникненні необхідності вивільнення працівників на 
підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України вивільнення здійснювати лише після 
використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому 
місці, в тому числі за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення 
тощо.

2.1.5. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах 
неповного робочого часу з оплатою праці пропорційною до відпрацьованого 
часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав 
працівників відповідно ст.56 КЗпП.

2.1.6. Комплектування педагогічними кадрами проводити з 
урахуванням фактичної в них потреби.

2.1.7. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у 
випадках повної зайнятості за цим же фахом або спеціальністю працюючих.
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2.1.8. Залучати до викладацької роботи керівних педагогічних 
працівників даного закладу, інших працівників закладу, працівників інших 
підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати, приймати на 
роботу за сумісництвом лише за умови забезпечення штатних педагогічних 
працівників за цим же фахом навчальним навантаженням в обсязі не менше 
відповідної кількості годин на ставку.

2.1.9. Передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в 
т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, 
музики лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової 
письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату 
праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти.

2.1.10. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками 
переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного 
прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП 
України).

2.1.11. Перевести працівників, які отримують пенсію за віком на 
строкові трудові договори. З такими педагогічними працівниками 
укладається договір строком на один рік. (КЗпП:п.9ч.1ст.36;ч.Зст.32) ( 
Додаток№2 )

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з 
чинним законодавством. Контролювати падання працівникам переважного 
права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України.

2.2.2. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до 
моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про 
зняття з обліку).

Розділ III. Виробничі та трудові відносини

3.1. Роботодавець зобов’язується:

3.1.1. Забезпечити ефективну діяльність закладу, виходячи з 
фактичних обсягів фінансування, раціональне використання позабюджетних
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коштів для підвищення результативності роботи, поліпшення становища 
працівників.

3.1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази 
закладу, створення оптимальних умов для організації освітнього процесу.

3.1.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання 
якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних 
засобів навчання тощо.

3.1.4. При прийнятті на роботу (звільненні, скороченні штатів), 
розподілу навантаження, оплати праці, призначення на посади, преміюванні, 
нагородженні та з інших трудових, соціально-економічних питань 
забезпечувати рівні права та можливості жінок і чоловіків.

3.1.5. Строкові трудові договори укладати тільки за бажанням 
працівника, або у тих випадках, коли трудові відносини не можуть бути 
встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної 
роботи та умов її виконання. Не укладати строкові трудові договори з 
мотивації необхідності випробування.

3.1.6. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти
* їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

3.1.7. До початку роботи працівника за укладеним трудовим 
договором роз’яснити під розпис його права, обов’язки, інформувати про 
умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах, 
ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та 
колективним договором.

3.1.8. Затверджувати посадові та робочі інструкції за погодженням з 
профспілковим комітетом.

3.1.9. Звільнення працівників за ініціативою роботодавця здійснювати 
за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з вимогами 
чинного законодавства.

3.1.10. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням 
обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.

3.1.11. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням 
розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі 
не виконується законодавство про працю або про охорону праці, умови 
колективного договору з цих питань, з виплатою відповідної вихідної 
допомоги.

3.1.12. Про запровадження нових норм чи зміну діючих норм праці 
повідомляти працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження.
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своєчасне (не рідше одного разу на п’ять років) 
підвищення кваліфікації педагогічних, медичних працівників, гарантуючи їм 
при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством 
збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата 

лобових).
3.1.14. Розподіл навчального навантаження здійснювати за

погодженням з профспілковим комітетом. З попереднім розподілом 
навчального навантаження на наступний навчальний рік ознайомлювати 
педагогічних працівників не пізніше ніж за два місяця до його 
запровадження. Навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки 
встановлювати за письмовою згодою працівника.

3.1.15. Включати представника профспілкового комітету до складу 
тарифікаційної та атестаційної комісій.

3.1.16. Запровадження, зміну та перегляд норм праці тощо проводити за 
погодженням 3 профспілковим комітетом ( Додаток №1)

3.1.17. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за 
погодженням з профспілковим комітетом.

3.1.18. За погодженням з профспілковим комітетом передбачити 
можливість приймання їжі протягом робочого часу тим працівникам, яким 
неможливо встановити обідню перерву.

3.1.19. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи 
надавати керівникам методичних комісій і вчителям, що мають навантаження 
не більше 18 годин, іншим працівникам, в т.ч. похилого віку, при наявності 
можливості, але з обов’язковим додержанням при складанні розкладу уроків 
вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу.

3.1.20. При складанні розкладу уроків уникати, по можливості,
нераціональних часу педагогічних працівників, забезпечувати
раціональну послідовність проведення уроків, не допускати тривалих перерв 
між уроками.

3.1.21. Не допускати відволікання педагогічних працівників від 
виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, 
передбачених чинним законодавством).

3.1.22. Періоди, впродовж яких у закладі не здійснюється навчальний 
процес у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, 
не залежними від працівників обставинами, є робочим часом вчителів та
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викладачів. У зазначений час вони виконують організаційно-педагогічну 
роботу.

3.1.23. Залучення вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання 
дітей до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний 
період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, 
встановленого при тарифікації.

3.1.24. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у 
період, що не збігається зі щорічною відпусткою, на строк не більше одного 
місяця до роботи в оздоровчих таборах з денним перебуванням дітей у 
канікулярний період на базі загальноосвітнього закладу, не може 
перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку 
такої роботи.

3.1.25. Залучати працівників за їх згодою до роботи в надурочний час, у 
вихідні, святкові та неробочі дні, як виняток, лише у випадках передбачених 
законодавством, з дозволу профспілкового комітету з оплатою роботи у 
відповідному розмірі.

3.1.26. У разі запровадження чергування у закладі узгоджувати з 
профспілковим комітетом графіки.

3.1.27. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, 
правил внутрішнього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі 
здорового морально-психологічного мікроклімату.

3.1.28. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних 
конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним 
законодавством.

3.1.29. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по 
розгляду індивідуальних трудових спорів.

3.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

3.2.1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних 
документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.

3.2.2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил 
внутрішнього розпорядку.

3.2.3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в 
дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, 
нормування праці, розподілу навчального навантаження.

3.2.4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
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3.3. Сторони домовились про наступне:

3.3.1. Надавати можливість представникам іншої Сторони брати 
участь у засіданні своїх керівних органів при розгляді питань, які стосуються 
соціально-економічних, трудових правовідносин, захисту прав та інтересів 
працівників закладу, надавати одна одній відповідну повну і своєчасну 
оперативну інформацію.

3.3.2. Вважати поважними причинами запізнення або відсутності на 
роботі працівників закладу, крім загальновизнаних, також:
- раптове захворювання або погіршення стану здоров’я працівника або його 
близьких родичів;
- аварії побутового характеру у помешканні працівника, що вимагає 
негайного усунення;
- небезпечні та несприятливі погодні умови, за якими важко добиратись до 
роботи.

У цьому разі працівники повинні вжити всіх заходів, спрямованих на 
повідомлення про це роботодавця.

Розділ IV. ОПЛАТА ПРАЦІ

4.1. Роботодавець зобов’язується:

4.1.1. Забезпечити у закладі гласність всіх заходів щодо оплати праці 
працівників шляхом поміщення їх на дошку оголошень. Нові нормативні 
документи доводяться до відома протягом 3-х днів з дня отримання. Накази, 
розпорядження роботодавця з зазначених питань оприлюднювати після 
погодження їх з начальником ТВО Комунарського району.

4.1.2. Здійснювати оплату праці (в тому числі підвищення ставок та 
окладів, встановлення доплат, надбавок тощо) у відповідності до наказів 
Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці 
та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 
установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, «Про 
затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівників освіти» від 15.04.93 № 102. Оплата праці медичних працівників 
та працівників культури здійснюється на підставі відповідних наказів 
міністерств.

9



4.1.3. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» 
погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці у закладі.

Формулювання «за погодженням з профспілковим комітетом» означає, 
що профспілковий комітет має право на рівних засадах з роботодавцем 
розглядати ті чи інші питання. Єдиною формою вираження погодження 
профкому є його рішення, прийняте більшістю голосів.

4.1.4. Виплачувати працівникам заробітну плату у грошовому 
еквіваленті 13 та 28 числа щомісячно.

Виплата заробітної плати через установи банків здійснюється лише на 
підставі особистих заяв працівників.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця встановлюється у 
розмірі оплати праці за фактично відпрацьований час з розрахунку заробітної 
плати працівника.

У разі, коли день заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 
неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

4.1.5. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників 
про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, 
розмірів і підстав утримань, суму заробітної плати, що належить до виплати.

4.1.6. При затримці виплати заробітної плати виконувати вимоги 
Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у 
зв’язку з порушенням термінів її виплати (постанова Кабінету Міністрів 
України від 20 грудня 1997 року № 1427).

4.1.7. Згідно вимог пункту 3 Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти, передбачити в кошторисі закладу 
витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам 
закладу, а також на стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства 
керівних і педагогічних працівників в розмірі не менше 2 відсотків планового 
фонду заробітної плати.

4.1.8. Погодинну оплату праці педагогічним працівникам здійснювати 
лише у випадках:
- заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх учителів, 
вихователів;
-оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної 
роботи в обсязі не більше ніж 240 годин на рік.

4.1.9. За виконання обов’язків працівників, відсутніх не більше 
двох місяців у зв’язку з хворобою, навчанням або з інших причин оплата 
здійснюється:
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- педагогічним працівникам за години заміщення у відповідності з п. 73 
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти 
(наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.93 р.);
- іншим працівникам у розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки) у 
відповідності до підпункту три пункту чотири наказу Міністерства освіти і 
науки України від 26.09.05 р. № 557.

При заміщенні тимчасово відсутніх учителів, вихователів, яке тривало 
понад два місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня 
заміщення за всі години фактичного навантаження (п. 73 Інструкції про 
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

4.1.10. Здійснювати оплату праці за час роботи в період канікул 
педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно- 
господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести 
викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при 
тарифікації, що передувала початку канікул (п. 71 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти).

4.1.11. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не 
проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі 
метеорологічні умови, епідемії, та інші) з розрахунку заробітної плати, 
встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої 
організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних 
обов’язків.

При відсутності такої роботи або неможливості знаходження у 
приміщенні закладу (з причин низької температури, аварійного стану тощо), 
оплату здійснювати з розрахунку не менше двох третин заробітної плати. Це 
саме стосується і обслуговуючого персоналу, який із зазначених причин не 
може знаходитись у приміщенні закладу для виконання своїх обов’язків.

4.1.12. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна 
для життя чи здоров’я працівників або людей, які його оточують, і 
навколишнього природного середовища, не з вини працівників, за ними 
зберігається середній заробіток (стаття 6 Закону України «Про охорону 
праці», ст. 113 КЗпП України).

4.1.13. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин 
протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з 
встановленим при тарифікації, відповідно до п. 76 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти виплачувати до кінця 
навчального року:
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- у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на 
ставку - заробітну плату за фактичну кількість годин;
- у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми 
на ставку - заробітна плата за ставку, коли цих педагогічних працівників 
немає можливості довантажити навчальною роботою у даній місцевості за 
умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;
- у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено 
нижче норми на ставку - заробітна плата, встановлена при тарифікації за 
умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.

