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1. Звіт про дотримання 

виконання колективного 

договору. 

2. Звіт про використання 

профспілкових коштів та 

оздоровлення працівників. 

3. Різне. 
 

 



І. ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
Адміністрація все робить для підвищення 

результативності роботи Бориспільського НВК 

«Гімназія «Перспектива», поліпшення умов праці. 

 Продовжуємо роботу за проектом «Інтелект 

України». В 2014р. працюють вже 2 класи. 

 Готуємося продовжувати даний проект в 5 класі. 

 Закуплено батьками 7 плазмових телевізорів з 

комп’ютерним забезпеченням. 

 Ремонт та забезпечення холодильником, 

електричними плитами та меблями каб. №14. 

 

 



Забезпечує розвиток і зміцнення матеріальної бази. 

 Закупили посуд для дітей та технологічний посуд 
для роботи на кухні. 

 Придбали великий холодильник та електронні 
ваги в їдальню. 

 Встановили 6 ліхтарів вуличного освітлення. 

 Здійснили зовнішнє перекриття підвального 
приміщення. 

 Встановили 2 індивідуальних теплових пунктів з 
автоматичним регулюванням тепла. 

 Частково замінили радіатори опалення. 

 Встановили тепловідбивні екрани. 

 Замінили 120 вікон, 18 дверей. 

 Виконали ремонт спортзалу №37, кабінет №21. 

 Придбали 2 столи в методичний  кабінет. 

 Забезпечили  техпрацівників миючими, 
дезінфікуючими засобами, рукавичками. 

 



Здійснює розподіл навчального 

навантаження на наступний 

навчальний рік в кінці поточного 

навчального року, про що 

повідомляє працівників. 

Представник ПК включений до 

складу тарифікаційної та 

атестаційної комісії. 

Режим роботи, розклад уроків, 

посадові інструкції, графік відпусток 

погоджуються з ПК. 

 



Надається відпустка протягом 

навчального року у зв’язку з 

необхідністю санаторно-курортного 

лікування. 

Надаються додаткові оплачувані 

відпустки працівникам гімназії: 

бібліотекар, кухар, зав. 

господарством, медсестра, 

секретар-друкарка, жінкам, які 

мають двох і більше дітей віком до 

15 років, жінкам, які мають дитину-

інваліда, чорнобильцям. 



 Заробітна плата виплачується два рази на місяць. 

 При кожній виплаті зарплати, видається 
розшифровка за видами виплат. 

 Здійснюється оплата праці в період канікул з 
розрахунку зарплати, встановленої при 
тарифікації. 

 Здійснюється оплата праці у випадках, коли 
заняття не проводилися з незалежних від 
працівника причин (метеорологічні умови, 
епідемія). 

 Здійснюються виплати зарплати у зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, 
пологами. 

 



Працівники забезпечуються 

необхідними миючими засобами, 

засобами індивідуального захисту. 

Забезпечується виконання 

санітарно-гігієнічних вимог до 

умов навчально-виховного процесу 

в гімназії. 

 

 

 

 



 Працівникам гімназії виплачується 

допомога на оздоровлення. 

 Виплачуються педагогічним працівникам 

надбавки за вислугу:  

понад 3 роки – 10%; 

понад 10 років – 20%; 

понад 20 років – 30%. 

• Нараховуються і виплачуються виплати по 

відрядженнях, у зв’язку з курсовою 

перепідготовкою. 

 

 



Профспілкові виплати: 

 По хворобі — 3 300 грн. 

 Ювілей — 600 грн. 

 Втрата близьких — 3 500 грн. 

 Всього — 7 400 грн. 

 

Протягом року оздоровилось 14 учителів. 
























































