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ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
ПРЕЗИДІЯ 

 
ПОСТАНОВА 

 
12.09.2017    м. Запоріжжя        № П-20-8 
 
Про участь в обласному етапі  
міжгалузевого конкурсу  
на кращу первинну 
профспілкову організацію 
 

На виконання заходів у рамках Року первинної профспілкової 
організації, положень Програми дій Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, з метою 
участі в обласному етапі міжгалузевого конкурсу на кращу ППО, заслухавши 
інформацію та пропозиції голови обласної організації Профспілки Н.І. Гринь, 
постійної комісії комітету ЗОО ППОНУ з питань статутної 
внутрішньоспілкової діяльності, розглянувши надані матеріали, розширена 
президія обласного комітету  Запорізької обласної організації Профспілки 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ : 
 
1. Інформацію та пропозиції взяти до відома.  
 
2. Направити до Запорізької обласної ради профспілок для участі в 
обласному міжгалузевому конкурсі на кращу ППО матеріали ППО 
Комунального закладу “Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.” Василівської районної 
ради. 
 
3. Постійній комісії комітету ЗОО ППОНУ з питань статутної 
внутрішньоспілкової діяльності (голова – О.Г. Бабаченко) узагальнити досвід 
роботи ППО КЗ “Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.”. Узагальнений досвід розмістити 
на сайті обласної організації Профспілки. 
 
4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови             
обласної організації Профспілки Юдіна Ю.І. 
 
Голова  
обласної організації 
Профспілки        Н.І. Гринь 



                                                         Опис  
     досвіду роботи первинної профспілкової організації Комунального закладу 
“Кам’янська ЗОШ I-III ст.” Василівської районної ради - учасника обласного 
                               міжгалузевого конкурсу на кращу ППО 

 

В затишному місці, в селі Кам’янське Василівського району стоїть 
звичайна сільська школа. В ній працює невеликий педагогічний колектив - 16 
людей, які за покликом своєї душі навчають і виховують майбутніх громадян 
нової України.  

Всі вони, а також 14 чоловік обслуговуючого персоналу закладу є членами 
галузевої Профспілки. На обліку в первинці знаходяться 21 непрацюючий 
пенсіонер. 

Останні 11 років заклад очолює мудра, досвідчена жінка - Любов 
Олексіївна Філоненко - директор школи, вчитель географії з 45 річним 
педагогічним досвідом, “Відмінник освіти України”. 

Разом з нею, теж 11 років, головою первинної організації Профспілки є 
Неля Валеріївна Семеренко - вчитель початкових класів з 22 річним 
педагогічним стажем. Це людина з активною громадською позицією, 
принципова, авторитетна - дійсний профспілковий лідер. 

Профспілковий комітет складається з 5 членів Профспілки. Гасло їх 
діяльності - “Неси людям добро, будь їм корисним”.  

Одним із основних документів закладу, регулятором трудових і 
соціальних відносин є Колективний договір. Саме через нього адміністрація і 
профспілковий комітет знаходять спільну мову у розв’язанні соціально - 
економічних питань. 

У первинній організації працюють постійні комісії профспілкового 
комітету з охорони праці (голова Гордієнко Н.І.), з інформаційного 
забезпечення (голова Паюк Т.С.), соціально - правова  комісія (голова Рибалко 
О.А.). 

Первинна організація школи є активним учасником районих 
профспілкових заходів, конкурсів. 

Основним місцем обговорення питань є профспілкові збори. У березні 
2017 року в первинці закладу пройшли тиматичні профспілкові збори  “Ти 
потрібен Профспілці, Профспілка потрібна тобі” в рамках обласної 



профспілкової акції, присвяченої Року первинної профспілкової організації, 
оголошеного ФПУ в 2017 році. На зборах побували і виступили голова обласної 
організації Профспілки Н.І. Гринь, юрисконсульт Петрашина Л.Г., голова 
Василівської РО Профспілки Бабаченко О.Г. Збори пройшли на високому 
організаційному і змістовному рівнях. Вони стали ефективною формою для 
обговорення ролі галузевої Профспілки у повсякденному житті працівників 
закладу, її здобутків і заходів по покращенню роботи у майбутньому. 

