Стенд профспілкової роботи

Культурно-масова робота

В єдності — наша сила!

День учителя. Робота з ветеранами

Посилання на сторінку профспілки на сайті
школи:
http://school7.org/profspilka/index.html

Учительський туризм

Бажані якості профспілкового
лідера

Первинна профспілкова організація
Прилуцької загальноосвітньої школи І- ІІІ
ступенів № 7 Прилуцької міської ради
Чернігівської області
Голова ПК
Бойко Ольга Миколаївна
Директор школи
Зуб Володимир Володимирович

Високий професіоналізм, бажання навчатися.
Організаційні здібності.
Уміння приймати рішення і реалізувати
їх, відповідальність і самодисципліна.
Вміння відчувати людину.
Високі моральні якості.

Свято вчителя

e-mail:
school07.prulyku@gmail.com

Бажання співпрацювати.
Відданість роботі.

http://net.school07.tim.ua

Бажання діяти й відвага.
Перспективне мислення.
Широта мислення.
Уміння поводитися дипломатично.
Творча фантазія.
Готовність вносити зміни.
Розуміння різниці між лідером та командиром.

Адреса школи:
ЗOШ І-ІІІ ст. №7, вул. Миколаївська, 107,
м. Прилуки, Чернігівська обл., Україна, 17500
Телефони школи:
(04637) 3-15-71
(04637) 3-71-65 - директор школи

Незалежно від подій будьте сповнені надій,
Вдосконалюйтесь, творіть, вірте в краще і любіть,
Оптимізму вам, добра і натхнення джерела!

Робота - це головне в житті .
Склад профкому:
Від усіх неприємностей , від усіх бід
Бойко О. М. – голова профкому,
можна знайти тільки одне позбавлення - Миколенко О. М. - заступник голови ПК, голова
комісії з організаційно-масової роботи;
в роботі.
Ернест Хемінгуей

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТЕМА ШКОЛИ:
"Формування національної свідомості та
патріотизму особистості в навчально-виховному
процесі та через діяльність дитячо-юнацької
організації "Козацька республіка"

На сьогоднішній день в школі 23 класи, 3 ГПД, де
навчається 635 учні, педагогічний колектив
складається з 48 вчителів та 3 вихователів.
Профільне навчання:

10 - математичний, 11б - українська філологія,
11а - інформаційно-технологічний
Поглиблене вивчення предметів:

8а, 9а українська мова, 9б – математика.
Створена добровільна дитячо-юнацька організація
"Козацька Республіка" .
Перший випуск, як повна середня, школа здійснила у

1952 році.
На початок 01.09.2016 року зі школи випущено 3667
учнів (здійснено 63 випуски), з них нагороджено
золотою медаллю - 228, а срібною - 76.
За результатами попередніх атестацій:

9 – звання "вчитель-методист";
7 - звання "старший вчитель";
33 – вища кваліфікаційна категорія.

Всього у колективі 75 осіб, з них членів
профспілки – 72 особи, якісний показник
членства в профспілці - 96%.

Сидоренко Н. Г.– секретар;
Петриченко Л. Ю. - голова комісії з охорони
праці;
Федосенко О. Г. – голова комісії з соціальноекономічних питань;
Пшенична А. С. - голова комісії з культурномасової роботи;
Януш О. А. - голова комісії по роботі з молоддю,
сім’ями, дітьми, вчителями-ветеранами та
пенсіонерами;
Склад ревізійної комісії:
Бондаренко С.М., Данильченко В.М.,
Пожарська Н. О

Хто робить не більш того , за що йому
платять , ніколи не отримає більше
того , що він отримує.
Елберт Хаббард

Протокол
загальних зборів колективу
Прилуцької загальноосвітньої школи І - III ст. №7
Прилуцької міської ради Чернігівської області
23.11.2016р.

№9

Порядок денний:
1. Про хід виконання колективного
договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом
Прилуцької ЗОШ I-III ступенів № 7

(Директор школи, голова ПК)

