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”Беларускі Час“
07.10.2014

В День учителя председатель Центрального комитета
Белорусского профсоюза работников образования и науки
Александр БОЙКО рассказал корреспонденту «БЧ», как изменилось
социально-экономическое положение педагогов за последние 4 года.
– Александр Александрович, с какими итогами встречаем
праздник?
– В этом учебном году в Беларуси функционируют более 8 тыс.
учреждений дошкольного, общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования, в которых
свыше 200 тыс. педагогов обучают и воспитывают около 2 млн.
учащихся и студентов. Наши учителя, педагоги, воспитатели достойно
работают, растят настоящих граждан своей страны, способствуют
повышению интеллектуального уровня нации.
– Вы согласны, что школа постепенно приобретает женское
лицо?
– В системе общего среднего образования задействована почти
половина педагогических кадров страны. В 2013/2014 учебном году у нас
было 101,1 тыс. учителей. Из них подавляющее большинство (86,5%) –
женщины. Преподавателей в возрасте до 30 лет в школе 13,5%, учителей
пенсионного возраста – почти 10%. Вообще, система образования
напрямую зависит от демографической ситуации в стране: уменьшается
количество детей, соответственно, снижается число педагогов. Уже в
этом году прием на педагогические специальности по сравнению с
2011-м уменьшился на 41%. Государство усиленно поддерживает
рождаемость, и, по прогнозам, к 2020 году численность воспитанников
детсадов увеличится на 8%, учащихся средних школ – на 15%.
– Не могу обойти стороной проблемные вопросы отрасли,
а именно, низкую зарплату педагогов...
– К сожалению, после 2010 года в отрасли наблюдается снижение
темпов роста как номинальной, так и реальной зарплаты работников.
Самым трудным для педагогов стал 2011 год. Рост реальной зарплаты
тогда составил 80,3% при индексе потребительских цен – 208,6%.
Потери того года остались некомпенсированными.
В последующие годы зарплата работников образования повышалась
в основном с увеличением тарифной ставки 1-го разряда, поэтому
с августа 2012 года по уровню начисленной среднемесячной зарплаты
по отдельным видам экономической деятельности система образования
заняла предпоследнюю позицию, на которой остается до сих пор.
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– Труднее всего пришлось работникам дошкольных учреждений?
– Да. К 1 сентября 2013 года только столичным детсадам
требовалось 908 воспитателей. Мы неоднократно обращали внимание на
необходимость повышения заработной платы работникам дошкольных
учреждений. Ведь их социальный статус не соответствует ни характеру
деятельности, ни особенностям нормирования труда, хотя работа
связана с постоянным эмоциональным напряжением. На улучшение
материального положения «дошкольников» было направлено
постановление Совмина от 22 апреля 2013 года № 302, которое
повысило с 1 июля 2013-го тарифные ставки воспитателей на 25%,
помощников воспитателей – на 10%. Однако их реальная зарплата тогда
выросла в среднем лишь на 12–13% и 7% соответственно. В то же время
в трудном положении оказались также учителя и педагоги
дополнительного образования. Вместе с 25-процентным повышением
тарифных ставок в сентябре 2013 года они получили 2 дополнительных
часа педагогической нагрузки (20 вместо 18). Реально их зарплата
повысилась в среднем от 1,8% до 5% вместо обещанных 25%.
Фактически им лишь компенсировали рост нагрузки.
– Что предпринял в этой ситуации отраслевой профсоюз?
– Центральный комитет профсоюза обратился в Совмин, Палату
представителей, ФПБ и высказывался о необходимости совершенствования
оплаты труда бюджетников путем оптимизации единой тарифной сетки,
увеличением размера тарифной ставки 1-го разряда до уровня бюджета
прожиточного минимума и отмены корректирующих коэффициентов.
Кроме того, в отраслевом тарифном соглашении между профсоюзом и
Министерством образования была прописана позиция о принятии
конкретных мер по совершенствованию организации труда и зарплаты
воспитателей, снижению продолжительности их рабочей недели.
Необходимость ее реализации обсуждалась на совместной коллегии в
феврале прошлого года, на заседании отраслевого совета по трудовым и
социальным вопросам в 2014 году.
– Какие дальнейшие решения предприняло правительство в
отношении работников образования?