Голова ППО Семеренко Н.В. взяла участь в районному профспілковому 
конкурсі в рамках Року первинки “З Профспілкою по життю”, де стала 
переможцем і була нагороджена Почесною грамотою комітету ЗОО ППОНУ. 
ЇЇ роздуми про роль Профспілки, її значимість розміщені в статті від 2 червня 
цього року на сайті обласної організації Профспілки у розділі “Новини”. 

Невеликий колектив сільської школи, де кожен знає один одного 
фактично з дитячих років, об’єднаний однією ідеєю, громадською і 
професійною позицією, який в непростих соціально – економічних умовах 
відстоює своє право на гідне життя, достойну оплату і умови праці 
заслуговує на повагу і суспільне визнання. 

На підставі представлених матеріалів, за результатами діяльності 
президія обкому Профспілки від 12 вересня 2017 року винесла рішення про 
клопотання перед Запорізькою обласною радою профспілок про нагородження 
ППО Кам’янської ЗОШ I-III ст. Почесною грамотою Федерації профспілок 
України. 

Юдін Ю.І.- 
заступник голови 
обласної організації 
Профспілки, 
 
Бабаченко О.Г.- 
голова  Василівської РО 
Профспілки, голова  
постійної комісії  
комітету ЗОО ППОНУ 
з питань статутної  
внутрішньоспілкової  
діяльності   



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА 

 
  
        Директор: Філоненко Любов Олексіївна 
        Дата народження : 14.08.1953 рік 
            Освіта: вища 
        Спеціальність: географія (1972 р.) ,    
                                 управління  навчальними  
                                 закладами (2006 р.) 
        Загальний трудовий стаж: 45 років 
        Педагогічний стаж: 45 років 
        Стаж роботи директором: 11 років 
 
        Нагороди:  нагрудний знак “Відмінник освіти України” (1987 р.),  
                                             Грамота МОН України (1995 р.),     

                                            

Старший учитель 



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА 

 
  
        Голова ППО: Семеренко Неля Валеріївна 
         
        Дата народження : 27.03.1978 рік 
            Освіта: вища 
        Спеціальність: початкове навчання (1998 р.) 
         
        Загальний трудовий стаж: 22 роки 
        Педагогічний стаж: 22 роки 
        Стаж профспілкової роботи: 11 років 
 
        Нагороди: Почесна грамота районної державної адміністрації (2006 р) 
                                            Грамота Василівської районної ради (2016 р.) 
                                            Грамота президії районної організації Профспілки працівників  
                                            освіти і науки України (2008 р,) 
                                            Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки  
                                            працівників освіти і науки України (2017 р.) 

 



САМОАНАЛІЗ 
діяльності ППО КЗ “Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.” Василівської районної ради 

 
                                                                                На життєвій, неозорій ниві 

Не завжди попутний вітер нам. 
                                                                                Та ми хочем бути всі щасливі 

Йти вперед наперекір вітрам. 
Бо на дереві, що звуть профспілка 

Кожен з нас і квіточка, і гілка. 
Та коріння в нас одне-єдине 

Це земля, що зветься Україна. 
 

Первинну профспілкову організацію Комунального закладу 
«Кам’янська ЗОШ I-III ступенів» Василівської районної ради я очолюю 12 
років – з 2005 року. 

Наша первинна профспілкова організація є однією з ланок у 
Василівській районній організації Профспілки працівників освіти і науки 
України. Завдання будь-якої профспілкової організації – захистити трудові і 
соціальні права та інтереси людини праці. Саме така позиція і нашої 
первинної профспілкової організації. Наш профспілковий комітет у складі 7 
чоловік  працює завжди відповідально. Це норма нашого життя. Усі 
працівники школи є членами галузевої Профспілки, визнають її Статут і 
сплачують профспілкові  внески.  

На обліку в нашій первинній профспілковій організації – 16 учителів, 
обслуговуючого персоналу – 14, та 21 непрацюючих пенсіонери, які вірять у 
те, що саме Профспілка має повноваження і ефективно захистить вчителя в 
сьогоденних економічних умовах, що тільки єдність навколо Профспілки 
може вирішити нагальні проблеми і досягти поліпшення умов праці та життя 
педагогів, працівників закладу. 

