
СТОРОЖНИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 
УЖГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул.Ужансьїса, 2, с.Сторожниця, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89421, 

тел.дир. 732393; заст. 732431, storoznicka-zos@meta.ua

Про створення тарифікаційної комісії

Відповідно до Кодексу законів про працю України (ст. 21, 32), Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. № 1045-ХІУ (ст. 38), 
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пп. 4, 63), 
затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, керуючись 36 ст. 
Закону України «Про загальну середню освіту», з метою забезпечення комплектування 
школи педагогічними працівниками, організованого проведення роботи з тарифікації 
працівників на 2020-2021 навчальний рік, враховуючи положення Колективного договору 
між адміністрацією та трудовим колективом школи, з метою своєчасної й об’єктивної та 
неупередженої підготовки матеріалів для проведення тарифікації педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:

1. Створити тарифікаційну комісію з проведення тарифікації педагогічних працівників на 
2020-2021 н. р. у складі:

Огар В.І. -  голова, директор школи;

Василишина О.С. -  член комісії, заступник директора школи з навчально-виховної роботи; 

Комоній Л.І. -  член комісії, заступник директора школи з виховної роботи;

Ганич О.В. -  член комісії, голова профкому;

Сливка Б.М. -  член комісії, голова ради школи.

2. Тарифікаційній комісії:

2.1. До 20 травня 2020 року на підставі проекту інваріантної складової навчальних планів та 
освітніх програм на 2020-2021 навчальний рік провести попередній розподіл педагогічного 
навантаження серед педагогів школи на наступний навчальний рік з дотриманням вимог 
чинного законодавства у галузі освіти, принципу наступності, з урахуванням наявних 
педагогічних кадрів.

2.2. До 25 травня 2020 року проект попереднього розподілу педагогічного навантаження 
погодити з профспілковим комітетом школи.
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2.3. До 29 травня 2020 року довести попередню тарифікацію педагогічних працівників на 
наступний навчальний рік до загального відому під особисті підписи працівників.
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3. Рекомендувати головам шкільних методичних об’єднань розглянути питання розподілу
годин між членами МО та діодати свої пропозиції голові тарифікаційної комісії щодо 
попереднього розподілу п вантаження на наступний навчальний рік.
4. Контроль за виконан^щ ^аф^ за собою.
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