– С 1 апреля нынешнего года повысились надбавки педагогическим
работникам учреждений дошкольного образования за наличие
квалификационных категорий. Такая норма содержалась в постановлении
Совмина № 265 от 27 марта 2014 года. Педагоги с высшей
квалификационной категорией получили 60-процентную надбавку,
специалисты с первой категорией – 40%, со второй – 25%. На 20%
повысились оклады помощников воспитателей, на 10% выросли
тарифные ставки руководителей учреждений образования и их
заместителей, а также педагогов, не имеющих категорий.
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Постановление позволило повысить зарплату педработников
в среднем на 6–15%.
– Это повышение зарплат отличалось от того, что предлагал
ваш профсоюз?
– Мы поднимали вопрос увеличения нормативов на установление
надбавок за наличие квалификационных категорий минимум в 3–4 раза.
К сожалению, повышение было не таким существенным. Но с 1 сентября
2014 года размер надбавки все же вырос. Педагоги второй категории
получили ее в размере 30% от оклада, учителя первой категории – 55% ,
высшей – 90%, учителя-методисты – 120%. Кроме того, постановление
коснулось также педработников других учреждений образования,
зарплата которых не повышалась с 2010 года. Благодаря увеличению
надбавок за категорию средняя заработная плата учителей повысилась
на 153–967 тыс. рублей. Также повышение тарифного оклада на 10%
предусмотрено руководителям учреждений, педработникам, не имеющим
квалификационной категории, руководителям физического воспитания
учреждений общего среднего образования, на 20% – помощникам
воспитателя.
– С какими еще предложениями выступал отраслевой
профсоюз?
– Предлагалось по аналогии с опытом системы здравоохранения
установить дифференцированное в зависимости от категории повышение
тарифных ставок учителям и другим педагогам за подготовку
победителей республиканских и международных олимпиад, конкурсов
и соревнований. Также мы выступали за введение отраслевого
повышающего коэффициента к тарифным ставкам, окладам
педработников и руководителей учреждений образования в размере не
менее 30% для достижения общереспубликанских прогнозных
показателей. Предлагалось также увеличить количество часов
организационно-воспитательной работы до 9 часов в неделю.
– В последнее время все чаще говорят о необходимости
повышения социального статуса педагога. Вы считаете, его нужно
повышать?
– Да. Правда, это работа не одного года, но делать ее необходимо
срочно, комплексно: повышать заработную плату до средней по
региону, оптимизировать документооборот и попросту сократить
запрашиваемую разными ведомствами информацию, тем самым
высвобождая учителей от выполнения ими «несвойственных» функций.
Свое видение по этому вопросу профсоюз представил в Министерство
образования вместе с предложениями по социальному пакету.
Анастасия ШИРАЛИЕВА
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В обязанностях не значится
”Советская Белоруссия“
14.05.2014

Все чаще в редакционной почте оказываются письма от
учителей. Анонимные. И все о давнишней проблеме, о которой как–то
не принято говорить вслух, — внеурочные обязанности педагогов,
большинство из которых не имеют ничего общего с профессией.
Отсюда и самоирония работников школы, мол, каждый из них сегодня
«и швец, и жнец, и на дуде игрец». Что же на самом деле входит
в список «домашних заданий» для учителя? За ответом корреспондент
«СБ» обратилась к специалистам. Итак, должен ли учитель...
...сопровождать школьный автобус?
Учителя из Мстиславского района пишут, что до занятий и после
вынуждены сопровождать школьные автобусы, которые подвозят
учеников из дому на занятия и обратно. Как оказалось, такая ситуация
повсеместно. Роман Дапиро, заместитель председателя Белорусского
профессионального союза работников образования и науки, говорит,
что этот вопрос уже не раз ставили перед министерством: «Но пока
ясно, что никто с учителей ответственности за безопасность детей не
снимет, даже если подвозом займутся исключительно транспортники.
Помните случай со школьным автобусом, когда водитель потерял
сознание за рулем, а учитель–дефектолог взяла управление автобусом
на себя и предотвратила гибель детей? Как вариант предлагаем увеличить
количество оплачиваемых часов организационно–воспитательной
работы. Понятно, что в отраслевом соглашении мы не будем приписывать
лишние обязанности работнику, поэтому при распределении средств,
выделяемых на материальное стимулирование труда, опираются на
действия, которые являются ненормированными — то есть это увязано
на коллективном договоре и приказе руководителя о назначении лиц,
отвечающих за организацию сопровождения при подвозе обучающихся.
В итоге получаем: на местах раздают указания, определяют ответственных
и по своему усмотрению расходуют средства стимулирующего фонда.