Ми живемо і працюємо під девізом: нести людям добро, бути 
корисними їм. Робота в профспілці, особливо в теперішніх умовах – це 
щоденне спілкування із трудовим колективом та адміністрацією, що 
допомагає у подоланні можливих непорозумінь між сторонами соціально-
трудових відносин. Тому наша робота спрямована  на забезпечення захисту 
прав кожного члена Профспілки, створення належних умов праці та 
відпочинку членів Профспілки. Ми прагнемо, щоб кожен відчував себе 
частиною згуртованої організації. Основним регулятором трудових прав і 
соціальних гарантій працюючих є колективний договір між адміністрацією 



школи і трудовим колективом. Колективний договір – єдиний акт 
соціального партнерства адміністрації та профкому. 

Ми намагаємося, щоб кожен член Профспілки відчував, що він все 
більш захищений і будь-коли  може розраховувати на допомогу і підтримку. 
Сьогодні усім ланкам доводиться працювати у дуже складній соціально-
економічній ситуації. І ми не є винятком. Життя постійно ставить перед нами 
нові проблеми, які потрібно вирішувати тільки разом. Адже саме у співпраці 
– запорука успішної діяльності колективу школи. Намагаємося проблеми 
вирішувати оперативно разом з адміністрацією, з допомогою та підтримкою 
районної організації, з районною владою. З метою постійного інформування 
членів Профспілки створено профспілковий куточок, в якому висвітлюються 
матеріали з досвіду роботи інших первинних профспілкових організацій, 
рішення профспілкових зборів, зборів трудового колективу, а також рішення 
засідань ПК, інформацію з сайту обкому, сайту ЦК. Постійно діють рубрики: 
виконання умов колективного договору, питання охорони праці. Існує 
постійно діюча сторінка висвітлення життя трудового колективу. 

Можна з упевненістю сказати, що наша профспілкова організація міцно 
тримає свою руку на пульсі життя колективу і тому стала органічною 
частиною школи. На сьогодні профспілковий комітет розв’язує  чимало 
проблем: охорона праці, дозвілля, оздоровлення працівників та їхніх дітей, 
проблеми молоді, пенсіонерів, ветеранів праці. Відносини профкому з 
адміністрацією – дійсно партнерські.  Адміністрація і профспілка не 
розділяють проблеми, що виникають в школі на «свої» і «чужі», бо 
розуміють, що будь-яка установа не може існувати і працювати без 
взаєморозуміння трудового колективу. Хочу сказати, що різні ініціативи і 
звернення нашої профспілкової організації, профкому завжди підтримуються 
адміністрацією закладу. 

Ми неодноразово проводили спільні засідання, на яких обговорювали 
такі питання, як організація ведення колективних переговорів, вдосконалення 
та розробка положень про матеріальне стимулювання педагогів школи, 
організація атестації робочих місць та інше. І мені приємно відзначити, що у 
нас існує плідна співпраця, яка спрямована на поліпшення умов праці та 
підвищення соціального захисту працівників. 

Усі досягнення щодо вирішення соціально-економічних проблем 
стосовно захисту інтересів працівників, створення гідних умов праці стали 
реальними завдяки продуманій і відповідальній роботі кожного члена 
профспілкового комітету. У нашому колективі склався позитивний, 



сприятливий морально-психологічний клімат, відсутні конфлікти,  існує 
порозуміння і співпраця між адміністрацією і профкомом. Наша спільна 
діяльність спрямована, насамперед, на розвиток школи, вирішення 
соціальних питань. Щодо створення умов праці, то в нашій школі приділяють 
увагу кожному робочому місцю.  

Окремо хочу зупинитися на матеріально-технічному забезпеченні 
школи. Адже це, насамперед,- умови роботи педпрацівників. В школі 
постійно проводяться ремонти приміщень, йде активна робота по 
озелененню, благоустрою школи. Ми працюємо в затишних, світлих, теплих 
кімнатах. Зручними є нові меблі, шкільна бібліотека значно поповнилася 
додатковою літературою, придбаний спортивний інвентар, технічні засоби 
завдяки спонсорській допомозі Кисельової Тамари Василівни. Весь колектив 
вдячний члену профспілки Гордієнко Наталії Григорівні за вміння 
співпрацювати з спонсорами та фермерами. 

