
Звіт директора по виконанню колективного договору 

 

        Забезпечення зайнятості 

Згідно п. 4.2 надана можливість працювати на умовах неповного 

робочого часу 5 особам (ПІБ). 

Залучено до педагогічної  роботи вчителя історії ПІБ школи-гімназії 10-

11 кл. за умовою навантаження власних вчителів  історії згідно з п. 4.4 

Адміністрація, на виконання п. 4.6, не допускає зменшення  навчального 

навантаження менше педагогічної ставки особам перед пенсійного віку. 

Не допускається економічно необґрунтованого скорочення груп, класів 

робочих місць п. 4.8 

Регулювання трудових відносин  

Згідно п. 5.3 адміністрація, в межах своїх повноважень, застосовується 

контрактна форма трудового договору, згідно п. 5.5  

Забезпечується наставництво над молодими спеціалістами з метою 

адаптації в колективі та професійного зростання. п. 5.6 ПІБ 

Згідно п. 5.7, до початку роботи працівнику, з яким укладено трудовий 

договір, роз’яснюється під розпис його права, обов’язки, умови праці. 

Адміністрація забезпечує своєчасне (не менше одного разу на 5 років) 

підвищення кваліфікації педпрацівників, згідно п.5.15 

Розподіл навчального навантаження здійснюється за узгодженням з 

профспілковим комітетом п.5.16 

Згідно п.5.17 представник профкому введений до складу атестаційної 

комісії. 

Адміністрація встановлює навчальне навантаження менше тарифної 

ставки лише за письмовою згодою працівника п.5.18 

Режим роботи, розклад уроків затверджується за погодженням з 

профспілковим комітетом п.5.19 

Згідно п.5.26, графік щорічних оплачуваних відпусток затверджується за 

погодження з профспілковим комітетом до 05.01 

Адміністрація надає відпустки без збереження заробітної плати тільки за 

заявою працівника п.5.36. п.5.40 та п.5.41 адміністрація закладу забезпечує з 

дотримання з працівниками трудової дисципліни та попереджує виникнення 

індивідуального та колективного конфлікту. 

Адміністрація спільно с профкомом розподіляє фонд матеріального 

заохочення встановлює розміри премій та винагород, згідно п.6.7. 

Згідно п.6.13, за роботу в надурочний час у святкові, неробочі та вихідні 

дні адміністрація надає відгули. 

Здійснюється додаткова оплата прибиральниці санвузлів у розмірі 10% 

п.6.18. 

Відповідно до п.7.2 до 01 вересня проводиться аналіз виробничого 

травматизму і профзахворювань. Розробляються конкретні заходи що до 

запобігання нещасних випадків. 

Адміністрація забезпечує суворе дотримання посадовими особами та 

працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних 

фактів про охорону праці п.7.4. 



Обслуговуючий персонал забезпечений миючими засобами відповідно 

п.7.5. 

За бюджетні кошти організується проведення періодичних медичних 

оглядів працівників закладу, п.7.9. 

До 01.11. адміністрація виконує всі заплановані заклади що до 

підготовки закладу до роботи у зимових умовах п.7.14. 

Відповідно до п.7.22. керівництво регулярно виносить на розгляд зборів 

трудового колективу питання стану умов і охорони праці. 

Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації. 

Адміністрація закладу забезпечує надання: 

- педпрацівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю; 

-допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток 

педпрацівникам у розмірі одного посадового закладу; 

-педпрацівникам надбавок за вислугу років п.8.1. 

Відповідно до п.8.4, у випадку захворювання, працівника, який не може 

виконувати професійний обов’язок за ним зберігається середня зарплата. У 

випадку хвороби середній заробіток виплачується до відновлення 

працездатності. 

        При виході працівника на пенсію йому виплачується одноразово 

допомога у розмірі: 50% окладу за рахунок економії фонду оплати праці  


