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Педагогічне навантаження вчителів, вихователів і керівників гуртків навчальних
закладів усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в навчальному
закладі. Розподіл педагогічного навантаження

(навчання, викладання і виховання) проводиться у повній відповідності з кількістю
педагогічних працівників, мережею класів, груп і гуртків на основі навчального плану
закладу. При цьому уповноважений власником представник - керівник навчального
закладу зобов’язаний дотримуватися такого порядку розподілу педагогічного
навантаження:

1. У січні-лютому, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню
освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, керівник навчального закладу в
изначає мережу класів, груп і гуртків
, погоджує ії з профкомом закладу
та з управліннями
( відділами ) освіти.

2. У березні керівник навчального закладу готує проект робочого навчального плану з
повним використанням інваріативної і варіативної частин відповідних навчальних
програм і подає його ( робочий план) на розгляд і узгодження з педагогічною радою.

3. Після узгодження проекту робочого плану у навчальному закладі він подається на
затвердження
управлінню
( відділу) освіти, у сфері дії якого перебуває
навчальний заклад.

4. У першій половині квітня керівник навчального закладу доручає тарифікаційній комісії
розподілити педагогічне навантаження з дотриманням принципу наступності та вимог
відповідних статей законодавства про освіту.

5. Згідно з положеннями статті 38 Закону України “Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності”, статей 21, 32 КЗпП України та пункту 4 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою запобігання істотних змін і
погіршення умов оплати праці ( стаття 7 Закону України “Про колективні договори і
угоди” і стаття 9 КЗпП України) проект розподілу педагогічного навантаження
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погоджується на засіданні профкому навчального закладу.

6. Погоджений з профкомом розподіл педагогічного навантаження оголошується на
педагогічній раді і доводиться до відома всіх вчителів, вихователів та керівників гуртків
під особисту розписку до 31 травня.

7. У серпні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник навчального закладу і до складу
якої входять представники адміністрації, профкому, визначає розмір заробітної
плати кожного вчителя, вихователя і керівника гуртка в залежності від
педагогічного навантаження, стажу роботи і результатів останньої атестації,
складає тарифікаційний список.

8. Результати тарифікації педагогічних працівників погоджуються з профкомом і
повідомляються вчителям, вихователям і керівникам гуртків під особисту розписку до
початку навчального року.

9. Не пізніше 5 вересня тарифікаційний список затверджується начальником відділу
(управління) освіти, у віданні якого перебуває навчальний заклад.

10. До цього Порядку відділом (управлінням) освіти можуть бути внесені доповнення і
зміни, які поліпшують становище педагогічних працівників та роблять його більш
демократичним і доступним (прозорим).
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