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Добігає до кінця 2020 рік. Рік, який вніс суттєві зміни і корективи в життя країни, в
освітній процес, в життя кожного із нас.

Яким він був для Казанківської районної організації Профспілки працівників освіти і
науки України? Що залишив нам у спадок?

Перше і головне: ми зберегли єдність.

На сьогодні це 28 первинних профорганізацій закладів і установ освіти Казанківщини. Це
700 членів профспілки, які працюють та 206 ветеранів педагогічної праці, які
перебувають на профспілковому обліку. Профспілковим членством охоплено 98%
працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти.

Друге. Стабільним залишається основний склад районної ради профспілки. Це голови
профспілкових комітетів та профорганізатори, які вже не перший раз обрані
профспілковими лідерами у своїх колективах, мають досвід профспілкової роботи,
авторитет серед колег та ефективно співпрацюють із соціальними партнерами по
виконанню колективних договорів та вирішенню нагальних проблем освітян.
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Серед них Тупиця Тетяна Василівна – голова профкому Казанківської гімназії №2 та
Вакар Лариса Борисівна – голова профкому Новолазарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які
нагороджені нагрудним знаком ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
«Профспілковий лідер».

Зміни на краще відбуваються у первинних профорганізаціях, де головою профкому
обрали молодих, завзятих, ініціативних, творчих вчителів. Завдяки підтримці досвідчених
колег, в першу чергу, керівників закладів освіти, позитивні зрушення спостерігаються у
Веселобалківській ЗОШ І-ІІ ступенів (голова профкому Кучеренко Тетяна Миколаївна,
директор Пшонна Віталіна Вікторівна), а також у Миколаївському ЗЗСО І-ІІ ступенів
(голова профкому Хом’якова Юлія Володимирівна, директор Михайлова Ольга Іванівна).

Наразі профорганізації підводять підсумки виконання колективних договорів та Угод за
2018-2020 роки та розпочато роботу над проєктами Угоди та колдоговорів на 2021-2025
роки. Досвід такої співпраці між профспілковою організацією і органами виконавчої
влади ОТГ ми вже маємо. Голова Казанківської селищної ради Асмолов О.В., начальник
відділу освіти, молоді та спорту Лука О.Б. та голова Володимирівської сільської ради
Довгий П.І., начальник відділу освіти, молоді та спорту Омельчак В.М. визнають, що
освітянська галузь одна з пріоритетних, бо немає більш важливих питань, ніж турбота
про підростаюче покоління і їх наставників.

Освітяни, в свою чергу, на практиці доводять, що вони здатні виконувати важливе
замовлення держави – вчити і виховувати гідних громадян України. Сприяє цьому своєю
позицією, своєю роботою і профспілка працівників освіти.

Протягом 2020 року районна профспілкова організація брала активну участь у всіх
заходах, які проводились з ініціативи Миколаївського обласного комітету профспілки
працівників освіти і науки України. Члени профспілки з задоволенням брали участь у
конкурсах і результатами засвідчили високий рівень компетенції, мотивованості та
успіху.

Казанківська гуманітарна гімназія у 2020р. стала переможцем обласного етапу
Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних
закладах Міністерства освіти і науки України, який спрямований на підвищення уваги з
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боку керівників і профспілкових організацій навчальних закладів щодо виконання заходів
з охорони праці, передбачених Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки
України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки,
колективними угодами, договорами, покращення профілактики випадків травматизму
учасників навчально-виховного процесу.

Колективу гімназії вручено диплом та цінний подарунок (принтер EPSON) за перемогу у
цьому конкурсі.

Вагомим є досягнення вчителя англійської мови Казанківського ЗЗСО №1 І-ІІІ ступенів
Яковенко Олени Станіславівни, яка брала участь у конкурсі «Шкільний вчитель нового
покоління». Конкурс був організований Миколаївським обласним комітетом профспілки з
метою привернення уваги до молодих вчителів, їх підтримки. Олена Станіславівна стала
переможницею конкурсу та отримала диплом і грошову винагороду 5000грн. За участь у
конкурсі дипломами, грошовими винагородами по 1000 грн. було відзначено вчителів
початкових класів Веселобалківської ЗОШ І-ІІ ступенів Кучеренко Т.М. та Куковицьку
Д.В.

Дипломом та грошовою винагородою відзначено первинну профспілкову організацію
Новофедорівської ЗОШ І-ІІ ступенів (голова профкому Дяченко С.О., директор Малик
І.Л.), яка у 2020р. брала участь у обласному конкурсі «Краща первинна профспілкова
організація» та первинну профспілкову організацію Миколаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів
(голова профкому Хом’якова Ю.В., директор Михайлова О.І.), яка брала участь у
конкурсі «Кращий відеорепортаж про профспілкову роботу».

Профспілка освіти постійно знаходиться у пошуку нових форм і методів, щоб
активізувати профспілкову роботу, мотивувати кожного члена профспілки, зацікавити.
Особливо зараз, в умовах тих викликів, з якими ми зіткнулися у 2020р. У зв’язку з
поширенням гострої респіраторної хвороби
Covid
-19
всі заходи доводиться проводити в дистанційному режимі. Вже стало нормою
проведення засідань президії, ради профспілки разом з соціальними партнерами у
режимі відеоконференції у програмі
ZOOM
.
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Поряд із вирішенням соціально-економічних, правових проблем, питань охорони здоров’я,
забезпечення соціальних гарантій членів профспілки в районній організації склалася
добра, багаторічна традиція вітати профспілчан з наступаючим Новим роком солодкими
подарунками та теплими, щирими словами з побажаннями здоров’я, миру, щастя та успіху
– що я зараз із задоволенням і роблю.

Ольга Дьоміна, голова Казанківської районної організації

профспілки працівників освіти і науки України
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