4.1.14. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні 
трудового договору:
- при відмові працівника продовжувати роботу у зв’язку із змінами істотних 
умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП України), з підстав, передбачених пунктами 1, 2 
га 6 статті 40 КЗпП України - у розмірі середнього місячного заробітку;
- у випадку, якщо працівник вимушений розірвати трудовий договір 
внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом 
законодавства про працю або про охорону праці, колективного чи трудового 
договору - у розмірі тримісячного середнього заробітку.

4.1.15. Запровадити підвищену оплату праці працівникам, зайнятим на 
роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці згідно з діючими 
нормативними документами з оплати праці відповідно до Додатку №12 
даного колективного договору.

4.1.16. Здійснювати оплату праці за понадурочну роботу, за роботу у 
святкові та неробочі дні згідно статей 106, 107 КЗпП України.

4.1.17. Здійснювати нарахування індексацій заробітної плати згідно 
вимог чинного законодавства.

4.1.18. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у 
нічний час (з 10 годин вечора до 6 годин ранку) додаткову оплату у розмірі 
40 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час.

4.1.19. Згідно Положення про надання педагогічним працівникам 
щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання 
службових обов’язків (Додаток №3) та Положення про преміювання 
працівників (Додаток №4), за погодженням з профспілковим комітетом 
розподіляти фонд матеріального заохочення та здійснювати преміювання 
працівників закладу, виплачувати грошову винагороду.

4.1.20. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373
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«Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, 
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів 
незалежно від їх підпорядкування» в максимальному розмірі, який можна 
встановити виходячи з наявного фонду оплати праці.

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в закладі освіти 
законодавства про оплату праці.

4.2.2. Сприяти в наданні працівникам закладу освіти необхідної 
консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

4.2.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог 
законодавства про оплату праці, умов даного Колективного договору, які 
стосуються оплати праці (ст.ст. 45, 141, 147-1 КЗпП України, ст. 36 Закону 
України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України «Про колективні 
договори і угоди»).

4.2.4. У випадку неправомірних дій роботодавця, представляти 
інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в 
комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України), а також, за проханням 
працівника, представляти його інтереси щодо оплати праці в суді.

4.2.5. Звертатись до правоохоронних органів з приводу порушення 
законності для здійснення ними перевірки виконання законів та 
нормативних актів щодо оплати праці (ст. 259 КЗпП України).

4.2.6. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці 
районну організацію Профспілки та державну інспекцію праці. Вимагати 
притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні 
законодавства про оплату праці.
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Розділ V. Відпустки

5.1. Роботодавець зобов'язується:

5.1.1. Графік щорічних (основних і додаткових) оплачуваних відпусток 
затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом протягом січня 
поточного календарного року і доводити до відома працівників.

5.1.2. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше 
ніж за два тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України 
«Про відпустки»).

5.1.3. Заробітну плату за період відпустки виплачувати не пізніше як за 
три дні до початку відпустки.

5.1.4. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, 
передбаченому ст. 11 Закону України "Про відпустки", але з дотриманням 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р.№ 346,

На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це 
передбачено графіком, період у випадках:

- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;

- несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше 
ніж за три дні до початку відпустки (ст.ст. 10, 21 Закону України "Про 
відпустки").

5.1.5. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника 
основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 
календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним 
працівникам, за їх бажанням, як у літній канікулярний період, так у періоди 
осінніх, зимових, весняних канікул (п. 4 постанови Кабінету Міністрів 
України від 14 квітня 1997 року № 346).

5.1.6. Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним 
працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно- 
курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
1997 року №346).

5.1.7. За бажанням працівника виплачувати йому грошову 
компенсацію за частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість 
фактично наданих працівникові щорічної і додаткової відпусток не менше 
ніж 24 календарних дні).
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5.1.8. Надавати щорічні відпустки подружжю, що працює в одній 
установі, за їх бажанням одночасно.

5.1.9. Додаткові оплачувані відпустки надавати згідно з чинним 
законодавством і цим Колективним договором понад тривалість основної 
оплачуваної відпустки, згідно з Додатком № 5.

5.1.10. Відпустки без збереження заробітної плати за бажанням 
працівників надавати в обов’язковому порядку у випадках та розмірах, 
встановлених статтею 25 Закону України «Про відпустки».

5.1.11. Не вимагати від працівників закладу брати відпустки без 
збереження заробітної плати за формулюванням «за згодою сторін».

5.1.12. Молодим спеціалістам, які одержали направлення на роботу 
після закінчення вищого навчального закладу відпустку ЗО календарних днів 
з виплатою при цьому допомоги у розмірі академічної або соціальної 
стипендії, але не нижче розміру стипендії, яку вони отримували в останній 
місяць навчання у вищому навчальному закладі.

5.1.13. Відкликання працівника зі щорічної відпустки здійснювати 
лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством 
(ст.12 Закону України «Про відпустки»).

5.2. Профспілковий комітет зобов'язується:
5.2.1. В питаннях щодо надання відпусток контролювати додержання 

чинного законодавства, в тому числі вимог Закону України «Про відпустки».
5.2.2. Роз’яснювати членам трудового колективу їх права щодо 

надання відпусток.

Розділ VI. Охорона праці

6.1. Роботодавець зобов'язується:
6.1.1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання Плану заходів по 

створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідних до вимог 
нормативних документів з охорони праці (Додаток №7).

6.1.2. Здійснювати фінансування заходів на охорону праці в розмірі 0,2 
відсотка фонду оплати праці.

6.1.3. Забезпечити функціонування служби охорони праці у закладі 
освіти відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці».
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6.1.4. До 01 числа щоквартально проводити аналіз виробничого 
травматизму і професійних захворювань. Розробити конкретні заходи щодо 
запобігання нещасних випадків та профзахворювань у закладі освіти.

6.1.5. Проводити навчання і перевірку знань працівників з охорони 
праці своєчасно, у терміни передбачені чинним законодавством з охорони 
праці.

6.1.6. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками 
вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону 
праці, технологічних процесів, графіків, планово-попереджувальних ремонтів 
устаткування та вентиляції.

6.1.7. Відповідно до вимог чинного законодавства надавати 
працівникам додаткову відпустку за роботу за особливий характер праці та 
ненормований робочий день (Додаток №6).

6.1.8. Забезпечити працівників, які виконують роботи, пов’язані із 
забрудненням, милом та миючими засобами (Додаток №8).

6.1.9. Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, 
спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту (Додаток №9).

6.1.10. Не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага 
якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм 
піднімання і переміщення важких предметів жінками (наказ Міністерства 
охорони здоров’я України від 10.12.93 р. № 241).

6.1.11. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби 
внаслідок виробничої травми або професійного захворювання залежно від 
тривалості хвороби в межах фонду заробітної плати, затвердженого в 
кошторисах доходів і видатків.

6.1.12. Організовувати проведення безоплатно попереднього (під час 
прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних 
оглядів працівників закладу (Додаток №10).

6.1.13. Забезпечувати позачерговий медичний огляд працівників:
- за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я 
пов’язане з умовами праці;
- за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому 
виконувати свої трудові обов’язки.

6.1.14. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток на 
час проходження медичного огляду (ст. 7 Закону України «Про охорону 
праці»).
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6.1.15. Виконувати до 01 листопада щороку всі заплановані заходи по 
підготовці до роботи в осінньо-зимовий період.

6.1.16. Забезпечити належний повітряно-тепловий режим (не менше 18 
градусів), освітлення у всіх приміщеннях закладу освіти, гігієнічні умови 
вживання питної води.

6.1.17. Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні 
засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки тощо.

6.1.18. Відповідно до Програми забезпечення профілактики ВІЛ- 
інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих на СНІД у 
Запорізькій області планувати і проводити у трудовому колективі заходи, 
акції, інформування щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропагування 
здорового способу життя, безпечних стосунків, забезпечувати дотримання 
прав ВІЛ-інфікованих.

6.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
6.2.1. Встановити постійний контроль за виконанням вимог 

нормативних актів з охорони праці силами представників профспілки з 
питань охорони праці.

6.2.2. Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на 
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також 
контролювати їх застосування.

6.2.3. Брати участь:
- в розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань 
охорони праці у закладі;
- в організації навчання працівників з питань охорони праці;
- у проведенні атестації робочих місць;
- у розслідуванні нещасних випадків, складанні актів про нещасні випадки з 
працівниками, представленні інтересів потерпілих у спірних питаннях, 
розробці пропозицій і заходів щодо усунення причин травматизму 
працівників.

6.2.4. Систематично перевіряти виконання роботодавцем пропозицій 
представників Профспілки з питань охорони праці з питань охорони праці, 
домагатись їх максимальної реалізації.

6.2.5. Регулярно виносити на розгляд засідань профспілкового комітету 
питання стану охорони праці.

6.3. Сторони домовились про наступне:
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6.3.1. Спільно здійснювати контроль за ходом виконання у закладі 
освіти Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних актів з 
даного питання.

Розділ VII. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

7.1. Роботодавець зобов’язується:
7.1.1. Виплачувати педагогічним, медичним та бібліотечним 

працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу (ставки) 
при наданні щорічної відпустки.

7.1.2. Виплачувати іншим працівникам закладу допомогу на 
оздоровлення при наявності коштів, передбачених кошторисом на ці витрати.

7.1.3. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення 
соціально-побутових питань в межах фонду заробітної плати, затвердженого 
в кошторисах доходів і видатків.

7.1.4. Вживати заходи для забезпечення педагогічних працівників, 
особливо молодих спеціалістів, методичною літературою, посібниками, ІТ- 
засобами навчання.

7.1.5. Створити (забезпечити подальше функціонування) кімнати 
психоемоційного розвантаження для педагогічних працівників.

7.1.6. Розробити та забезпечити реалізацію заходів щодо активізації 
художньої самодіяльності і культурно-масової роботи у трудовому колективі 
закладу.

7.1.7 За працівниками, призваними на військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу 
за контрактом, строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної 
демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток (ст. 119 
кЗпП зі змінами) та інші пільги передбачені законодавством.

7.1.8. Сприяти у призначенні пенсій працівникам за вислугу років та 
за віком.

7.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
7.2.1. Представляти інтереси працівників у комісії з соціального 

страхування. Щорічно проводити облік працівників, які потребують 
лікування у санаторіях, сприяти забезпеченню їх путівками. Робити 
щоквартально аналіз захворювань працівників закладу і враховувати його 
при розподілі путівок на санаторно-курортне лікування.
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7.2.2. Сприяти оздоровленню дітей віком до 14-ти років працівників 
закладу у дитячих таборах.

7.2.3. Сприяти організації відпочинку працівників на базах відпочинку, 
пансіонатах у літній період.

7.2.4. Відзначати Державні, релігійні та професійні свята за чинним 
Календарем.

7.2.5. Приймати участь в організації новорічно-різдвяних свят для 
дітей працівників закладу, забезпеченню їх новорічними подарунками.

7.3. Сторони домовились про наступне:
7.3.1. Сприяти духовному і культурному розвитку працівників шляхом 

спільної організації і проведенні, відвідуванні вистав, виставок, культурно- 
масових заходів, екскурсій, поїздок вихідного дня, святкових заходів до Дня 
працівників освіти, новорічно-різдвяних свят, Міжнародного жіночого дня, 
проводити привітання працівників зі святами, особистими та трудовими 
ювілеями, днями народження тощо.

7.3.2. Спільно проводити День вшанування людей похилого віку
(01 жовтня), вести постійно роботу з ветеранами. Забезпечити запрошення на 
свято ветеранів праці та пенсіонерів - колишніх працівників закладу.

