
ПЛАН  

роботи профспілкового комітету 

 комунального закладу  

«Полтавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8 

імені Панаса Мирного Полтавської міської ради Полтавської області» 

на 2019 рік 

№ Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

1 Профспілкові збори: 
1)Звіт про діяльність профспілкового 
комітету у 2018 році. 
2)Аналіз критичних зауважень і 
пропозицій членів профспілки. 
3)Аналіз використання коштів 
профспілкової організації 
комунального закладу  
«Полтавська загальноосвітня школа І 
– ІІІ ступенів № 8 
імені Панаса Мирного Полтавської 
міської ради Полтавської області» 
за 2018 рік та проект кошторису 
організації на 2019 рік. 
 

Січень ПК 

2 Складання та затвердження плану 
роботи профспілкового комітету 
комунального закладу  
«Полтавська загальноосвітня школа І 
– ІІІ ступенів № 8 
імені Панаса Мирного Полтавської 
міської ради Полтавської області» 
на 2019 рік 
 

Січень ПК 

3 Розгляд заяв щодо надання 
одноразової грошової виплати та 
іншої соціальної допомоги 

Протягом року Голова ПК, 
адміністрація 

4 Оновлення списку членів ПК на 01.01 
2019 

Січень Голова ПК 

5 1)Про стан дотримання вимог Лютий ПК 



трудового законодавства у 
навчальному закладі (наявність 
колдоговору, правил ВТР, стан і 
зберігання особових справ, карток 
П-2, труд. книжок, графік 
відпусток…) 
2)Про підготовку та проведення 
Міжнародного жіночого дня 8 
Березня, привітання 

6 Про роботу адміністрації та 
профспілкового комітету щодо 
підвищення професійної кваліфікації 
педагогів, про  участь 
профспілкового комітету в роботі 
атестаційної комісії закладу 

Березень ПК 

7 Про заходи щодо озеленення та 
благоустрою території навчального 
закладу 

Квітень ПК, 
адміністрація 

8 Про літнє оздоровлення дітей 
працівників закладу та про 
оздоровлення членів профспілки 
влітку 2019 року 

Травень Голова ПК 

9 Про попереднє навантаження 
педагогів закладу на 2019 – 2020 
навчальний рік 

Травень ПК 

10 Про підготовку закладу до нового 
навчального року 

Червень ПК 

11 Погодження педагогічного 
навантаження на 2019 – 2020 
навчальний рік. Тарифікація. 
Погодження розкладу занять та 
графіка роботи працівників. 

Серпень Голова ПК, 
адміністрація 

12 Діяльність адміністрації та 
профспілкового комітету ЗЗСО №8 у 
2019 році з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, 
дотримання вимог Закону України 
«Про охорону праці» 

Вересень  ПК, 
адміністрація 

13 Про підготовку та проведення Дня 
працівників освіти 

Вересень ПК, 
адміністрація 

14 Про участь у огляді-конкурсі 
художньої самодіяльності, інших 

Жовтень ПК, 
адміністрація 



творчих культурно-масових заходах 
чи спортивних змаганнях 
педагогічних працівників міста 

15 Профспілкові збори: Про роботу 
адміністрації й профкому щодо 
виконання умов колективного 
договору у 2019 році, уточнення та 
внесення змін до нього.   

Листопад Голова ПК, 
адміністрація 

16 Про стан дотримання та погодження 
Правил внутрішнього трудового 
розпорядку. 

Листопад Голова ПК, 
адміністрація 

17 Про преміювання, відзначення та 
заохочення членів трудового 
колективу за сумлінну працю, високу 
професійну майстерність та за 
підсумками року. 

Грудень Голова ПК, 
адміністрація 

18 Погодження графіка відпусток 
працівників ЗЗСО №8 на 2020 рік. 

  

19 Про підготовку та відзначення 
Нового року та Різдвяних свят 

Грудень ПК 
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