Проблема еще и в том, что серьезная сумма из стимулирующего фонда
уходит на поддержку водителей школьных автобусов — иначе некому
возить будет». К слову, обязанности педагогических работников при
организации подвоза учеников так нигде и не прописаны, равно как и
вопросы оплаты этой работы.
...дежурить в компьютерных классах?
Ежедневно, в том числе и в субботу, педагоги в некоторых школах
до позднего вечера дежурят в компьютерных классах. Роман Дапиро
поясняет, что работа сверх нормы у нас четко регулируется
законодательством, за нее работник должен получить если не доплату,
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то как минимум отгулы. «Например, мы сейчас исходим из того, что в
объем ставки вместо 18 нормированных оплачиваемых часов и 18
ненормированных неоплачиваемых стало входить 20 оплачиваемых (в
прошлом году была пересмотрена норма рабочей нагрузки) и 16
неоплачиваемых. И все обязанности педагога должны укладываться в
эти часы». Любая переработка — только с согласия. ...дежурить на
городских дискотеках? Еще дольше приходится некоторым
контролировать городские дискотеки: предполагается, что зоркий глаз
учителя обязан здесь заметить, кто из учеников и в каком состоянии
заглянул на танцы. В профсоюзе уверены: на дискотеках, которые
проводятся за пределами учреждения образования, должны быть другие
меры безопасности! Если учитель желает участвовать в работе
общественных формирований, которые помогают органам правопорядка,
это его право и в круг должностных обязанностей не входит.
...дежурить возле водоемов?
Зимой и ранней весной в некоторых районах работники школ
вынуждены дежурить возле рек и озер, чтобы, не дай бог, ни один
школьник не прошел по тонкому льду. Вот только, скажем, Марья
Ивановна оказывается бессильной перед бабушкой, которая на свой страх
и риск тащит внука на занятия по хрустящей под ногами корочке... Тут
у Романа Дапиро есть еще одно сомнение: если не ровен час начнет
ребенок тонуть, разве каждый учитель сможет оказать ему помощь? «К
сожалению, во многих ситуациях нет понимания, что только
педработник не может нести всю ответственность. А как же родители?»
Такого же мнения придерживается и вице–премьер Анатолий Тозик:
«Мы перегнули палку: родитель, получается, не отвечает ни за что,
учитель — за все. Нельзя превращать школу в своего рода
«образовательную камеру хранения»: отправили туда детей — и забыли.
Мы будем брать курс на усиление родительской ответственности!»
...проверять печное оборудование?
Но настоящий «хит» педагогических обязанностей — обследование
жилья на готовность... печного оборудования к отопительному сезону.
Роман Дапиро категоричен: «Сегодня не может директор сказать, мол,
не пойдешь туда–то — уволю. Все должны действовать по закону. И
все, что касается распоряжений от проверки печей до дежурства за
пределами учреждений, точно не входит в круг обязанностей учителя. К
нам поступают такие же жалобы, например, по уборке различных
территорий. И здесь каждый должен решать сам: выполнять или нет.
Скажем, проверка отопления — это уже на грани безответственности,
ведь у педагога нет соответствующей подготовки, в придачу такая
работа и оплачиваться не может, так как не входит в должностные
обязанности работника и сферу деятельности учреждения образования».
Александр СТАДУБ, Ольга ПАСИЯК
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Пра атэстацыю і не толькі
МАТЭРЫЯЛЫ ПРАМОЙ ЛІНІІ Ў РЭДАКЦЫІ ”НАСТАЎНІЦКАЙ ГАЗЕТЫ“
У кастрычніку 2014 года ў рэдакцыі “Настаўніцкай газеты”
адбылася прамая лінія са спецыялістамі Цэнтральнага камітэта
Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі. На
пытанні нашых чытачоў адказвалі Раман Восіпавіч Дапіра, намеснік
старшыні цэнтральнага камітэта, Ларыса Васільеўна Манюк, галоўны
прававы інспектар працы, Валянціна Рыгораўна Герасімовіч, загадчык
аддзела сацыяльна-эканамічнай работы, і Марына Леанідаўна Лясун,
галоўны тэхнічны інспектар працы. На працягу больш чым дзвюх гадзін
спецыялісты адказвалі на пытанні, звязаныя з праходжаннем атэстацыі
на прысваенне кваліфікацыйных катэгорый, асаблівасцямі налічэння
заработнай платы, заключэння ці скасавання працоўных адносін,
адметнасцямі арганізацыі працоўнага распарадку, а таксама вырашэння
жыллёвага пытання педагогаў. Сёння мы пачынаем публікаваць адказы
на найбольш актуальныя для многіх супрацоўнікаў галіны пытанні.