У закладі створено умови для якісної роботи працівників всіх 
підрозділів. Питання, що потребують вирішення на загальних зборах 
колективу, як правило обговорюються у підрозділах (методичних 
об’єднаннях, на п’ятихвилинках, зборах техперсоналу), а потім їхні 
пропозиції і побажання виносяться на збори. Роль профспілкових зборів 
значно підвищилась, вони стали центром принципового і відвертого 
обговорення всіх нагальних питань. 

Всі члени профкому сумлінно ставляться до виконання своїх 
обов’язків, допомагають у вирішення різних питань, які стосуються умов 
праці та відпочинку працівників школи. Колектив працює сумлінно і 
злагоджено. 

Основними показниками сприятливого педагогічного клімату є 
захищеність особистості кожного в колективі, емоційне багатство життя 
колективу, радість від змоги працювати творчо. Більшості членам 
Профспілки притаманні відповідальність та доброзичливість, 
дисциплінованість, вміння поважати. Профспілку хвилюють турботи 
кожного з його членів; відмічу такт, ввічливість, чуйність у взаєминах, 
наявність традицій – хороші особливості колективу. Позитивний 
педагогічний клімат нормалізує інколи напружену обстановку, робить працю 
викладача привабливою та значущою. Доброчинність, доброзичливість, 
милосердя – ті засади, на яких будуються відносини між членами 
профспілки. Я впевнена в тому, що тільки духовність у відносинах між 
людьми – запорука успіху роботи Профспілки.  



Члени Профспілки приймають активну участь у районних семінарах, 
відвідують курси підвищення кваліфікації при обласному інституті 
удосконалення.  

У нашому педагогічному колективі працює багато досвідчених 
вчителів. Серед них вчителів вищої кваліфікаційної категорії – 10. Звання 
старшого вчителя мають Філоненко Л.О., Гречко С.М., Вахненко Н.П., 
Попович С.І., Шевчук В.І. Вихованці цих педагогів приймають участь у 
шкільних, районних і обласних олімпіадах, займають призові місця. Це є 
результатом добросовісної праці профспілчан. Вони діляться своїм досвідом, 
є наставниками молодих педагогів. Створені творчі пари роботи з молодими 
колегами. Наш профспілковий комітет робить усе можливе, аби питання 
соціального-захисту молодого педагога не випадало з поля зору, бо всі ми 
знаємо, що поповнення системи освіти молодими кваліфікованими кадрами є 
серйозною проблемою. 

Але ми вміємо не лише добре працювати, а й гарно організовувати своє 
дозвілля. Що може бути кращим за відпочинок у колі друзів, однодумців, 
колег? Зігрівають тепло наших сердець зустрічі за круглим столом, вечори 
відпочинку. Заходи, підготовлені профспілкою та з участю членів трудового 
колективу, в школі схожі на родинні свята. Діяльність профспілкової 
організації, як і освітнього закладу в цілому, є багатогранною, передбачає 
індивідуальний підхід до кожного члена Профспілки, урахування особистих 
здібностей і нахилів, активності у громадському житті. Хочеться відзначити, 
що наші профспілчани розуміють, що добре слово серце зігріває. А особливо 
дороге воно для людей похилого віку. Не забуваємо ми і про тих членів 
Профспілки, які на заслуженому відпочинку. Вони завжди бажані гості в 
нашому колективі. Всіх непрацюючих пенсіонерів вітаємо зі святами. Ми  
цікавимося тим, чим живуть наші пенсіонери. Допомагаємо їм і морально, і 
матеріально. З боку профкому організовано надання допомоги по 
прибиранню дворів, городів. 

Традицією стало в нашій профспілковій організації вітати іменинників, 
вітати з народженням дітей та внуків. В цей святковий день звучать для 
винуватців пісні і найщиріші слова вітання присвячуються їм. 

Культура, людяність, доброзичливість, співпереживання – це один із 
стимулів творчої роботи. Колектив розділяє радість і біль співробітників. 
Кожен член Профспілки може розраховувати на підтримку у важкій ситуації. 
В школі працює каса взаємодопомоги, за рахунок якої надається матеріальна 



допомога колегам при народженні дитини, під час хвороби, на поховання 
рідних. 

