ЗАТВЕРДЖУЮ
на засіданні профкому
08.01.2018 №1
ПЛАН
роботи первинної профспілкової організації Кремінської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату на 2019 рік
І Профспілкові збори
Лютий
1.1.

1.2.

1.3.

Про роботу адміністрації і профспілкової організації школи-інтернату
по виконанню колективного договору за 2018 рік.
Доповідають: Голій Л.А. – директор школи
Носенко О.М. – голова профкому
Про роботу комісії з питань охорони праці.
Чередниченко Т.Ю. – голова комісії з питань охорони
праці
Звіт про виконання кошторису профспілкового комітету за 2018 рік та
про кошторис на 2019 рік.
Носенко О.М. – голова профкому
Квітень

1.4.

Про дотримання вимог Статуту Профспілки щодо вирішення питань
оплати праці, розміру надбавок, доплат, премій, винагород
працівникам.
Носенко О.М. - голова профкому, комісія з питань

соц..захисту
1.5.

Про підготовку до оздоровлення членів профспілки та дітей влітку
2019 року. Участь в обласному конкурсі на кращу організацію
оздоровлення членів профспілки та їх дітей.
Олійник І.В. – голова комісії з питань соцзахисту

1.6.

Про роботу культурно-масової комісії щодо інформаційного
забезпечення членів профспілки.
Кияшко А.В. – голова комісії з питань культурно-

масової роботи
Жовтень
1.7.

Про проведення звітних зборів:
- Звіт про роботу профспілкового комітету за 2019 рік;
Носенко О.М. – голова профкому
- Звіт про роботу ревізійної комісії первинної профспілкової
організації за 2019 рік.
Фоменко А.А. – голова ревкомісії
ІІ Засідання профспілкового комітету
Січень

2.1. Про затвердження планів роботи профспілкового комітету та постійних
комісій на 2019 рік.
Носенко О.М. – голова профкому
2.2. Про погодження графіка відпусток працівників школи-інтернату на 2019
рік.
Олійник І.В. – голова комісії з питань соцзахисту
2.3. Про стан медичного обслуговування працівників школи-інтернату
охорони

Чередниченко Т.Ю. – голова комісії з питань
праці.
Березень

2.4. Про стан ведення трудових книжок працівників.
Носенко О.М. – заступник голови профкому

Серпень
2.5. Про хід виконання колективного договору між адміністрацією і
профспілковою організацією. Про підготовку школи-інтернату до нового
навчального року.
Носенко О.М.,члени профкому
Листопад
2.6. Про дотримання членами колективу Правил внутрішнього трудового
розпорядку.
Олійник І. В. – голова комісії з питань соц..захисту
2.7. Про підготовку та проведення Новорічних та різдвяних свят.
Кияшко А.В. – голова комісії з питань культурномасової роботи
2.8. Про підсумки рейтингової діяльності вчителів та вихователів школиінтернату.
Носенко О.М.,Камєнєва Є.Л.,члени профкому

ІІІ Загальні заходи
3.1. Забезпечувати виконання Закону України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності», Статуту Профспілки, рішень профспілкових
з»їздів, постанов вищих профспілкових органів та своїх власних.
Протягом року

Члени профкому

3.2. Постійно контролювати:
- хід виконання критичних зауважень і пропозицій, висловлених членами
профспілки на зборах, засіданнях профкому;
Протягом року

Камєнєва Є.Л.,члени профкому

- Виконання колдоговору між дирекцією і профспілковою
організацією;
Протягом року

Комісія з питань соц..захисту

3.3. Провести заходи, присвячені Дню знань та дню працівників освіти.
Вересень – жовтень

Культмасова комісія

3.4. Провести заходи, присвячені здоровому способі життя , спортивні
змагання, спартакіаду
Червень,вересень

Культмасова і спорт масова комісії

3.5. Надавати допомогу вчителям-пенсіонерам та молодим вчителям.
Протягом року

Голова профкому

Члени профкому

О.М.Носенко