— Працаваў 25 гадоў настаўнікам фізікі, меў першую
кваліфікацыйную катэгорыю. Потым па стане здароўя вымушаны быў
аформіць інваліднасць — не працаваў. Зараз вярнуўся ў школу, але
ўжо выхавальнікам групы прадоўжанага дня. Ці магчыма перанесці
катэгорыю настаўніка на маю сённяшнюю пасаду выхавальніка?
Калі так, якім павінен быць парадак дзеянняў з майго боку?
Р.В.: — У адпаведнасці з пунктам 20 Інструкцыі аб парадку
правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi
(акрамя педагагiчных работнiкаў з лiку прафесарска-выкладчыцкага
складу ўстаноў вышэйшай адукацыi), зацверджанай пастановай
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бедарусь 22 жнiўня 2012 г. № 101 у
рэдакцыі пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад
26.03.2014 № 20, выхавальнікі, калi iм прысвоена квалiфiкацыйная
катэгорыя па пасадзе настаўнiка, пры праходжаннi атэстацыi на
прысваенне квалiфiкацыйнай катэгорыi па пасадзе выхавальніка маюць
права прэтэндаваць на прысваенне той жа квалiфiкацыйнай катэгорыi,
якую яны маюць па пасадзе настаўніка, незалежна ад вызначанага часткай
першай пункта 19 названай iнструкцыi стажу работы на гэтай пасадзе.
Гэта значыць, што пры наяўнасці ў вас першай кваліфікацыйнай
катэгорыі па пасадзе настаўніка і жадання прайсцi атэстацыю на
прысваенне той жа квалiфiкацыйнай катэгорыi па пасадзе выхавальніка
ў адпаведнасці з пунктам 17 інструкцыі вы маеце права падаць
адпаведную заяву ў атэстацыйную камісію ў тэрмін да 31 сакавіка
бягучага навучальнага года. У сваю чаргу атэстацыйная камісія павінна
дапусціць вас да атэстацыі на прысваенне першай кваліфікацыйнай
катэгорыі па пасадзе выхавальніка незалежна ад стажу работы па
пасадзе выхавальніка. Атэстацыя ў гэтым выпадку праводзіцца ў такім
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жа парадку, што і ў дачыненні да астатніх асоб з ліку выхавальнікаў,
якія прэтэндуюць на прысванне першай кваліфікацыйнай катэгорыі па
пасадзе выхавальніка, гэта значыць, у форме атэстацыйнай гутаркі на
пасяджэннi атэстацыйнай камiсii ў тэрмін, вызначаны ў адпаведнасцi з
графiкам атэстацыi.
Трэба мець на ўвазе, што прысваенне ці адмова ў прысваенні ў вашым
выпадку першай кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе выхавальніка
з’яўляецца прэрагатывай атэстацыйнай камісіі. Пры адмове ў
прысваенні першай кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе выхавальніка
ў адпаведнасці з пунктам 52 інструкцыі вы маеце права прайсцi
атэстацыю на прысваенне квалiфiкацыйнай катэгорыi не раней чым праз
адзiн год пасля прыняцця адпаведнага рашэння атэстацыйнай камiсiяй.
Адносна перапынку ў рабоце на пасадзе педагагічнага работніка, які
ў вас маецца ў сувязі са станам здароўя, тлумачым наступнае. Накіраванне
вас па iнiцыятыве кiраўнiка ўстановы адукацыi на пацвярджэнне першай
кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе настаўніка як педагагічнага
работніка, які мае перапынак у працы на педагагiчных пасадах больш як
два гады, у адпаведнасці з пунктам 5 названай інструкцыі не
дапускаецца, бо вы не займаеце на цяперашні момант пасаду настаўніка.
— Працавала ва ўстанове дашкольнай адукацыі музычным
кіраўніком, асноўнай адукацыя ў мяне профільная вышэйшая —
музычна-педагагічны факультэт педагагічнага ўніверсітэта. Скажыце,
ці змагу я прэтэндаваць на прысваенне той жа кваліфікацыйнай
катэгорыі (першай), калі перайду працаваць у школу настаўнікам
музыкі.
Р.В.: — У гэтым пытанні мы кіруемся пунктам 20 Інструкцыі аб
парадку правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi.