Значне психологічне та фізичне навантаження, висока відповідальність 
педагогічних працівників потребують відпочинку, організації їх дозвілля, 
вшанування ювілярів, відзначення ювілеїв, свят, проведення різних 
конкурсів, дієвої турботи про оздоровлення. Тому профком спільно з 
адміністрацією школи  організовують відпочинок на природі, цікаві дозвілля 
до Дня працівників освіти, 8 Березня  та новорічно-різдвяних свят. Завжди 
творчо підходимо до ювілеїв колег. 

Наші вчителі є учасниками районної спартакіади, шкільних змагань з 
шахів, шашок,тенісу. Це сприяє оздоровленню, пропаганді здорового 
способу життя, організації змістовного дозвілля. 

Щорічно члени Профспілки мають можливість влітку оздоровити себе і 
дітей в Бердянську, Приморську. Діти працівників школи із задоволенням 
їдуть в табори відпочинку. 

Жоден шкільний і сільський концерт не проходить без участі 
працівників Кам’янської ЗОШ. Захоплені піснею, чарують нею односельців 
Гречко С.М., Вахненко Н.П., Штефан О.І., Бондаренко Н.Д., Беспальченко 
Т.І. Кожна пісня у їх виконанні є натхненням для людських душ, гарних 
почуттів, спонукає до збереження духовних цінностей та традицій нашого 
народу. 

Хочеться відродити поїздки, екскурсії. Всім колективом побувати в 
театрі, на концерті… 

Ми пам’ятаємо, що актуальність Профспілки сьогодні важлива і її 
роботу потрібно наповнювати новим змістом, формуючи новий погляд на 
роль профспілок у суспільстві. У час, коли в Україні відбуваються важливі 
економічні та політичні зміни, коли в країні криза, перед профспілками 
постають нові завдання щодо участі в розбудові громадського суспільства та 
розв’язанні суспільно – політичних і соціально-економічних проблем. 
Профспілковий рух в Україні насьогодні є важливою складовою сучасної 
демократії, запорукою побудови правової, демократичної та соціальної 
держави. 

Велику допомогу в роботі нам надають обком Профспілки та районна 
організація Профспілки працівників освіти. Це і інформаційні бюлетені, і 
юридичні консультації, поради, рекомендації, допомога у вирішенні 



соціального захисту кожного члена Профспілки, моральна та при потребі 
матеріальна допомога, робота сайту обласної організації Профспілки. 

Профспілка – це ти, твоя активна позиція. Це ми разом! В єдності наша сила! 

 

Голова 
ППО КЗ “Кам’янська 
ЗОШ І-ІІІ ст.” 
Семеренко Н.В. 





На життєвій, неозорій ниві
Не завжди попутний вітер нам.
Та ми хочем бути всі щасливі
Йти вперед наперекір вітрам.
Бо на дереві, що звуть профспілка
Кожен з нас і квіточка, і гілка.
Та коріння в нас одне-єдине
Це земля, що зветься Україна.



Роботу виконала 
учениця 8 класу

Григоренко КсеніяОсь дім, в якому затишно всім!

КЗ «КАМ’ЯНСЬКА 
ЗОШ I-III 

СТУПЕНІВ»



Наше завдання:

Об’єднання зусиль на захист 
трудових, соціально-економічних 

прав та гарантій своїх членів 
профспілки



Профспілковий комітет

Голова ППО
Голова комісії з питань 
організаційної роботи

Голова ревізійної комісії Голова соціально-
правової комісії

Голова культурно-
масової роботи

Голова  комісії з 
питань охорони праці 

Голова  комісії з питань 
роботи з пенсіонерами 





Ми живемо і працюємо, керуючись 
гаслом:

«Неси людям добро, будь їм корисним!»



Профспіл-
ковий

куточок



Колективний 
договір – складова 
співпраці і шлях до 

успіху!



Співпраця профспілкового комітету з 
адміністрацією школи



Роботу виконала 
учениця 8 класу

Григоренко КсеніяОсь дім, в якому затишно всім!

КЗ «КАМ’ЯНСЬКА 
ЗОШ I-III 

СТУПЕНІВ»



Спонсорська допомога

Зручні меблі та 
сучасні дошки



В ході проведення  відкритих уроків
ділилися досвідом

Валентина Іванівна Шевчук Світлана Миколаївна 
Гречко

Неля Валеріївна 
Семеренко

Юлія Сергіївна Рибалко Наталія Григорівна 
Гордієнко

Тетяна Миколаївна 
Вайло



Профспілка отримувала неодноразове схвалення своїх 
результатів під час різноманітних педагогічних конкурсів, 

семінарів, перевірок.