Розділ VIII. Гарантії діяльності профспілкової організації

8.1. Роботодавець зобов’язується:
8.1.1. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з 

питань, що є предметом цього Колективного договору, сприяти реалізації 
права профспілкової організації по захисту трудових і соціально-економічних 
інтересів працівників.

8.1.2. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане 
приміщення, засоби зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності - 
транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення 
зборів, засідань тощо.

Письмову кореспонденцію на адресу профспілкової організації закладу 
отримувати секретарем директора (секретарем-друкаркою) для передачі 
голові профспілкового комітету.

8.1.3. Щомісяця безоплатно проводити утримання та безготівкове 
перерахування членських профспілкових внесків працівників у розмірі 1-го
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відсотка від заробітної плати та інших виплат, що здійснюються 
роботодавцем на користь працівника.

8.1.4. Відраховувати кошти профспілковій організації на культурно- 
масову, фізкультурну, оздоровчу роботу в розмірі 0,3 відсотка фонду оплати 
праці.

8.1.5. Членам профспілкового комітету надати можливість реалізації 
прав, визначених у ст. 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права і 
гарантії діяльності».

8.1.6. Гарантувати додержання вимог статті 41 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» для працівників, вибраних 
до профспілкових органів.

І  V * V»

8.2. Профспілковий комітет зобов'язується:
8.2.1. Сприяти розвитку соціального партнерства, зміцненню трудової 

дисципліни.
8.2.2. Вести постійний громадський контроль за своєчасним і повним 

введенням в дію нормативних актів з питань трудових відносин, умов, 
нормування праці, додержання трудового законодавства. Результати 
розглядати на засіданнях ПК НПО.

У разі виявлення порушення трудових прав працівників негайно 
повідомляти роботодавця.

Розділ IX. Контроль за виконанням колективного договору

9.1. Сторони зобов’язуються:
9.1.1. Визначивши осіб, відповідальних за виконання окремих 

положень колективного договору, та встановивши терміни їх виконання на 
періодичних зустрічах роботодавця та профспілкового комітету, інформувати 
сторони про хід виконання колективного договору.( Додаток №11)

9.1.2. Двічі на рік, у січні та у вересні, спільно аналізувати хід 
виконання Колективного договору з оформленням відповідного акту, 
заслуховувати звіти керівника закладу та голови профспілкового комітету 
про реалізацію взятих на себе зобов’язань на загальних зборах трудового 
колективу.
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періодичних зустрічах роботодавця та профспілкового комітету, інформувати 
сторони про хід виконання колективного договору.( Додаток № 12)

9.1.2. Двічі на рік, у січні та у вересні, спільно аналізувати хід 
виконання Колективного договору з оформленням відповідного акту, 
заслуховувати звіти керівника закладу та голови профспілкового комітету 
про реалізацію взятих на себе зобов’язань на загальних зборах трудового 
колективу.

9.1.3. У разі несвоєчасного виконання, невиконання положень 
Колективного договору, аналізувати причини та вживати термінові заходи 
щодо забезпечення їх реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень Колективного договору, 
притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

9.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
9.2.1. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу 

розірвання трудового договору з керівником закладу, якщо він порушує 
законодавство про працю, не виконує зобов’язань за Колективним договором 
(ст. 45 КЗпП України).

Директор Запорізької гімназії № 8

Запорізької мГської ради

Голова профкому 

Запорізької гімназії № 8

_ І.Д. Козуб
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ДОДАТОК № 1

до п.3.1.17 Колективного 
договору

між роботодавцем і ПК ППО 

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

ПЕРЕЛІК

питань соціально-економічного і правового характеру, що погоджуються 
адміністрацією з профспілковим комітетом

№
з/п

Зміст питання Підстава

1 Згода на встановлення 6-ти місячного 
строку випробування при прийнятті на 
роботу.

ст. 26 КЗпП України

2 Згода на розірвання трудового договору з 
ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу з працівником, який є членом 
професійної спілки, що діє в закладі.

ст. 43, п. 10 ч. 1 ст. 247 
КЗпП України, п. 1 ч. 1 
ст. 38, ст. 39 Закону 
України «Про 
професійні спілки, їх 
права та гарантії 
діяльності».

3 Правила внутрішнього трудового 
розпорядку.

ст. 142 КЗпП України,

п. 2 наказу
Міністерства освіти 
України «Про Типові 
правила внутрішнього 
трудового розпорядку 
для працівників 
навчально-виховних
закладів системи
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Міністерства освіти 
України» № 455 від 
20.12.93 р.

4 Посадові інструкції коли вимога щодо
погодження зазначена у 
статуті закладу освіти 
або у колективному 
договорі або у 
правилах внутрішнього 
трудового розпорядку.

і 7, * У пункт 6 розділу II

Робочі інструкції

наказу Міністерства 
праці та соціальної 
політики України від 
29.12.2004 р. №336

5 Запровадження та зміни форм і систем ст. 96,97, 105,144, п. 3
оплати праці, розцінок, тарифних сіток,

ч. 1 ст. 247 КЗпПсхем посадових окладів;
України, п. 3 ч. 1 ст. 38

умов та розмірів надбавок, доплат (за Закону України «Про
суміщення професій /посад/, розширення професійні спілки, їх
зони обслуговування чи збільшення права та гарантії
обсягів виконуваних робіт, за виконання діяльності», ст. 15
поряд з основною роботою обов’язків Закону України «Про
тимчасово відсутніх працівників, за оплату праці» від
роботу у нічний час, за несприятливі 24.03.1995 р.
умови праці тощо); премій, винагород та

№ 108/95-ВР, п. 3інших заохочувальних, компенсаційних
виплат Порядку надання 

щорічної грошової
(у тому числі погоджувати штатні винагороди
розписи) педагогічним 

працівникам 
навчальних закладів 
державної та 
комунальної форми 
власності за сумлінну
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•

* »» V ' 'у

працю, зразкове 
виконання службових 
обов’язків затверджено 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
05.06.2000 р. № 898, 
пункти 52, 53
Інструкції про порядок 
обчислення заробітної 
плати працівників 
освіти, затверджено 
наказом Міністерства 
освіти України № 102 
від 15.04.93 р., додаток 
№ 9 до Інструкції №
102 від 15.04.93 р.

6 Встановлення 5-ти денного або 6-ти 
денного робочого тижня.

ст.55 КЗпП України

7 Питання робочого часу і часу відпочинку

(у тому числі:

- надання дозволу приймати їжу протягом 
робочого часу на тих роботах, де немає 
можливості встановити перерву);

- графіки змінності;

- графіки надання відпусток та 
перенесення їх на інший період;

- запровадження підсумованого обліку 
робочого часу;

- дозвіл на проведення надурочних робіт, 
робіт у вихідні дні.

ст.ст. 52, 61, 64, 66, 67, 
71, 79, 80, п. 4 ч. 1 ст.
247 КЗпП України, п. 4 
ч. 1 ст. 38 Закону 
України «Про 
професійні спілки, їх 
права та гарантії 
діяльності», ст.ст. 10,
11 Закону України 
«Про відпустки»

від 15.1 1.96 р.

№ 504/96- ВР.

8 Розподіл навчального навантаження та 
тарифікаційні списки.

пункти 4, 63 Інструкції 
про порядок 
обчислення заробітної 
плати працівників 
освіти.
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9 Питання поліпшення умов праці. пункт 5 ч. 1 ст. 247
КЗпП України, п. 5 ч. 1 
ст. 38 Закону України 
«Про професійні 
спілки, їх права та 
гарантії діяльності».

10 Комплексні заходи для досягнення 
встановлених нормативів з охорони праці.

п. 3 ч. 2 ст. 13 Закону 
України «Про охорону 
праці»

11 Підтвердження факту існування 
небезпечної виробничої ситуації для 
працівника або для людей, які його 
оточують.

ч. 2 ст. 6 Закону
України «Про охорону 
праці»

12 Акти розслідування нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій, у 
роботі комісії з питань охорони праці.

п. 11 ч. 1 ст. 247 КЗпП 
України, п. 11 ч. 1 ст.
38 Закону України 
«Про професійні 
спілки, їх права та 
гарантії діяльності», ст. 
16 Закону України 
«Про охорону праці»,

п.п. 9, 11 Порядку 
розслідування та обліку 
нещасних випадків 
невиробничого 
характеру, затв. 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
22.03.2001 р. № 270,

п. 11 Порядку 
розслідування та 
ведення обліку 
нещасних випадків, 
професійних 
захворювань і аварій на 
виробництві, 
затверджений 
постановою Кабінету
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•
Міністрів України від 
17.04.2014 р. № 337.

13

1

Накладання дисциплінарного стягнення на 
члена виборного профспілкового органу

ст. 252 КЗпП України

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця:

Директор Запорізької гімназії № 8

від профкому:

Голова профкому

Запорізької гімназії № 8
Ш  профком щ

і ГІМНАЗІЇ№8 І І5ІІ

ПСЬ
| І 5  І ЗАПОРІ

' 34СмЛ' “  X ОБЛАСТІ /: І.Д. Козуб
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ДОДАТОК № 2

до п.2.1.11 Колективного договору 

між роботодавцем і ПК ППО 

Запорізької гімназії №8

на 2020-2023р.р.

НОРМАТИВНА БАЗА ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ- 
ПЕНСІОНЕРІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ

1. Закон України «Про освіту» ст.. 26

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»: абз. З ст.22 та пп. 1 і 
2 п.З розділ X «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про 
повну загальну середню освіту»

3. КЗпП: п. 9 ч.І ст.36; ч.З ст. 32

4. Закон України «Про відпустки» ст. 6

5. Лист МОН від 08.04.2020 №1/9-201 «Щодо нагальних питань 
впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»

6. Лист МОН від 15 травня № 1/9-259 2020 «Щодо виконання підпунктів 1 і 
2 пункту 3 розділу X Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про повну загальну середню освіту»

7. Методичні рекомендації щодо порядку припинення безстрокових трудових 
договорів шляхом переведення на строкові (контракти)

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця: від профкому:

Директор Запорізької гімназії № 8

Запорізької гімназії № 8

Голова профкому

І.Д. Козуб
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ДОДАТОК № З

до п.4.1.19 Колективного договору 

між роботодавцем і ПК ППО 

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

ПОЛОЖЕННЯ

про наданий педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди 
за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

1. Загальні положення

1.1. Положення складене на підставі абзацу дев’ятого частини першої 
статті 57 Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України 
№ 898 від 05.06.2000 р., № 78 від 31.01.01 р., № 1222 від 19.08.02 р. з метою 
стимулювання творчої, сумлінної праці, педагогічного новаторства.

1.2. Положення поширюється на педагогічних працівників закладу, 
крім тих, які працюють у закладі за сумісництвом та на умовах погодинної 
оплати праці.

1.3. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається 
за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за умови 
досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, методичному 
забезпеченні, відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни. 
Здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом закладу.

Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного 
посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

2. Умови і показники роботи для надання щорічної 

грошової винагороди педагогічним працівникам
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2.1. Умовами для розгляду питання про надання педагогічному 
працівнику щорічної грошової винагороди є:

- добросовісне ставлення до виконання своїх функціональних обов’язків;

- дотримання вимог законодавства про працю, правил з техніки безпеки, 
виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, Правил 
внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів, що 
регламентують його трудову діяльність;

- постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, 
загальної культури;

- забезпечення умов для засвоєння учнями навчальних програм на рівні 
обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяння розвитку 
здібностей учнів;

- утвердження особистим прикладом поваги до принципів загальнолюдської 
моралі, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, поміркованості та 
інших доброчинностей;

- виховання у дітей та молоді поваги до батьків, жінки, старших за віком, 
народних традицій та звичаїв;

- додержання педагогічної етики, моралі, гідності учня;

- захист учнів від будь-яких форм фізичного впливу або психічного 
насильства, запобігання вживання алкоголю, наркотиків, інших шкідливих 
звичок.