На жаль, у вашым выпадку немагчыма прэтэндаваць на прысваенне па
пасадзе настаўніка музыкі той жа кваліфікацыйнай катэгорыі, што і па
пасадзе музычнага кіраўніка.
У вашым выпадку прыйдзецца пачынаць з другой катэгорыі. Прычым
першапачаткова неабходна будзе адпрацаваць два гады настаўнікам, каб
прэтэндаваць на прысваенне другой кваліфікацыйнай катэгорыі.
Лепшым рашэннем у вашым выпадку было б пайці спачатку працаваць
у школу па сумяшчальніцтве, а потым ужо, калі будзе напрацаваны
двухгадовы стаж, прэтэндаваць на другую кваліфікацыйную катэгорыю
настаўніка з далейшым пераходам на пастаяннае месца працы ў школу.
Безумоўна, мы возьмем гэтае пытанне пад увагу для далейшай
прапрацоўкі і далейшага магчымага ўнясення змяненняў у адпаведную
інструкцыю.
— 7 мая 2014 года настаўнік здаў кваліфікацыйны экзамен на
прысваенне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі ў Акадэміі
паслядыпломнай адукацыі. Але не напісаў у неабходны час заяву ў
атэстацыйную камісію, таму ў мінулым навучальным годзе не мог
атэставацца. Згодна з пунктам 22 Інструкцыі аб правядзенні
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атэстацыі, тэрмін правядзення атэстацыі работніка на прысваенне
катэгорыі не павінен перавышаць 4 месяцы з даты выдачы выпіскі
з пратакола аб здачы кваліфікацыйнага экзамену. Ці ўваходзіць у
гэты тэрмін працоўны адпачынак? Калі павінна быць напісана
заява, каб выпіска з пратакола заставалася сапраўднай? Ці можна
пісаць заяву ў атэстацыйную камісію школы з 1 верасня, калі
дзейнічае яшчэ мінулы склад атэстацыйнай камісіі?
Р.В.: Найперш варта адзначыць, што напісанне заявы на
праходжанне атэстацыі не прывязана да складу атэстацыйнай камісіі. У
адпаведнасці з пунктам 17 Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыi
педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi педагагічны работнік, які
выказаў жаданне прайсці атэстацыю на прысваенне кваліфікацыйнай
катэгорыі, падае пісьмовую заяву ў атэстацыйную камісію да 31
сакавіка бягучага навучальнага года, таму пачынаючы з 1 верасня 2014
года гэты настаўнік можа падаць адпаведную заяву.
У адпаведнасці з пунктам 22 інструкцыі, тэрмін правядзення атэстацыі
педагагічнага работніка на прысваенне вышэйшай кваліфікацыйнай
катэгорыі не павінен перавышаць чатырох месяцаў з даты выдачы
педагагічнаму работніку выпіскі з пратакола пасяджэння кваліфікацыйнай
камісіі. Такі тэрмін распрацоўшчыкамі інструкцыі і вызначаўся з улікам
таго, што ён можа супасці з перыядам летніх адпачынкаў, калі
атэстацыйныя камісіі не праводзяць пасяджэнні. У дачыненні да
сітуацыі, указанай у пытанні, трэба дадаць, што пры вызначэнні даты
заканчэння тэрміну правядзення атэстацыі будуць улічаны перыяды
часовай непрацаздольнасці і працоўнага і (ці) сацыяльнага адпачынкаў
педагагічнага работніка ў адпаведнасці з пунктам 22 інструкцыі.
Гэта значыць, што да заканчэння чатырохмесячнага тэрміну з даты
выдачы выпіскі з пратакола пасяджэння кваліфікацыйнай камісіі без
уліку вышэйпазначаных перыядаў настаўніку неабходна паспець падаць
заяву ў атэстацыйную камісію, а самой камісіі прыняць рашэнне аб
допуску да атэстацыі ці адмове ў такім допуску, а таксама правесці
атэстацыйную гутарку з атэстуемым на сваім пасяджэнні і прыняць
адпаведнае рашэнне.
Такім чынам, у гэтым выпадку тэрмін праходжання атэстацыі
працягваецца прыкладна да канца кастрычніка, калі ў гэты перыяд
настаўнік пабываў толькі ў працоўным адпачынку ўстаноўленай
працягласці і не меў часовай непрацаздольнасці і (ці) сацыяльнага
адпачынку.
— Ці абавязкова наяўнасць павышэння кваліфікацыі пры
праходжанні атэстацыі на другую ці першую кваліфікацыйную
катэгорыю?