Семінар вчителів 
початкових класів району



Профспілка отримувала неодноразове схвалення своїх 
результатів під час різноманітних педагогічних конкурсів, 

семінарів, перевірок.

Семінар завучів з 
навчально-виховної 

роботи 



Профспілка отримувала неодноразове схвалення своїх 
результатів під час різноманітних педагогічних конкурсів, 

семінарів, перевірок.

Семінар вчителів з 
російської мови та 

зарубіжної літератури



Профспілка отримувала неодноразове схвалення своїх 
результатів під час різноманітних педагогічних конкурсів, 

семінарів, перевірок.

Семінар вчителів з 
англійської мови



Семінар
педагогів - організаторів



Наші педагоги діляться 
своїм досвідом, є 
наставниками молодих 
педагогів. 

Професія вчителя – вічний 
екзамен –

Глибокий і довгий, як сивий 
Дніпро.

Професія вчителя – вічний 
екзамен

На мужність, на чесність, 
порядність, добро.



Учасники 
районних і 
обласних 
олімпіад

У кожній людині сонце.Тільки дайте йому засвітити.
Сократ





І місце - районний етап ДЮП;
ІІ місце – зональний тур обласного фестивалю ДЮП.



Зірочки 
2016-2017 

н.р.

Вся гордість учителя в учнях, в зростанні посіяних ним зерен.
Дмитро Менделєєв (хімік)

Зірочки 
2016-2017 

н.р.

Вся гордість учителя в учнях, в зростанні посіяних ним зерен.
Дмитро Менделєєв (хімік)



Світлана Миколаївна Гречко Валентина Іванівна Шевчук





Жоден шкільний і сільський концерт не проходить без 
участі членів профспілки



Ми всі одна сім’я, бо ми: працюємо на благо школи 
разом

Профспілка – це наша велика родина.



Ніщо так не згуртовує колектив, 
як спільна мета



По секрету ми вам скажемо:
Завжди зі спортом дружимо.

Граєм у футбол відмінно,
А в теніс просто професійно.



Оздоровлення
членів

профспілки та 
їх дітей
на базах 

відпочинку , в 
санаторіях, 

дитячих
таборах.



Що може бути кращим за відпочинок 
у колі друзів, однодумців, колег?

Вітання членів 
профспілки з Новим 

роком

Поїздка до театру ім. Магари



Зігрівають тепло наших сердець 
зустрічі за круглим столом



Завжди бажані гості в нашому 
колективі непрацюючі пенсіонери









Я хочу Вам, шановні 
колеги, побажати, щоб 
у вас завжди було 
бажання самим 
працювати творчо, 
щоб Ваше життя було 
схожим на казку 
розфарбовану всіма 
кольорами веселки.





Роботу виконала 
учениця 8 класу

Григоренко КсеніяОсь дім, в якому затишно всім!

КЗ «КАМ’ЯНСЬКА 
ЗОШ I-III 

СТУПЕНІВ»



















Наші завдання

Здійснення представництва та захисту 
трудових ,соціально-економічних 
прав та інтересів своїх членів Профспілки;

Захищати право членів профспілки на працю ;
Здійснювати контроль за дотриманням трудового 

законодавства ;
Представляти права та інтереси членів профспілки 

за їх дорученням при вирішенні трудових спорів;
Проводити культурно-освітню роботу серед членів 

профспілки;
Організовувати оздоровлення та відпочинок членів 

профспілки та членів їх сімей.









Турбота про ветеранів праці-теж у 
полі зору адміністрації і 

профспілкового комітету
,привітання з ювілеями ,акції 
“Милосердя “та “Вчитель не 

повинен бути забутим”Щорічно 
організовуються масові заходи у 
дні святкування знаменних дат 

,пов’язаних із героїчними 
сторінками історії

Великої Вітчизняної 
Війни,на які 

запрошуються учасники бойових 
дій.











Адміністрація і профком 
знаходять спільну мову у 
розв’язанні соціально-
економічних питань через 
колективний договір.
Колективний договір –

складова співпраці і 
шлях до успіху!”