2.2. Педагогічним працівникам надається щорічна грошова винагорода 
за такі показники у роботі:

- висока результативність у навчанні і вихованні молоді, підготовку і участь 
учнів, студентів, молоді у міських, районних, обласних і республіканських 
предметних олімпіадах, творчих і наукових конкурсах;

- використання ефективних форм і методів навчання та виховання, 
педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і 
новітніх технологій навчання;

- проведення ефективної позакласної роботи з учнями, розвиток їх здібностей 
і нахилів;

- організація спільної роботи педагогічної і батьківської громадськості щодо 
покращення навчання і виховання учнів.
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КРИТЕРІЇ

оцінювання роботи педагогічних працівників закладу 

при розподілі винагороди за сумлінну працю

1. Виконання функціональних обов’язків:

- рівень проведення уроків, годин спілкування, виховних заходів;

- відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у навчальному 
кабінеті під час уроків, гурткової роботи, дотримання вимог техніки безпеки, 
виробничої санітарії, протипожежної охорони;

- підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях та їх 
результативність;

- культура спілкування (педагогічний такт, уміння вести діалог).

2. Виконавська дисципліна:

- своєчасний прихід на роботу;

- якість чергування по школі;

- своєчасна здача звітів, планів, журналів тощо;

- своєчасне проходження медичного огляду;

- присутність на педагогічних радах, нарадах, організаційних засіданнях.

3. Методична робота:

- участь у роботі методичних об’єднань;

- участь у загальношкільних методичних заходах (педради, семінари, 
предметні тижні (декади);

- участь у загальноміських методичних заходах;

- проведення відкритих уроків, позакласних заходів;

- підготовка узагальнених матеріалів.

4. Виховна робота:

- участь класу у загальношкільних та загальноміських заходах;

- робота з батьками;
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- індивідуальна робота з учнями, що потребують особливої уваги;

- проведення роботи з учнями щодо збереження шкільних підручників;

- позакласна робота з предмету (гуртки, факультативи тощо).

5. Ведення ділової документації:

- журнали класні, гурткової роботи, факультативів;

- календарно-тематичні плани, плани виховної роботи;

- особові справи учнів.

3. Виробничі недоліки та розміри 

зниження щорічної винагороди

3.1. Виробничими недоліками, при наявності яких частково 
зменшується розмір винагороди, слід вважати та враховувати при визначенні 
розміру винагороди:

- за порушення трудової дисципліни (без притягнення до дисциплінарної 

відповідальності) - до 20%;

- за невиконання заходів згідно навчального плану - до 20%;

- за невиконання правил охорони праці і техніки безпеки - до 20%;

- за запізнення на роботу від 20 хвилин - 20%.

3.2. Повністю педагогічні працівники позбавляються винагороди за:

- прогули без поважної причини;

- систематичне невиконання посадових обов’язків без поважних причин;

вчинення дій, за які педагогічних працівників притягнуто до 
адміністративної відповідальності або застосоване дисциплінарне стягнення.

3.3. Позбавлення грошової винагороди повністю або частково 
провадиться лише за той рік, у якому мало місце упущення у роботі.

1. Порядок надання щорічної грошової винагороди
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4.1. Грошова винагорода відповідно до цього положення призначається 
педагогічним працівникам у травні місяці на підставі наказу директора 
закладу.

Конкретний розмір грошової винагороди кожному педагогічному 
працівнику встановлюється за погодженням з профспілковим комітетом в

залежності від його особистого внеску в підсумки діяльності навчального 
закладу.

4.2. Нарахування і виплата грошової винагороди провадиться 
централізованою бухгалтерією органу управління освітою.

4.3. Щорічна винагорода виплачується у повному розмірі педагогічним 
працівникам, які працювали весь навчальний рік і не допускали недоліків та 
порушень, за які регламентовано зниження розміру або позбавлення 
грошової винагороди згідно частини третьої зазначеного положення.

4.4. Щорічна винагорода може бути виплачена пропорційно 
відпрацьованого часу працівникам, які не відпрацювали повний навчальний 
рік з поважних причин:

а) У випадку звільнення з роботи у зв’язку з:

- виходом на пенсію;

- встановлення групи інвалідності, що перешкоджає працювати за фахом;

- вступом до навчального закладу;

- переходом на виборну посаду;

- переведенням в іншу установу;

б) знаходженням у відпустці:

- у зв’язку з вагітністю та пологами;

- для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

в) у випадку повернення на роботу на протязі року у заклад у зв’язку з:

- закінченням роботи на виборних посадах;
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- гння відпусток, зазначених у частині «б» даного пункту; 

— • інвалідності;

- -ття на роботу за переводом.

- 5. Педагогічні працівники, які не відпрацювали повний календарний 
ізільнились з роботи з підстав, не зазначених у пункті 4.4. даного
- ення, втрачають право на щорічну грошову винагороду.

Ч.кни погоджувальної комісії

від роботодавця:

Директор Запорізької гімназії № 8 

Запорізької міської ради
у*
.

Запорізької області
Й § ^ ' ' ' І Ї .В. Бірюкова

/7

від профкому:

Голова профкому
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ДОДАТОК № 4

до п.4.1.19 Колективного договору 
між роботодавцем і ПК ППО 

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам 

Запорізької гімназії №8 Запорізької міської ради Запорізької області 

1. Загальні положення преміювання

1.1. Положення складене на підставі підпункту “в” пункту 4 
постанови Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на 
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери”, підпункту 5 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 
26.09.05 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження 
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 
наукових установ” відповідно до їх особового внеску в загальні результати 
праці.

1.2. Положення поширюється на усіх членів трудового колективу, 
крім керівника навчального закладу та його заступників (абзац 2 підпункту 5 
пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557).

1.3. Преміювання має за мету забезпечити єдність інтересів 
працівників усіх категорій для досягнення високих результаті роботи як 
окремого працівника, так і всього колективу навчального закладу.

1.4. Працівники преміюються за умови належного виконання 
покладених на них обов’язків, поліпшення якості роботи, виконавчої 
дисципліни, досягнення результатів у навчально-виховному процесі.

1.5. Преміювання працівників здійснюється за рахунок коштів фонду 
оплати праці (рахунок економії фонду заробітної плати).
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2. Умови для преміювання працівників

2.1. Умовами для розгляду питання про преміювання працівників є

• -шінне виконання своїх функціональних обов’язків; 

тримання Правил внутрішнього трудового розпорядку; 

тримання безпечних умов праці та виробничої санітарії.

2.2. Крім того, премії виплачуються працівникам закладу:

:: ювілейних і пам’ятних дат з урахуванням стажу роботи у закладі; 

- то державних свят та професійного свята;

-: т виконання окремих доручень;

: т вагомі внески у роботу закладу.

3. Знижуючи показники преміювання

3.1. Для педагогічних працівників:

- невиконання навчального плану закладу без поважних - до 30%;
причин

неучасть у загальних шкільних заходах без поважних 
причин

- до 20%;

наявність випадків травматизму серед учнів під час 
навчального процесу

- до 20%.

3.2. Для господарського персоналу:

- порушення санітарно-гігієнічних вимог - до 30%;

3.3. Для всіх працівників:

- при наявності догани -  100%

- не виконання посадових обов’язків - до 50%
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- за порушення трудової та виробничої дисципліні - до 20%

- порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку - до 30%

- порушення правил експлуатації, охорони праці і техніки - до 20%
безпеки

4. Порядок преміювання

4.1. Загальна сума виплат премій не може перевищувати суму 
коштів, визначених на ці цілі кошторисом.

4.2. Преміювання надається на підставі наказу директора закладу.

4.3. Конкретний розмір премії кожному працівнику встановлюється 
за погодженням з профспілковим комітетом.

4.4. Розмір премії за п. 2.1. кожному працівнику встановлюється у 
процентному відношенні до його посадового окладу (ставки). Розмір премії 
за п. 2.2. встановлюється у сумі, незалежно від розміру посадового окладу 
(ставки). При цьому, премія до державних свят та професійного свята 
призначається у однаковій сумі усім членам трудового колективу за 
винятком керівника та його заступників.

4.5. Нарахування і виплата грошової винагороди провадиться 
централізованою бухгалтерією органу управління освітою.

4.6. Працівникам, які звільнились впродовж року без поважних 
причин, а також тим, що працюють у закладі за сумісництвом, премія не 
виплачується.

4.7. Працівники, які звільнились впродовж року з поважних причин 
(призов до армії, вихід на пенсію, вступ до навчального закладу, 
встановлення групи інвалідності, народження дитини, переведення в інший 
заклад освіти, з інших поважних причин), премія нараховується пропорційно 
відпрацьованого часу.

5. Порядок надання матеріальної допомоги
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5.1. Підставою для надання матеріальної допомоги є особиста заява 
працівників з конкретизацією причин погіршення матеріального становища.

5.2. Рішення про надання матеріальної допомоги приймається 
директором Запорізької гімназії № 8 та погоджується з профспілковим 
комітетом.

5.3. Надання матеріальної допомоги проводиться за наказом директора 
Запорізької гімназії № 8 з посиланням на погоджувальний протокол 
засідання ПК згідно цього Положення.

5.4. Надання матеріальної допомоги може проводитись у разі:
і  : ,  • чу * »

- довготривалого лікування та непрацездатності;

- поховання рідних при наданні документів, що підтверджують факт 
смерті;

- інших випадках, що призвели до значного погіршення матеріального 
становища працівника.

5.5. Матеріальна допомога, у тому числі й на оздоровлення, надається у 
сумі не більше одного посадового окладу один раз на рік, крім матеріальної 
допомоги на поховання.

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця: від профкому:

Директор Запорізької гімназії № 8 Голова профкому 

Запорізької гімназії № 8

ЗАЛ
рНОІ р 

'• ОВЛАС' І.Д. Козуб
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Д О Д А Т О К  №  5

до п.5.1.8 Колективного договору 

між роботодавцем і ПК ППО 

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

ПОЛОЖЕННЯ

про тривалість додаткових відпусток працівникам

Запорізької гімназії № 8 Запорізької міської ради
* ' .  ’ V» *

Запорізької області
-ч

І. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток надається у випадках:

1. Матерям, які мають двох і більше дітей у віці до 15 років -  
10 календарних днів.

2. Матерям, які мають одну дитину-інваліда у віці до 16 років -  

10 календарних днів.

3. Матерям, що виховують дитину одні -  10 календарних днів.

4. При наявності фонду оплати праці:

4.1. У зв’язку із особистим шлюбом -  5 календарних днів.

4.2. При народженні дитини чоловіку -  до 3 календарних днів.

4.3. У зв’язку із шлюбом дітей -  3 календарних дні.

4.4. У разі смерті близьких (першого ступеня спорідненості) -  

З календарних дні.

II. Тривалість відпустки без збереження заробітної плати -  15 

календарних днів протягом календарного року.
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ДОДАТОК N° 6

до п.5.1.8 Колективного договору 

на 2020-2023р.р.