Р.В.: — Варта памятаць, што ў адпаведнасці з сённяшняй
рэдакцыяй інструкцыі існуе такое паняцце, як допуск да праходжання
атэстацыі. Рашэнне аб допуску на праходжанне атэстацыі на
прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі прымаецца атэстацыйнай
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камісіяй на чарговым пасяджэнні пасля таго, як педработнік падаў заяву
на праходжанне атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі.
У гэтым выпадку неабходна кіравацца пунктам 18 дзеючай інструкцыі
аб парадку атэстацыі. У дакуменце значыцца, што абавязковымі ўмовамі
допуску педработніка да атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай
катэгорыі — любой — з’яўляецца адпаведнасць атрыманай адукацыі
кваліфікацыйным патрабаванням, наяўнасць стажу работы ў адпаведнасці
з пунктам 19 інструкцыі (акрамя вызначаных інструкцыяй выпадкаў) і
асваенне зместу адукацыйнай праграмы павышэння кваліфікацыі ў
тэрміны, прадугледжаныя заканадаўствам. Іншымі словамі, калі
ўстаноўлена абавязковае павышэнне кваліфікацыі адзін раз у тры гады,
то для праходжання атэстацыі ў тым ліку і на прысваенне другой ці
першай катэгорыі гэтая ўмова павінна выконвацца.
— Працую выхавальнікам у дзіцячым садзе, маю першую
кваліфікацыйную катэгорыю. Хацела б перайсці на работу ў
школу, ведаю, што ў нашым горадзе зараз ёсць магчымасць
уладкавацца на работу выхавальнікам групы прадоўжанага дня ці
педагогам-арганізатарам. Ці магчымы такі варыянт у маім выпадку?
На месцы мне сказалі, што мая адукацыя “дашкольніка” не дазваляе
працаваць у школе.
Р.В.: — У такім выпадку неабходна кіравацца кваліфікацыйнымі
патрабаваннямі, якія прад’яўляюцца да той ці іншай пасады,
устаноўленымі Выпускам 28 Адзінага кваліфікацыйнага даведніка пасад
служачых “Пасады служачых, занятых у адукацыі”. У дачыненні да
пасады выхавальніка ( у тым ліку групы прадоўжнага дня) гэта
наяўнасць вышэйшай ці сярэдняй спецыяльнай адукацыі па профілях
“Педагогіка”, “Педагогіка, прафесійная адукацыя” ці вышэйшай,
сярэдняй спецыяльнай адукацыі і перападрыхтоўкі па профілях
“Педагогіка”, “Педагогіка, прафесійная адукацыя” без прад’яўлення
патрабаванняў да стажу работы. Іншымі словамі, пры наяўнасці
вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці “Дашкольная адукацыя”, што
мае на ўвазе падрыхтоўку па профілі “Педагогіка” са спецыялізацыяй
“Педагогіка дзяцінства”, магчыма працаваць у школе выхавальнікам
групы прадоўжанага дня.
Больш за тое, пры пераходзе на работу ў школу выхавальнікам
групы прадоўжанага дня вы можаце прэтэндаваць на тую ж
кваліфікацыйную катэгорыю, што і па пасадзе выхавальніка
дашкольнай установы, — у вашым выпадку першую.
У дачыненні да пасады педагога-арганізатара прад’яўляюцца
наступныя кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая ці сярэдняя
спецыяльная адукацыя па профілях “Педагогіка”, “Педагогіка,
прафесійная адукацыя” ці вышэйшая, сярэдняя спецыяльная адукацыя і
перападрыхтоўка па профілях “Педагогіка”, “Педагогіка, прафесійная
адукацыя” без прад’яўлення патрабаванняў да стажу работы.
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Іншымі словамі, у вашым выпадку адукацыя не з’яўляецца
перашкодай для прэтэндавання на названыя пасады.
— У мяне вышэйшая катэгорыя настаўніка фізкультуры і
вышэйшая катэгорыя педагога дадатковай адукацыі. Зараз я
працую педагогам-арганізатарам у Цэнтры турызму. Выдатнік
адукацыі. Ці магчымы “перанос” адной з маіх катэгорый для
работы педагогам-арганізатарам?