Метою колективного договору є:

забезпечення трудових, соціально-економічних
прав та інтересів працівників;

створення сприятливих умов функціонування
учбового закладу;

підвищення соціальної захищеності працівників;
забезпечення стабільності та ефективності праці;

підвищення взаємної відповідальності сторін.



Укладенню колективного договору передує значна 
підготовча робота:

• в школі створюється комісія, яка 
узагальнює пропозиції членів 
трудового колективу і розробляє 
проект колективного договору.

Потім він 
обговорюється в 
колективі,

остаточне його 
прийняття здійснюється 
на зборах трудового 
колективу.



Раз на півріччя комісія інформує 
про стан його виконання.





Інформаційна діяльність профспілок-питання 
багатогранне і надзвичайно важливе.

• Організована підписка на “Профспілкові
вісті”

• Робота ПК висвічується в районній газеті.
• Статті про роботу ПК друкуються в шкільній 

газеті”Дзвіночок”











Люди – головна цінність установи.
Так стверджує колективний договір. 



• Розроблена документація, система роботи та 
контролю за дотриманням вимог до безпечних умов 
праці з боку адміністрації;

• розроблені посадові інструкції основних категорій 
працівників, з охорони праці за видами робіт, 
призначено відповідального з охорони праці, за 
електрогосподарство, водопостачання, затверджено 
персональний склад служби з охорони праці у школі;

• розроблена шкільна документація з питань 
дотримання техніки безпеки та охорони праці; 





Найбільшою цінністю кожної людини , особливо тієї , яка 
працює, було ,  і буде здоров’я.

У цій благородній справі не останню роль відіграють 
профспілки

Профком разом з адміністрацією постійно дбають про 
здоров’я працівників.

В КЗ “Кам янська ЗОШ 1 – 111 ступенів” приділяється  
увага фізично-спортивній роботі  та пропаганді здорового 

способу життя.



Оздоровлення членів 
профспілки та їх дітей 
в профілакторіях ,на
базах відпочинку , в 
санаторіях, дитячих 

таборах

Члени профспілки влітку відпочивали в профілакторіях ,а діти в 
оздоровчих таборах .

Так в цьому році разом з районною організацією профспілок були 
надані нашій школі



Оздоровлення
членів

профспілки та 
їх дітей
на базах 

відпочинку , в 
санаторіях, 

дитячих
таборах.











Я  хочу Вам, шановні колеги, побажати, 
щоб у вас завжди було бажання самим працювати 

творчо, 
щоб Ваше життя було схожим на казку, 

розфарбовану всіма кольорами веселки:

Червоний- це Ваше вічне взаємне кохання, 
оранжевий- теплота дружніх стосунків, 

жовтий- яскраве сонечко, 
зелений- спокій і мир в душі, 

блакитний- чисте безхмарне небо, 
синій- вірність і чесність.

А щоб ви іноді розслаблялись, то нехай час від часу 
для вас все буде фіолетове…



З Профспілкою по життю 

 2 червня 2017 

Не хочу бути лиш сьогодні, 
я хочу завтра і завжди. 
Я хочу,щоб мої сліди - 
гарячі,справжні,не холодні 
дорогу показали ще комусь, 
хто хоче йти ще вище. 
Ірина Шинкарук 

Десь я прочитала легенду, що на землі розкидано безліч вуглинок - світлячків. 
Кожна із них - це символ. І щаслива та людина, яка знайде саме свою вуглинку, 
що світитиме їй все життя. Як добре, коли поруч твоєї вуглинки знайдуться 
інші, які світять твоїм друзям, колегам, однодумцям... 

Вважаю, що я щаслива людина, бо у мене дружна родина, я обрала професію за 
покликанням, є потрібною людям. 

Пригадую... Мені хотілося якнайшвидше подорослішати, щоб врешті-решт 
збагнути, як же воно бути вчителем? 

Час летить швидко ...За спиною лишилися роки студентства. З дипломом 
вчителя я повернулася до стін рідної школи, щоб навчати молоде покоління. Та 
доля моя склалася ще цікавіше, ніж я гадала. У серпні 1995 року мене було 
прийнято не лише в педагогічну родину, а й до лав Профспілки. З того дня 
стоять я і Профспілка завжди поряд. 