ПЕРЕЛІК

професій та посад, праця за якими дає право на надання 

щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці 

та ненормований робочий день

:відно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997
р. № 1290

за Списком № 2)

№ Назва посади, роботи

Тривалість

додаткової

щорічної

відпустки

Примітка

1 Директор 3 дні

2 Заступник директора до 3 днів

3 Практичний психолог ДО 3 дні

4 Завідувач бібліотеки до 7 днів

5 Секретар до 3 днів

6 Педагог-організатор до 3 днів

8 Сестра медична до 6 днів

9 Заступник директора з

адміністративно-

господарської роботи

до 3 днів



Члени погоджувальної комісії

від роботодавця:

Директор Запорізької гімназії № 8

Заг • •  -Vі і

ької міської ради
(ґ (̂£/г~~г"" і \  ЬС 7 ' \

Запорізької області
\Р й \ І Ш і  ГЯ

_І.В. Бірюкова

від профкому: 

Голова профкому

Запорізької гімназії

*
у р \  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОШСТ} /С у/

№  8

І.Д. Козуб
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10 Вчитель інформатики до 3 днів

11 Лаборант (освіта)
\

до 3 днів
\ 1

12 Інженер-програміст до 4 днів

13 Прибиральник службових

приміщень, зайнятий

прибиранням загальних

убиральнь та санвузлів

до 4 днів

14 Двірник до 4 днів

Члени погоджувальної комісії

гід роботодавця:

директор Запорізької гімназії № 8

3 іпорізької міської ради
4 , С \ ь *  Л _Ц  ' уу ^ і ч х

: іпорізької області

від профкому:

Голова профкому



ДОДАТОК № 7

До п.6.1.1. Колективного договору

між роботодавцем і ПК ППО

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

ПЛАН

заходів з покращення умов праці працівників 

Запорізької гімназії №8 

Запорізької міської ради Запорізької області

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальні особи

1 Проведення навчання 
та перевірки знань з 
охорони праці.

один раз на
три роки

заступник директора з 
навчально-виховної роботи

2 Здійснення перевірки 
робочих місць щодо 
відповідності умовам 
праці.

серпень заступники директора з
навчально-

виховної роботи, 
уповноважений трудового

колективу з питань охорони 
праці

3 Проведення 
санітарно-гігієнічного 
навчання технічного
персоналу щодо
використання

один раз на 
рік

заступник директора з 
господарської роботи, лікар
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д езр о зч и н ів .

4 З аб езп еч ен н я  
п р ац івн и к ів  

сп ец о д я го м  і
р ем ан ен то м .

п р о тя го м

н авч ал ь н о го

року , ЗГІДНО 3 
н о р м ам и

д и р ек то р  З а п о р ізь к о ї г ім н азії 
№ 8

5 З аб езп еч ен н я  

п р и б и р ал ьн и ц ь , 
зав ід у ю ч и х  
к аб ін етам и  м и ю ч и м и  
д еззасо б ам и .

п р о тя го м

н авч ал ь н о го
р о к у

засту п н и к  д и р ек то р а  з 

го сп о д ар сь к о ї р о б о ти

6 П р о в ед ен н я  

п о то ч н о го  р ем о н ту

н ав ч ал ь н и х
п р и м іщ ен ь .

щ о р іч н о  до  
01 .09

засту п н и к  д и р ек т о р а  з 
го сп о д ар сь к о ї р о б о ти

7 П р о в ед ен н я  
п о то ч н о го  ко н тр о л ю  
стан у  сан тех н іч н о го  
о б л ад н ан н я , 
в о д о п р о в ід н о ї та  
теп л о п о с та ч ал ь н о ї 
м ер еж і.

п р о тя го м
р о к у

засту п н и к  д и р ек то р а  з 
го сп о д ар сь к о ї р о б о ти

8 П р о в ед ен н я  атестац ії 
р о б о ч и х  м ісць.

о д и н  р аз  на 
п ’ять  р о к ів

атестац ій н а  к о м іс ія

9 З д ій сн ен н я  п ер ев ір ки  
н аяв н о ст і к о н ту р у

зазем л ен н я
ел ек тр о о б л ад н ан н я  т а  
о п о р у  й о го  ізоляц ії.

о д и н  р аз  на 
р ік

засту п н и к  д и р ек то р а  з 

го сп о д ар сь к о ї р о б о ти

10 П р о в ед ен н я
о зел ен ен н я

п р и ш к іл ь н о ї
тер и то р ії.

п р о тя го м
р о к у

засту п н и к  д и р ек то р а  з 
го сп о д ар сь к о ї р о б о ти



Здійснення перевірок двічі на рік заступник директора з
стану огорожі, господарської роботи,
ігрового та 
спортивного уповноважений трудового

.

обладнання на колективу з питань охорони
території навчального 
комплексу.

праці

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця:

Директор Запорізької гімназії № 8 

Запорізької міської ради 

Запорізької області* - щиі і
4,В. Бірюкова

від профкому:

Голова профкому
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ДОДАТОК № 8

до п.6.1.8 Колективного договору 

на 2020-2023р.р.

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, які забезпечуються милом 

та миючими засобами (грамів на місяць для однієї особи)

№
з/п

Перелік професій і посад працівників, 
яким безкоштовно видається мило

Для туалетних 
потреб

Для санітарно- 
гігієнічних 
потреб***

1 Двірник 400 -

2 Лаборант ( освіта) 200 і 50 г
крему

поживного

500 г

соди

3 Сестра медична - 200

4 Секретар 100

5 Завідувач бібліотекою 100 -

6 Прибиральник службових приміщень 400 100

7 Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будівель

300 100

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця: від профкому:

Директор Запорізької гімназії № 8 Голова профкому

ізької міської ради 

юрізької області
I і *І *

гГ У
Ч х  ї1 г 3 *  5

_І/В. Бірюкова



ДОДАТОК № 9

до п.6.1.9 Колективного договору 

на 2020-2023р.р.

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, яким видається безкоштовно спеціальний 
одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту

№ Найменування професії, посада

Найменування

спецодягу,

спецвзуття та

запобіжних

пристроїв

Строк

користування

1 Лаборант ( освіта) Халат 1 рік

2 Прибиральник службових приміщень Рукавички

гумові,

халат

4міс

1 рік

3 Робітник з комплексного Рукавички Зміс

обслуговування й ремонту будівель

(при роботах з електроприладами)

гумові,

костюм

1 рік

З
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4 Двірник Рукавички

утеплена

куртка

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця:

Директор Запорізької гімназії № 8 

^ізької міської ради

СТ1

. Бірюкова

від профкому: 

Голова профкому

2 міс

3 роки

ї № 8

і І.Д. Козуб
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ДОДАТОК № ю

до п.6.1.12 Колективного договору 

між роботодавцем і ГЖ ППО 

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

ПЕРЕЛІК

професій, робіт і посад працівників, які підлягають медичному огляду, 
термінам та порядку його проведення

№

п/п
Найменування професій, робіт і посад 

працівників

Термін
проведення

огляду

Порядок
проведення

1 .
Директор

10 днів (один 
раз на рік)

2. Вчитель 10 днів

3. Вихователь ГПД 10 днів

4. Педагог-організатор 10 днів

5. Соціальний педагог 10 днів

6. Асистент вчителя 10 днів

7. Фахівець з охорони праці 10 днів

8. Завідувач бібліотекою 10 днів

9. Сестра медична 10 днів

10. Робітник з обслуговування приміщень 10 днів

11. Прибиральник службових приміщень 10 днів
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12. Заступник директора 10 днів

13. Керівник гуртка 10 днів

14. Секретар 10 днів

15. Практичний психолог 10 днів

16. Заступник директора АГР 10 днів

17. Лаборант 10 днів

18. Сторож
* У, w  '  »

10 днів

19. Двірник 10 днів

20. Г ардеробник 10 днів

21. Інженер-електронік 10 днів

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця:

Директор Запорізької гімназії № 8

від профкому:

Голова профкому

Запорізької гімназії № 8

І.Д. Козуб
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ДОДАТОК № 11

До п 9.1.1. Колективного договору 

між роботодавцем і ПК 11110 

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

ПЕРЕЛІК ПОСАДОВИХ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИКОНАННЯ 
ОКРЕМИХ НОРМ І ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

№№ Назва розділів та 
номери пунктів

Термін
виконання

Посада, ПІБ 
відповідальних
за виконання

ї ї Розділ І п. 1.11. До червня 2020 
року

Директор, голова 
ПК

2. Розділ І п. 1.12 Після повідомної 
реєстрації у 3-х 
денний термін

Директор

3. Розділи II-VIII Серпень, січень
поточного
навчального року

Директор, голова 
ПК

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця:

Директор Запорізької гімназії № 8

Запорізької міської ради
У / ’  -’ ' У СЧ - Д\  Ґ-* \

А / Х Ч

Запорізької області
•-  / •  *  , \

№
' __ І.В. Бірюкова

від профкому:

Голова профкому

Запорізької гімназії № 8
Му т

—
І.Д. Козуб

50



до п.4.1.15 Колективного договору 

між роботодавцем і П К 11110 

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

ДОДАТОК № 12

Перелік робіт і професій із шкідливими умовами праці, 

при роботі з якими працівник має право на одержання доплат

№

з/п

Види робіт, професій з шкідливими умовами
праці

Розмір доплат до 
тарифної ставки, окладу

1 .

Робота з застосуванням дезінфікувальних 
засобів:

- прибиральник службових приміщень
10%

Члени погоджувальної комісії

І.В. Бірюкова

від роботодавця:

Директор Запорізької гімназії № 8 
Зап м ^ ^ ^ й ^ ^ ^ р ади  

Запорізької області

від профкому:

Голова профкому 

Запорізької гімназії № 8

І.Д. Козуб
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ДОДАТОК № 13 

до Колективного договору 

між роботодавцем і ПК ППО

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 

для працівників Запорізької гімназії №8 

Запорізької міської ради Запорізької області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, 
тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її 
кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, 
включаючи право на вибір професії, роду занять і робіт відповідно до 
покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахування 
суспільних потреб.

1.2. Трудові відносини в системі середньої освіти урегульовано 
законодавством України про працю, про освіту.

1.3. Правила внутрішнього розпорядку (далі -  Правила) регламентують 
порядок приймання, звільнення працівників, основні права, обов'язки і 
відповідальність сторін, режим роботи, час відпочинку, заходи заохочення та 
стягнення, а також інші питання регулювання трудових відносин. Дія Правил 
поширюється на всіх працівників навчального закладу. Правила 
затверджують загальні збори колективу за поданням керівника навчального 
закладу та виборного органу первинної профспілкової організації 
навчального закладу або іншого представницького органу (далі -  
профспілковий комітет).
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4. Ці правила поширюються на всіх працівників Запорізької гімназії №8 
запорізької міської ради Запорізької області:
-іміністративно-управлінський персонал; 
педагогічний персонал;
-епедагогічний персонал;
.бслуговуючий персонал.

.5. Правила мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних 
'■езпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, 
:апіональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

'.6. У закладі освіти трудова дисципліна грунтується на свідомому 
виконанні працівниками своїх посадових (робочих) обов'язків і є необхідною 
умовою організації ефективної праці і навчально-виховного процесу. 
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до 
сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовують заходи 
дисциплінарного та громадського впливу.

Т7. Метою Правил є визначення обов'язків педагогічних та інших 
працівників навчального закладу, передбачених нормами, які встановлюють 
внутрішній розпорядок у закладі освіти.

Т8. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, розв'язує керівник 
навчального закладу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, 
передбачених чинним законодавством і Правилами, спільно або за 
погодженням з профспілковим комітетом.

П. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

1.1. Працівники Запорізької гімназії №8 Запорізької міської ради Запорізької 
області приймаються на роботу за трудовими договорами.

1.2. При прийнятті на роботу директор зобов'язаний вимагати від особи, що 
лрацевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому 
порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту 
чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил 
'.•'країни, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної 
оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших 
військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та 
військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу PCP і
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'тонних Сил держав-учасниць СНД, пред'являють військовий квиток. 
‘.•::би, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань,

5 вв'язаний подати відповідні документи про освіту чи професійну 
оготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником 

--ладу освіти ії зш ш ш актзд ^  справі працівника. Особи, які
: :  иймаються на роботу, зобов'язані подати медичний висновок про 
: лсутність протипоказань для роботи в дитячій установі та мають санітарну 
■нижку з дозволом приступити до роботи. При укладанні трудового договору 
-.обороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх 
■ ^ртійну та національну приналежність, походження та документи, подання 
• ■ нх не передбачено законодавством.

2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог 
Закону України про освіту.

24. Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до 
чинного законодавства.

2.5. Особи, які влаштовуються на роботу за сумісництвом, замість трудової 
книжки подають довідку з місця основної роботи із зазначенням посади, 
графіка роботи, кваліфікаційної категорії.

2.6. При влаштуванні на роботу працівником подаються наступні документи: 

заяву про прийняття на роботу;

паспорт;

довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

трудову книжку, оформлену в установленому порядку; для тих, хто 
влаштовується на роботу вперше, -  довідку про останню зайнятість;

диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку (відповідно 
до посади);

військовий квиток (для військовозобов'язаних);

відповідні документи про освіту чи професійну підготовку, копії яких завіряє 
керівник закладу освіти та які залишаються в особовій справі працівника;

медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи у закладі
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: с в і т и .

Копії наданих документів завіряються директором школи і залишаються в 
ісобовій справі працівника.

2.7. Під час прийняття на роботу заборонено вимагати документи, подання 
яких не передбачено законодавством.

2.8. Особи, які приймаються на роботу в шкільну їдальню, повинні подати 
іедичну книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд

працівника в день оформлення на роботу.

2.9. У разі прийняття працівника на роботу оформлюють відповідний наказ, з 
^ким ознайомлюють працівника під підпис. У наказі має бути зазначено 
найменування роботи (посади), умови оплати праці та інші істотні умови 
трудового договору.

2.10. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, оформлюють трудові 
книжки.

2.11. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуть за 
основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної 
оплати, трудову книжку ведуть за умови, якщо ця робота є основною.

2.12. Запис відомостей про роботу за сумісництвом у трудовій книжці за 
бажанням працівника робить керівник навчального закладу за місцем 
основної роботи.

2.13. Трудові книжки ведуть згідно з чинними нормативними документами. 
Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових 
книжок покладено на керівника
навчального закладу.

2.14. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку 
на іншу роботу, керівник закладу освіти або уповноважена особа 
зобов'язується:

■ роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці;
■ засвідчити наявність робочого місця, де він буде працювати;
■ повідомити про небезпечні і шкідливі виробничі чинники, які ще не 

усунуто, та можливі
наслідки їх впливу на здоров'я;
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повідомити його про права та пільги і компенсації за р о б о т у  в таких 
умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору 
між адміністрацією та профспілковим 
комітетом закладу освіти (далі -  Колективний договір);

■ ознайомити працівника з Правилами та Колективним договором (під 
підпис);

■ визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними 
для роботи засобами;

■ проінструктувати працівника з дотримання вимог охорони праці, 
виробничої санітарії,
цивільного захисту та протипожежної безпеки (під підпис).

2.15. Дію трудового договору можна припинити лише на підставах, 
передбачених чиним законодавством та умовами, визначеними в трудовому 
договорі.

2.16. У день звільнення керівник навчального закладу або уповноважена 
особа має видати працівникові копію наказу про звільнення.

2.17. Керівник закладу освіти або уповноважена особа зобов'язані у день 
звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і 
провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про 
причини звільнення в трудовій книжці оформлюють відповідно до 
формулювання чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, 
статтю закону. Днем звільнення є останній день роботи.

2.18. Припинення дії трудового договору оформлюють наказом директора 
Запорізької гімназії №8 Запорізької міської ради Запорізької області.

2.19. При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений 
випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу 
встановлюється у відповідності 3 діючим законодавством, але не більше 
одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо 
працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи 
відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з 
профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.

III. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Працівники навчального закладу мають право на:
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■ своєчасне забезпечення роботою згідно з професією та кваліфікацією 
відповідно до укладеного трудового договору;

■ захист професійної честі, гідності;
■ вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення ініціативи;
■ підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, форм 

навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення 
кваліфікації і перепідготовку;

■ участь у громадському самоврядуванні;
■ належні, безпечні та здорові умови праці;
■ надання відповідно до чинних норм спецодягу, спецвзуття, засобів 

індивідуального захисту;
■ заробітну плату, не нижчу від визначеної законодавством;
■ моральне і матеріальне заохочення за результатами своєї праці;
■ повагу і ввічливе ставлення з боку адміністрації закладу освіти, учнів і 

батьків.

5.2. Працівники школи зобов'язані:

■ працювати чесно і добросовісно, виконувати обов'язки педагогічних 
працівників у відповідності із ст. 54 Закону України «Про освіту», 
суворо виконувати навчальний режим, Закон України «Про загальну 
середню освіту», і Правила внутрішнього трудового розпорядку школи, 
Статут школи, посадову інструкцію.

■ дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і 
протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та 
інструкціями.

■ берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, 
матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати в учнів бережне 
ставлення до шкільного майна.

■ дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я 
учнів та оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під 
час перебування на території школи.

■ проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з 
інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.

3.3. Педагогічні працівники Запорізької гімназії №8 Запорізької міської ради
Запорізької області повинні:

■ забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на 
рівні обов'язкових державних стандартів, сприяти розвиткові 
здібностей вихованців та учнів;

■ особистим прикладом та настановленням утверджувати здоровий
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спосіб життя, повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, 
справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, 
стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

■ виховувати повагу до батьків, культурно-національних, духовних, 
історичних цінностей України, країни походження, державного і 
соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе 
ставлення до навколишнього середовища;

■ готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 
усіма народами, етнічними національними, релігійними групами;

■ додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, 
учня;

■ захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного 
насильства,

■ запобігати шкідливим звичкам;
■ постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і 

загальну культуру.

3.4. Обов'язки вчителів:

Кожний учитель, з'явившись на роботу зобов'язаний:
■ знайомиться з усіма розпорядженнями і об'явами, які вивішуються 

адміністрацією і громадськими організаціями.
■ приймати участь у нарадах, педрадах, засіданнях, методичних 

об'єднаннях та інших заходах школи.
■ з'являютися у школу не пізніше, ніж за 20 хвилин до початку свого 

уроку. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що 
вчитель запізнився.

■ про причини відсутності чи запізнення вчитель подавати пояснення 
черговому адміністратору.

■ перед початком уроку перевірити готовність учнів до уроку і 
санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не 
підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен 
починати урок до приведення кабінету в повну готовність.

■ після дзвоника з уроку вчитель повідомити учнів про закінчення 
заняття і дати дозвіл на вихід із класу, організувати роботу чергових по 
виконанню санітарно-гігієнічного режиму школи.

* після закінчення уроків вчитель, який вів останній урок супроводжує 
учнів до роздягальні.

Вчителі початкової школи - виводять дітей до батьків, до ГПД.

3.4.1. При організації харчування вчитель супроводжує учнів в їдальню,
контролює порядок харчування та разом з учнями повертається до класу.
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3.4.2. Класний керівник, або у разі його відсутності учитель, який проводив 
останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними 
чергування.

3.4.3. Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок 
у класі (кабінеті) під час уроку.

3.4.4. Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні 
керівники, а у кабінетах -  відповідальний учитель.

3.4.5. Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його 
чням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму 

колезі -  обов'язок кожного вчителя.

3.4.6. Учитель зобов'язаний з початку уроку особисто відмітити в класному 
журналі відсутніх учнів.

3.4.7. Учитель зобов'язаний у день проведення уроку записати в класному 
журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.

3.4.8. Учитель повинен на вимогу адміністрації школи або голови 
методичного об'єднання, вийти на заміну уроків відсутнього колеги.

3.4.9. Учитель, який замінює урок, зобов'язаний після його закінчення 
зробити відповідні нотатки у класному журналі і у журналі «Заміни уроків». 
При відсутності таких оплата заміни не проводиться.

3.4.10. Учитель, який не має можливості з'явитись на свої уроки з поважної 
причини, зобов'язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію школи.

3.4.11. Класні керівники терміново повинні вжити заходи по з'ясуванню 
причин пропуску уроків та подавати інформацію щодня про відвідування 
учнів занять (оформлення шкільної електронної таблиці «Інформація про 
відсутність учнів» на Google диску гімназії).

3.4.12. Вчителі повинні слідкувати за економією енергоносіїв та 
водопостачання.

3.4.13. Всі учителі зобов'язані слідкувати за виконанням учнями Правил 
внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних 
вимог.
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3.4.14. Кожний учитель, завідуючий кабінетом зобов'язаний наприкінці своєї 
зміни перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому 
він працював навчальний день або проводив останній урок зміни.

3.4.15. Під час канікул або вільних від навчання днів вчитель може 
залучатись до чергування або виконання будь якої господарської роботи 
згідно графіка, який затверджує директор та погоджується з Профспілковим 
комітетом.

3.5. Адміністрація школи залучає вчителів до чергування по школі. Графік 
чергування на І та II семестр затверджує директор школи, узгодивши його з 
профспілковим комітетом. Графік вивішується на кожному поверсі.

Чергові вчителі зобов'язані:

■ з'являтися на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку занять.
■ на поверхах слідкувати за тим, щоб під час перерви в класах 

дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, 
на сходинках, у вестибюлі.

■ після закінчення передати школу черговому адміністратору.

3.5.1. Відповідальний черговий адміністратор реєструє в журналі своє 
чергування і занотовує в нього всі події дня, надає інформацію директору 
школи.

3.5.2. Всі учителі зобов'язані слідкувати за виконанням учнями Правил 
внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи школи, санітарно- 
гігієнічних вимог.

3.6. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю 
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими 
інструкціями і положенням, затвердженим у встановленому: порядку 
кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно- 
кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положенням і 
правилами внутрішнього розпорядку, умовами контракту, де ці обов'язки 
конкретизуються.

IV. Основні обов'язки роботодавця
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.1. Роботодавець зобов'язаний:

■ забезпечити виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту»;

■ Положення про загальноосвітню школу України і Правил 
внутрішнього розпорядку в школі;

■ неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно 
організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією;

■ удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву 
педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними 
працівниками форм, методів, засобів навчання;

■ захищати професіональну честь і гідність працівників школи, чуйно 
ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги;

■ нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного 
процессу;

■ всіляко кріпити трудову і виробничу дисципліну;
■ надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до 

графіка відпусток;
■ доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року 

(до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному 
навчальному році;

■ забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників 
школи, створювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням у 
вищих і середніх спеціальних навчальних закладах;

■ забезпечувати дотримання у школі санітарно-гігієнічних норм і правил 
збереження шкільного майна, безпеку співробітника і учнів;

■ забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне 
технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та 
безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових 
обов'язків;

■ дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати 
засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та 
трудової дисципліни;

■ своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади 
встановлену статистичну звітність, а також інші необхідні відомості 
про роботу і стан навчально-виховного процесу закладу;

■ створити умови для організації гарячого харчування учнів;
■ забезпечувати з систематичний контроль за дотриманням умов оплати 

праці і використанням фонду заробітної плати;
■ вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на 

розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази 
школи;
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* своєчасно забезпечувати школу навчально-наочними посібниками, 
господарським інвентарем.