Р.В.: — На падставе пункта 20 Інструкцыі аб парадку правядзення
атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi педагогiарганiзатары
пры
праходжаннi
атэстацыi
на
прысваенне
квалiфiкацыйнай катэгорыi маюць права прэтэндаваць незалежна ад
працягласці стажу працы на пасадзе педагога-арганізатара на
прысваенне той жа квалiфiкацыйнай катэгорыi, якая iм была прысвоена
раней па пасадзе настаўнiка. Такім чынам, вы можаце прэтэндаваць на
прысваенне вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi па пасадзе педагогаарганізатара, зыходзячы з наяўнасці вышэйшай квалiфiкацыйнай
катэгорыi па пасадзе настаўнiка. Згодна з часткай другой пункта 20
інструкцыі, пры праходжаннi атэстацыi ў такім выпадку педагагiчныя
работнiкi, якiя прэтэндуюць на прысваенне вышэйшай квалiфiкацыйнай
катэгорыi, квалiфiкацыйны экзамен не здаюць.
У адпаведнасці з пунктам 18 інструкцыі, абавязковымі ўмовамі
допуску да атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі акрамя
ўказаных патрабаванняў да стажу з’яўляюцца адпаведнасць атрыманай
адукацыi квалiфiкацыйным патрабаванням і засваенне зместу
адукацыйнай праграмы павышэння квалiфiкацыi кiраўнiцкiх работнiкаў
i спецыялiстаў у тэрмiны, прадугледжаныя заканадаўствам. Таму раім у
бліжэйшы час прайсці павышэнне кваліфікацыі.
— Як быць з маладымі спецыялістамі пры правядзенні атэстацыі
на прысваенне другой кваліфікацыйнай катэгорыі? Яны толькі
адпрацавалі два гады, прэтэндуюць на другую кваліфікацыйную
катэгорыю, але павышэння кваліфікацыі ў іх у апошнія гады не было.
Р.В.: — Заканадаўства не ўтрымлівае асобныя падыходы да
правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў з ліку маладых
спецыялістаў. Так, часткай першай пункта 19 Інструкцыі аб парадку
правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi
ўстаноўлена, што прэтэндаваць на прысваенне другой квалiфiкацыйнай
катэгорыi могуць педагагiчныя работнiкi, якiя маюць стаж працы на
пасадзе, па якой атэстуюцца, два гады. Акрамя таго, у адпаведнасці з
часткай трэцяй гэтага пункта асобы, якiя атрымалi дыплом аб
вышэйшай адукацыi з адзнакай, дыплом магiстра цi дыплом
даследчыка, дапускаюцца да атэстацыi на прысваенне другой
квалiфiкацыйнай катэгорыi пры наяўнасцi стажу працы адзiн год.
Пры гэтым у адпаведнасці з пунктам 18 інструкцыі абавязковымі
ўмовамі допуску да атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай
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катэгорыі
з’яўляюцца
адпаведнасць
атрыманай
адукацыi
квалiфiкацыйным патрабаванням; наяўнасць стажу працы ў
адпаведнасцi з часткамi першай — чацвёртай пункта 19, пунктам 20
інструкцыi; засваенне зместу адукацыйнай праграмы павышэння
квалiфiкацыi кiраўнiцкiх работнiкаў i спецыялiстаў у тэрмiны,
прадугледжаныя заканадаўствам.
Такім чынам, у дачыненні да атэстацыі асоб, якія прыступілі да
працы на пасадах педагагічных работнікаў пасля заканчэння навучання
ў адпаведных установах вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі,
мае месца сітуацыя, калі тэрмін працы на гэтых пасадах меншы за
тэрмін, вызначаны заканадаўствам для засваення зместу адукацыйнай
праграмы павышэння квалiфiкацыi кiраўнiцкiх работнiкаў i
спецыялiстаў, але дастатковы для допуску да атэстацыі на прысваенне
другой кваліфікацыйнай катэгорыі. Таму атэстацыйная камісія мае
права дапусціць гэтых педагагічных работнікаў да атэстацыі на
прысваенне другой кваліфікацыйнай катэгорыі.
— Метадысту ўстановы вышэйшай адукацыі прысвоена
вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя ў лютым 2009 года. Калі ён
абавязаны яе пацвердзіць, каб яна не была зніжана да першай
кваліфікацыйнай катэгорыі: да лютага 2014 года ці да 1 верасня
2017 года? На сёння рашэнне аб зніжэнні кваліфікацыйнай
катэгорыі не прынята.
