Вакантні посади комунального закладу «Середня загальноосвітня
школа № 38 ім. І. О. Секретнюка» КМР станом на 03.09.2018 року
відсутні
Відповідно до законодавства України педагогічним працівником повинна бути особа з високими
моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки,
забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу
виконувати професійні обов'язки в навчальному закладі системи загальної середньої освіти.
До педагогічної діяльності у навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за
медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження
педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
Які обов’язки можуть покладатися на педагогічних працівників?
Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних
закладів України передбачено, що працівники закладу освіти зобов'язані:
а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила
внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки,
передбачені відповідними правилами та інструкціями;
в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе
ставлення до майна навчального закладу.
Крім того, працівники середнього загальноосвітнього навчального закладу в установлені строки повинні
проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.
Також даними Правилами передбачено, що педагогічні працівники навчального закладу повинні:
- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог,
сприяти розвиткові здібностей учнів;
- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської
моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства,
інших доброчинностей;
- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей
України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних,
дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
- готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними,
національними, релігійними групами;
- додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;
- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим
звичкам;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру
Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи
посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку
кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і
професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та
умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються.

В комунальний заклад «СЗШ№38 ім.І.О.Секретнюка » міської ради педагогічні працівники
приймаються на роботу за співбесідою з керівником закладу .
Згідно із пунктом третім статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні
працівники можуть прийматися на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за
контрактом.
Які особливості працевлаштування молодого педагога?
Що стосується прийняття на роботу та укладення трудових договорів з педагогічними працівниками,
то трудові відносини в системі загальної середньої освіти крім законодавства України про працю
регулюються також Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими
нормативно-правовими актами в даній сфері.
Молоді працівники, які закінчили навчальний заклад і приступають до роботи у загальноосвітньому
навчальному закладі на посаді педагогічного працівника, приймаються на роботу шляхом співбесіди та
укладенням трудового договору. Разом із заявою молодий працівник зобов’язаний подати:
• паспорт;
• трудову книжку (за наявності);
• копію довідки з ідентифікаційним номером;
• документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
• документ про стан здоров’я;
• для працівників чоловічої статі документ військового обліку (військовий квиток або приписне
свідоцтво).
Працівникам, які стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після
прийняття на роботу.
Педагогічне навантаження молодого вчителя в загальноосвітньому начальному закладі згідно з
нормами статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» має бути не менше 18 навчальних годин
протягом навчального тижня.
Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН. За
результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді,
присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може
бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог організатор - методист" та інші.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 передбачено надання
одноразової грошової допомоги в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам вищих
навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали
на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх навчальних закладах.
Що таке трудовий договір?
Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Укладення трудового договору оформляється наказом
зарахування працівника на роботу.
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Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України трудовий договір може бути укладений
на невизначений строк (безстроковий) або на визначений строк, встановлений за погодженням сторін
(строковий).
Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк із урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або
інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Строковий трудовий договір з педагогічним працівником може бути укладено лише за згодою
працівника.

Яка форма укладення трудового договору?
Відповідно до трудового законодавства, трудовий договір укладається, як правило, в письмовій
формі, і для цього необхідним є усне волевиявлення обох сторін з оформленням прийняття на роботу
наказом . Однак є випадки коли додержання письмової форми є обов'язковим, а саме:
1) при організованому наборі працівників.
2) при укладенні контракту;
3) у випадках коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
4) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
5) при укладенні трудового договору з фізичною особою;
6) в інших випадках, передбачених законодавством України.
При письмовій формі трудовий договір складається у трьох примірниках, з яких два знаходяться у
сторін, а третій — у державній службі зайнятості, яка здійснює реєстрацію трудового договору.
При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що
посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про
освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.
Форма письмового трудового договору між працівником і фізичною особою затверджена наказом
Міністерства праці та соціальної політики України № 260 від 8 червня 2001 р. Договір може укладатись на
певний строк, установлений за погодженням сторін, або безстроково, на невизначений строк. В договорі
визначається докладна характеристика роботи, яку повинен виконувати працівник, вимоги до рівня
виконання роботи, строки виконання роботи, її обсяг, дотримання правил виконання роботи тощо.
При вирішенні питань цього трудового договору сторони керуються загальними нормами
законодавства про працю України.