4.2. Роботодавець зобов'язаний:

■ ознайомити працівників з Правилами та Колективним договором;
■ забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для 

проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 
стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших 
працівників навчального закладу відповідно до їхньої спеціальності чи 
кваліфікації;

■ сприяти підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, 
впроваджувати в практику роботи перспективний педагогічний досвід;

■ укладати й розривати трудові договори з працівниками відповідно до 
чинного законодавства;

■ доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального 
року педагогічне навантаження на наступний навчальний рік;

■ надавати відпустки всім працівникам навчального закладу відповідно 
до графіка надання відпусток;

■ організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо 
вимог охорони праці, цивільного захисту, протипожежної безпеки та 
інших правил безпеки проведення робіт;

■ вживати необхідних заходів для профілактики виробничого 
травматизму, професійних та інших захворювань працівників;

■ контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
■ дотримуватися умов Колективного договору, уважно ставитися до 

повсякденних потреб працівників навчального закладу, забезпечувати 
надання їм установлених пільг та привілеїв;

■ своєчасно подавати встановлену статистичну звітність, а також інші 
необхідні відомост про роботу і стан навчального закладу;

* забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, 
вентиляції, обладнання навчального закладу;

■ дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення 
соціально-трудових питань у навчальному закладі.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Для працівників закладу освіти встановлено 5-тиденний робочий 
тиждень (крім сторожів, які працюють у вихідні, святкові та неробочі дні) з 
двома вихідними днями.
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5.2. Час роботи закладу освіти визначається згідно з режимом роботи 
Запорізької гімназії №8 Запорізької міської ради Запорізької області, 
затвердженим у відповідному порядку. За погодженням з профспілковим 
комітетом окремим групам працівників може встановлюватись інший час 
початку і закінчення роботи.

5.3. Перерву для відпочинку і харчування надають через чотири години 
роботи. Працівник використовує її на власний розсуд. Тривалість перерви не 
може бути меншою 5 хв. Для окремих працівників можна передбачити інший 
режим роботи (без обідньої перерви).

5.4. Під час прийняття працівника на роботу та дії трудового договору за 
угодою сторін можна встановлювати неповний робочий час із визначенням 
тривалості роботи, її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого 
часу.

5.5. За наявності умов, передбачених чинним законодавством, керівник 
навчального закладу може змінювати режим роботи, встановлювати або 
скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два 
місяці.

5.6. За відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник 
зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або 
працівником.

5.7. Графіки роботи, у яких передбачено час початку і закінчення роботи, 
перерву для відпочинку і харчування, затверджує керівник закладу освіти.

5.8. Підсумований облік робочого часу працівників здійснюють за табелем 
обліку використання робочого часу та затвердженим графіком роботи за 
обліковий період. Норму робочого часу за обліковий період визначають 
шляхом множення тривалості робочого дня, встановленої законодавством, на 
кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, за календарем 
робочого тижня з різною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її 
скорочення напередодні святкових і неробочих днів. Загальну кількість 
надурочних годин за обліковий період визначають як різницю між фактично 
відпрацьованим часом і нормою годин за цей період. Під час підрахунку 
нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключають дні, які 
за графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого 
працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання 
трудових обов'язків (відпустка, виконання державних, громадських
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5.9. Під час виконання роботи поза межами закладу освіти (службове 
відрядження) працівник працює в режимі, загальновстановленому для 
закладу (установи, організації), до якої він відряджений.

5.10. Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, 
святкові та неробочі дні призначають лише у виняткових випадках. Графік і 
тривалість чергування затверджує керівник закладу освіти за погодженням із 
профспілковим комітетом. Залучення працівників до чергування проводять 
за письмовим наказом керівника закладу освіти, у якому зазначають умови 
та порядок роботи в дні чергування.

5.11. Заборонено залучати до чергування працівників більше одного разу на 
місяць, крім випадків, передбачених законодавством, а також чергування у 
вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок та жінок, які мають дітей 
віком до трьох років, і працівників, молодших вісімнадцяти років.

5.12. У вихідні, святкові та неробочі дні не можна залучати до чергування 
вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, 
молодших вісімнадцяти років.

5.13. Жінок, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до 
чотирнадцяти років, не можна залучати до чергування у вихідні, святкові та 
неробочі дні без їх письмової згоди.

5.14. Під час оздоровчого періоду, що не збігається з щорічною відпусткою, 
керівник закладу освіти залучає працівників до педагогічної та організаційної 
роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження до 
початку оздоровчого періоду.

5.15. Черговість надання щорічних відпусток визначають графіком відпусток, 
які в термін до 15 січня затверджує за погодженням з профспілковим 
комітетом. Такі графіки доводять до відома всіх працівників під підпис. Під 
час складання графіка відпусток ураховують інтереси закладу освіти, 
особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку.

5.16. Зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку 
відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.

5.17. Поділ відпустки на частини допускають на прохання працівника за 
умови, щоб основна її частина була не менше днів. Перенесення відпустки на

обов'язків, тимчасова непрацездатність).
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інш ий стр о к  доп у ск ається  в  порядку, в стан овл ен ом у  чинн им  закон одавством . 
Забороняється ненадання щ орічної відпустки п р отя гом  д в о х  р ок ів  посп іль.

5.20. Працівникам закладу освіти заборонено:

■ змінювати на власний розсуд розклад занять і графіки роботи;
■ продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
■ передоручати виконання трудових обов'язків;
■ брати додому з собою обладнання, класні журнали, іншу документацію 

без дозволу адміністрації;
■ затримувати учнів після уроків для проведення виховних заходів,

прибирання классу більше, ніж на 1,5 години;
* ; * »

5.21. Заборонено в робочий час:

■ відволікати педагогічних працівників від їхніх безпосередніх обов'язків 
для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з 
навчально-виховним процесом;

■ відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних 
обов'язків.

5.22. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий день (тривалість 
щоденної роботи визначається режимом роботи закладу, який затверджено у 
відповідному порядку): - для педагогічних працівників -  за розкладами 
навчальних, додаткових і факультативних занять.

5.23. Робочий час вчителів -  час, призначений для здійснення навчально- 
виховного процесу, який визначається затвердженим розкладом навчальних 
занять, складеним відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а 
також затвердженими планами виховної та методичної роботи.

5.24. Відповідно до статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" 
педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу 
незалежно від підпорядкування, типу і форми власності -  час, призначений 
для здійснення навчально- виховного процесу. Педагогічне навантаження 
вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що 
становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: 
підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів, позакласна 
робота за предмету, індивідуальні та консультаційна робота з учнями.

5.25. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади 
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені
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нормативними документами, ставки заробітної плати педагогічних 
працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу з 
астрономічних годинах (60 хвилин). Перерви, передбачені між уроками, 
заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника.

У закладі встановлюється п'ятиденний робочий з двома вихідними

'очатку роботи:

.^гового вчителя - о 07.35 

-ергового адміністратора - о 07.30

з чителів школи -  не менше ніж за 20 хвилин до початку уроку, 

.-мент проведення уроків та перерв: 

учнів 5-11-х класів тривалість уроків 45 хв:

Початок уроку Закінчення Тривалість 
перерв, хв.

8.00 8.45 10
8.55 9.40 20
10.00 10.45 20
11.05 11.50 10
12.00 12.45 10
12.55 13.40 10
13.50 14.35 10
14.45 15.30

учнів 1-х класів тривалість уроків 35 хв:

_чь
Ьсоку

Початок уроку Закінчення Тривалість 
перерв, хв.

■«1 * 8.00 8.35 20
_ 8.55 9.30 зо
з 10.00 10.35 и> о

11.05 11.40 20
5 12.00 12.35

__ля учнів 2-4-х класів тривалість уроків 40 хв:
6 6



№
уроку

Початок уроку Закінчення Тривалість 
перерв, хв.

1 8.00 8.40 15
2 8.55 9.35 25
3 10.00 10.40 25
4 11.05 11.45 15
5 12.00 12.40 15
6 12.55 13.35 *

Роботу керівників, секцій та інших видів позаурочної діяльності проводити 
за графіком, протягом від 45 хвилин до 1,5 годин (згідно окремого плану 
позакласної роботи).

Збори та засідання (педагогічної ради, батьківської ради, засідання шкільних 
органів самоврядування) проводяться за календарним планом,
затверджуваним директором у встановлені дні та години.

Розклад уроків, виховної роботи, позакласних занять, робота гуртків повинні 
бути вивішені на інформаційному стенді, затверджено директором закладу та 
погоджені ГЖ.

5.27. Роботодавець встановлює тижневе педагогічне навантаження 
педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду 
відпусток) з урахуванням рекомендацій шкільних педагогічних МО, 
призначення класного керівництва; а також дотримання принципів:

■ наступності у викладанні предметів у класах;
■ збереження об'єму навчального навантаження, забезпечення

стабільності об'єму навчального навантаження протягом навчального 
року;

■ забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за 
фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;

■ встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 
ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження 
тільки за згодою працівника.

ІЗ. Розклад уроків затверджується директором школи за узгодженням з 
фспілковим комітетом. Розклад уроків враховує принцип педагогічної 
ільності і максимальної економії часу педагогічного працівника.

р9. Праця допоміжного та технічного персоналу визначається графіком,
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який затверджується директором школи за узгодженням з профспілков:-: 
комітетом. Графік вивішується на видному місці і надається працівника у. дд - 
ознайомлення під підпис.

5.30. Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не 
співпадають з черговою відпусткою, адміністрація школи залучає 
педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в 
межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку 
канікул в слідуючих межах:

з навантаженням до 9 год. - 2 години в день; 
з навантаженням від 3 до 18 год. - 4 години в день; 
з навантаженням від 18 до 28 год. - 6 годин в день.

5.31. Роботодавець за узгодженням з профспілковим комітетом складає 
графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників школи 
під підпис не пізніше, як за 2 тижні до його початку.

5.32. Вчителям та іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки 
надаються, як правило, під час літніх канікул.
5.33. Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана 
протягом навчального року при наявності стабільної заміни з предмета.

5.34. Забороняється:

■ відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і 
проведення заходів, не пов'язаних з процесом навчання;

■ відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку 
уроку;

■ входити в клас після початку уроку для різних об'яв та інформацій. 
Вхід у клас після початку уроку дозволяється у особливих випадках 
лише з дозволу директора чи його заступників;

■ знаходитись у школі стороннім особам під час навчального процесу;
■ надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається;
■ залучення окремих працівників до роботи в установлені для них 

вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених 
законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора 
закладу з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день 
може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня 
відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

5.35. Позакласна робота з учнями, різні заходи проводяться в позаурочний



відповідно до графіків роботи, спортивних СЄКП1И - І . - ■ -

" При відсутності педагога або іншого працівника за.--.— - -
" ^вязана терміново вжити заходів щодо його заміни ін—ш*- ш 

вником.