Мене, тоді ще молоду колегу, підтримували адміністрація та профспілковий 
комітет мого колективу. Члени профспілки неодноразово мені допомагали в 
професійному зростанні, підтримували, пояснювали, вчили, підбадьорювали. З 
ними я поділяла свої радощі. Це заміжжя,народження діточок... Впевнилась, так 
важливо мати надійних друзів, просто товаришів, які підтримають тебе в 
радісну хвилину. Чудові привітання звучали в ці дні для мене і моєї родини 
саме від членів профспілки. 

Завдяки Профспілці я змогла побувати на лікуванні в санаторії і у мене 
народилася чудова донечка. Пройшло майже 16 років з того щасливого дня, але 
я до цих пір вдячна за підтримку, душевну теплоту, здатність розуміти і серцем, 
і розумом. Тож я впевнилася в тому, що робота профспілки, це: розуміння, 
повага, розвиток, щедрість, чесність, радість, боротьба, праця, творчість, 
вимогливість, енергійність, спілкування. 

2005 рік... Загальні збори колективу... Мене обирають головою первинної 
профспілкової організації КЗ "Кам'янська ЗОШ І-ІІІ ступенів". Трудовий 



колектив довірив мені захищати трудові, соціальні права та інтереси кожного 
члена Профспілки. 

Я замислилась: "Чи зможу я з цим справитися? Чи зможу витримати 
випробування, які приготувало мені життя? Чи не зазнаю фіаско? Думки, 
думки, думки... Неспокійні, тривожні. 

Як стати справжнім головою,як повести за собою колектив, що для цього 
потрібно? 
Талант? Можливо. 
Мистецтво? Так, і мистецтво. 
Майстерність? І майстерність також! 

Усе це правильно. Але й майстерність і талант - це на 99% наслідки 
наполегливої праці. І цього замало. А головне - це людяність, добре слово і 
вміння проникатися душею та серцем до проблем кожного. Тому моїм девізом в 
роботі стали слова Ліни Костенко: "Віддай людині крихітку себе. За це душа 
поповнюється світлом." 

Робота в Профспілці для мене стала періодом цілеспрямованої діяльності, 
творчості, ініціативи, роботи не задля "галочки", а для благополуччя людей, які 
тобі довіряють. І в цьому мені пощастило, бо дієвий профспілковий комітет, 
обраний нашим колективом, є моїм надійним помічником. Мене оточують 
відповідальні, творчі, ініціативні члени мого профспілкового комітету. Це люди 
різного віку, соціальності, вдачі, але всіх нас об’єднує бажання зробити життя 
членів профспілки і своє особисте, змістовним, цікавим, корисним. 

З чого починали? З чіткого планування роботи ПК, гласності в своїй діяльності, 
чіткого виконання рішень, творчої ініціативи. Що, на мою думку ,вдалося 
зробити ? Перш за все колектив живе повноцінним життям. Є напружені 
трудові та життєві будні, є і прекрасні свята. А головне , що є відчуття 
впевненості в захищеності, турботі про кожного члена профспілки . 

Можна з упевненістю сказати ,що наша профспілкова організація міцно тримає 
свою руку на пульсі життя колективу і тому є органічною частиною школи. На 
сьогодні ПК розв'язує чимало проблем: охорона праці, дозвілля, оздоровлення 
працівників та їхніх дітей, проблеми молоді, пенсіонерів, ветеранів праці. Доля 
і далі веде мене по дорозі - професія і профспілка. 

Ця спільна дорога - дорога мого життя. І сьогодні я можу сказати, що робота на 
посаді голови ППО КЗ "Кам'янська ЗОШ І-ІІІ ступенів" є для мене прекрасною 
школою життя в ім'я професії ,яку обрала і якою горжуся. 

Це все можна назвати одним реченням "Двадцять два роки в одній школі і в 
одній Профспілці". То ж, вважаю, що я - успішна людина, і моя символічна 



вуглинка світить мені на життєвій стежині уже багато років. Я прагну і бажаю 
працювати так, щоб вона ніколи не згасла. 

Тож, я потрібна Профспілці, Профспілка потрібна мені! 

Голова 
ППО КЗ “Кам’янська ЗОШ 
I-III ст.” Василівської 
районної ради 
Семеренко Н.В. 

 
 