Графік надання відпусток погоджується з профспілковим комітетом.
відпустки директору оформлюється наказом по департамент} осві. 

ки Запорізької міської ради, а іншим працівникам закладу -  наказом 
ора. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника 

>мов, щоб основна частина її була не менша шести днів. Перенесення 
• стки на інший строк допускається в порядку, встановленому чиним

одавством. 'Забороняється на надання відпустки протягом двох років 
яд. а також ненадання відпустки працівникам, які мають право на 

ову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.

6.1. За зразкове виконання обов'язків, установлених трудовим договором, 
ініціативу, тривалу, бездоганну роботу, значні трудові досягнення 
застосовують такі види заохочення, як:

оголошення подяки;

призначення премії;

нагородження цінним подарунком;

нагородження грамотами, іншими відзнаками.

6.2. За особливі трудові досягнення керівник навчального закладу разом із 
профспілковим комітетом, іншими органами громадського самоврядування 
можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до 
державних нагород.

6.3. Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової 
дисципліни.

6.4. Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з 
профспілковим комітетом) належить директору школи. При цьому також 
враховується думка відповідного МО, заступника директора.



6.5. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов'язки, 
надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і 
житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки 
відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).

6.6. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 
працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, 
присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, 
грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

6.7. Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводяться до відома 
всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, 
зокрема за:

■ невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на 
нього трудових обов'язків, визначених Колективним договором та 
цими Правилами;

■ прогул без поважних причин (зокрема й відсутність на роботі більше 
трьох годин протягом робочого дня);

■ появі на роботі в нетверезому стані або стані наркотичного 
(токсичного) сп'яніння;

■ розпивання спиртних напоїв на робочому місці;

7.2. До порушників дисципліни і недобросовісних працівників 
застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу.

7.3. Порушення трудової дисципліни — це невиконання або виконання не на 
належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків.

7.4. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано 
один з засобів стягнення:

догана;

І
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звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно 
вимого чинного законодавства

7.5. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за 
систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, 
покладених на нього трудовим договором, Статутом школи, Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, якщо до цього 
працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського 
впливу.

7.6. Працівники, обрані до складу профспілкового комітету закладу освіти, не 
звільнені від основної діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному 
стягненню -  без попередньої згоди профспілкового комітету навчального 
закладу.

7.7. Дисциплінарні стягнення застосовує безпосередньо після виявлення 
провини, але не пізніше місяця від дня її виявлення, не враховуючи час 
хвороби працівника або перебування його у відпустці.

7.8. Для застосування дисциплінарного стягнення керівник закладу освіти 
має вимагати від працівника письмового пояснення скоєного вчинку. 
Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для 
застосування стягнення. Порядок накладання дисциплінарного стягнення 
визначено законодавством про працю.

7.9. Повне або часткове позбавлення премії, зменшення або скасування 
доплат, винагород та інших заохочувальних виплат може проводитися 
незалежно від дисциплінарного стягнення на умовах, визначених 
Колективним договором (положенням про преміювання). Протягом строку 
дисциплінарного стягнення до працівника не застосовують заходи 
заохочення, передбачені Правилами.

7.10. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення 
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то його 
вважають таким, який не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не 
допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як 
сумлінний працівник, стягнення може бути знято до закінчення одного року. 
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 
працівника не застосовують
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7.11. До застосування дисциплінарного стягнення власник або 
уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової 
дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати 
письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним 
органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного 
місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або 
перебування його у відпустці.

7.12. Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення 
педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.

♦ у . ^  * *

7.13. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи. 
Адміністрація школи має право замість застосування дисциплінарного 
стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд 
адміністративної наради, профспілкового комітету, зборів трудового 
колективу.

7.14. До працівників, вибраних до складу профспілкового комітету школи, 
дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього 
погодження з профспілковим комітетом.

7.15. Розрив трудового договору з членом профспілки, з ініціативи 
адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового 
комітету школи, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

7.16. До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути 
одержане письмове пояснення. Відмова від його написання не є перепоною 
для застосування дисциплінарного стягнення.

7.17. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією школи 
безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше 
місяця після його здійснення (не враховуючи часу відсутності працівника по 
хворобі чи у відпустці).

7.18. Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців 
після здійснення проступку.

7.19. Стягнення оголошується в наказі по школі і повідомляється працівнику 
під підпис протягом трьох днів. Якщо цей працівник відмовляється 
розписатися під наказом, то робиться відмітка на документі особою, яка
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замила працівника з наказом, яка підтверджується його підписом з 
іівкою терміну ознайомлення.

їй погоджувальної комісії

:івця:

Запорізької гімназії № 8 

міської ради
■

: ї області

І.В. Бірюкова

від профкому:

Голова профкому 

Запорізької гімназії № 8

//о - / і 3 т*О  Ср

/і  Т у ч ,7:3
І.Д. Козуб
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ДОДАТОК \о 14 

до Колективного договору 

між роботодавцем і ПК ППО

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

п о р я д о к

встановлення надбавок за вислугу років

Постанова № 1122 визначає обсяг виплат, які передбачені ст. 57 Закону 

України «Про освіту» від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ.

Виплата педагогічним працівникам учбових закладів і установ освіти 

надбавок за вислугу років здійснюється щомісяця в відсотках до посадового 

окладу, або ставки в залежності від стажу педагогічної роботи:

- понад 3 роки -  10%;

- понад 10 років -  20%;

- понад 20 років -  30%.

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця: від профкому:

Директор Запорізької гімназії № 8 Голова профкому

І.В. Бірюкова

Запорізької гімназії № 8

І

І.Д. Козуб
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ДОДАТОК № 15 

до Колективного договору 

між роботодавцем і ПК ППО 

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

Угода з охорони праці

З метою вдосконалення умов праці та запобігання нещасних випадків 
адміністрація закладу освіти бере на себе такі зобов’язання:

1. Розробити, виготовити та встановити нові, більш ефективні засоби 
охорони праці, а саме:

- установка спеціального обладнання (решіток, люків, кришок, трапів, 
огорож) на колодязях та ямах;

- огорожі території закладу освіти;

- огорожі батарей опалювання, вікон та світильників.

2. Обладнати тамбури на запасних виходах закладу.

3. Нанести на обладнання попереджувальні знаки, надписи, застосувати 
кольори, які сигналізують про наявність небезпеки.

4. Придбати спеціальні драбини, пристосування, що забезпечуватимуть 
зручне та безпечне виконання робіт з ремонту приміщень, засклення вікон, 
очищення скла, обслуговування освітлювальної апаратури.

5. Ремонтувати приточно-витяжну вентиляцію у приміщенні 
харчоблоку.

6. Провести реконструкцію діючих та обладнати нові вікна, фрамуги та 
кватирки для поліпшення в приміщеннях природної вентиляції.
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7. Обладнати чи реконструювати існуючі системи опалення з метою 
поліпшення та додержання необхідного температурного режиму.

8. Провести ремонтні роботи чи реконструкцію дверей для збереження 
в приміщеннях необхідного температурного режиму.

9. Провести роботи з ліквідації на території закладу старих дерев, 
стовпів та споруд.

10. Обладнати додаткове штучне освітлення в будівлі закладу та на 
подвір’ї закладу.

11. Обладнати засоби захисту від ураження електрострумом, в тому
числі:

- заземлення;
- забезпечення на всіх розподільчих шафах замків;
- придбання та розміщення біля електрообладнання діелектричних 

засобів;
- проведення випробовування діелектричних засобів;
- проведення випробовування опору заземлення та ізоляції 

електромережі;
- проведення робіт з заміни непридатної пошкодженої електричної 

проводки.
12. Провести випробовування всіх спортивних споруд.

13. Обладнати на території закладу тротуари, переходи, під’їзди.

14. Обладнати куточок, придбати наочні посібники, плакати, технічну 
документацію та літературу з охорони праці. Впроваджувати передовий 
досвід з організації роботи з охорони праці.

Го 8

І.Д. Козуб
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Члени погоджувальної комісії

від роботодавця:

Директор Запорізької гімназії № 8 

Запорізької міської ради 

Запорі
г  —  - і \ \

області \7\ а
Цм £. ‘г Ь І _ п / с /  /
т В. Бірюкова

від профкому:

Голова профкому 

Запорізької гімназії Л



ДОДАТОК № 16 

до Колективного договору 

між роботодавцем і ПК ППО

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р.

ПЕРЕЛІК

посад, працівники яких можуть бути залучені 

до чергування у вихідні і святкові дні

№ Найменування професії, посада

1 Сторож

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця:

Директор Запорізької гімназії № 8

від профкому:

Голова профкому 

Запорізької гімназії № 8

І.Д. Козуб
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ДОДАТОК № 17 

до Колективного договору 

між роботодавцем і ПК ППО 

Запорізької гімназії №8 

на 2020-2023р.р. 

ОПЛАТА ПРАЦІ 

за роботу в нічну годину

Вид роботи Розміри доплат 

до тарифної ставки, окладу

Робота у нічний час: 40% за роботу у нічний час 

(з 22.00 до 6.00)- сторож

Члени погоджувальної комісії

від профкому:

Голова профкому 

Запорізької гімназії № 8

ректор Запорізької гімназії № 8

орізької міської ради

- ш іІ.В. Бірюкова І.Д. Козуб
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ДОДАТОК № 18

до Колективного договору

на 2020-2023р.р.

ПЕРЕЛІК

доплат, надбавок до тарифних ставок і посадових окладів

працівників Запорізької гімназії № 8 Запорізької міської ради
Запорізької області

Доплати і надбавки Розміри доплат і надбавок

ДОПЛАТИ

За суміщення професій До 50% тарифної ставки, окладу суміщених посад 
працівників

За розширення зони обслуговування 
або збільшення обсягу робіт

До 50% тарифної ставки, окладу, які могли 
виплачуватися за умови додержання нормативної 
кількості працівників

За виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника

До 50% тарифної ставки, окладу відсутнього працівника

За роботу у нічний час 40% годинної тарифної ставки, посадового окладу за 
кожну годину роботи в цей час

.

НАДБАВКИ
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ДОДАТОК .V 19

до Колективного договор

між роботодавцем і ПК 11110 

Запорізької гімназії №8

на 2020-2023р.р.

С П І Л Ь Н А  К О М ІС ІЯ

З а п о р із ь к о ї  гічкіії: 4 первісної п р о ф с п іл к о в о ї  о р г а н із а ц і ї
З а п о р із ь к о ї  гімназії >’і > для в е д е н н я  к о л е к т и в н и х  п е р е г о в о р ів  та 

з д ій с н е н н а  ю и ц н і в  з а  в и к о н а н н я м  К о л е к т и в н о г о  д о г о в о р у

З  б о к у  р о б о т о д а в ц я  З а п о р із ь к о ї  г ім н а з ії  >'• 8

дивектора з НВР.1. Бузулуцькв Н _ -

2. Котляр Д.Ю. -  зас •пора з НВР.

3. НаконечнаІ.х -за

З боку профспілкового комітету Запорізької гімназії№ 8

1. Козуб І. Д. -  голова профкому гімназії № 8.

2. Коршун Н.Д. -  вчитель початкових класів.

3. Павленко Т.В.- вчитель географії.

4. Тимчура І.В. -  вчитель історії, інспектор з ТБ.

Члени погоджувальної комісії

від роботодавця: від профкому:

Директор Запорізької гімназії № 8 Голова профкому

Запорізької гімназії № 8

І.Д. Козуб
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