Р.В.: — У гэтым выпадку трэба мець на ўвазе, што ў адпаведнасці з
пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 26.03.2014 №
20 у пункт 2 пастановы Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад
22.08.2012 № 101 “Аб зацвярджэнні Iнструкцыі аб парадку правядзення
атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя
педагагiчных работнiкаў з лiку прафесарска-выкладчыцкага складу
ўстаноў вышэйшай адукацыi)” унесены змены. Таму зараз згодна з
гэтым пунктам устаноўлена, што атэстацыя педагагiчных работнiкаў на
пацвярджэнне вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi ў выпадку, калi
вышэйшая квалiфiкацыйная катэгорыя прысвоена iм больш як пяць
гадоў назад, ажыццяўляецца да 1 верасня 2017 г. Улічваючы тое, што
пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 26.03.2014 №
20 была апублікавана на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале
Рэспублікі Беларусь 13 мая 2014 года і, адпаведна, уступіла ў дзеянне 14
мая 2014 года, пяцігадовы тэрмін прысваення педагагічным работнікам
вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi ў мэтах рэалізацыі пункта 2
пастановы Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 22.08.2012 №
101 вызначаецца не пазней за 14 мая 2014 года.
Такім чынам, ва ўзгаданым у пытанні выпадку метадыст мае права
пацвердзіць вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю ў перыяд да 1
верасня 2017 г., калі да ўступлення ў сілу пастановы Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 26.03.2014 № 20, гэта значыць да 14
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мая 2014 года, атэстацыйнай камісіяй не было прынята рашэнне аб
зніжэнні гэтаму педагагічнаму работніку кваліфікацыйнай катэгорыі.
— Прашу даць тлумачэнне па пытанні прысваення вышэйшай
кваліфікацыйнай катэгорыі настаўніку. Намеснік дырэктара па
вучэбнай рабоце працуе па гэтай пасадзе з 2008 года. Да гэтага з
1998 года працавала педагогам-псіхолагам і не вяла ўрокі. У
красавіку 2012 года ёй была прысвоена першая кваліфікацыйная
катэгорыя па пасадзе настаўніка. У сакавіку 2013 года яе навучэнка
стала пераможцай (дыплом ІІІ ступені) заключнага этапу
Рэспубліканскай алімпіяды па біялогіі. Ці можа гэты работнік
прэтэндаваць на прысваенне вышэйшай кваліфікацыйнай
катэгорыі з красавіка 2015 года з умовай вызвалення ад здачы
кваліфікацыйнага экзамену на падставе пункта 30.5 інструкцыі,
калі яна выкладае біялогію не па сумяшчальніцтве, а па
сумяшчэнні? Якія абавязковыя ўмовы трэба мець на ўвазе ў гэтым
выпадку? Якія дакументы, у якія тэрміны і на чый адрас неабходна
падаць педагагічнаму работніку?
Р.В.: — Пачнём з таго, што ў адпаведнасці з часткай першай пункта
19 Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыi педагагiчных
работнiкаў сiстэмы адукацыi прэтэндаваць на прысваенне вышэйшай
квалiфiкацыйнай катэгорыi па пасадзе настаўніка могуць педагагiчныя
работнiкi, якiя маюць стаж працы на пасадзе, па якой атэстуюцца, тры
гады з дня прысваення папярэдняй квалiфiкацыйнай катэгорыi.
Значыць, у гэты стаж будзе ўлічвацца выключна праца на пасадзе
настаўніка. Таксама ў гэты стаж не ўключаюцца перыяды вядзення
адпаведнай педагагічнай працы кіраўнікамі ўстаноў адукацыі, іх
намеснікамі ў асноўны працоўны час, бо ў такім выпадку яны не займалі
пасаду настаўніка.
Таму ва ўзгаданай у пытанні сітуацыі трохгадовы стаж працы на
пасадзе настаўніка — гэта час, калі гэты намеснік дырэктара не вёў
гадзіны ўрокаў у свой асноўны працоўны час, але займаў пасаду
настаўніка з ажыццяўленнем усіх адпаведных функцый па
сумяшчальніцтве.
У адпаведнасці з падпунктам 30.5 пункта 30 інструкцыі, ад здачы
квалiфiкацыйнага экзамену пры праходжаннi атэстацыi на прысваенне i
пацвярджэнне вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi вызваляюцца
педагагiчныя работнiкi, якiя за апошнiя пяць гадоў падрыхтавалi
пераможцаў (дыпломы I, II, III ступенi) заключнага этапу
рэспублiканскай алiмпiяды па вучэбных прадметах сярод навучэнцаў
устаноў адукацыi, якiя асвойваюць змест адукацыйных праграм базавай,
сярэдняй адукацыi і г.д. Улічваючы тое, што навучэнка згаданага ў
пытанні настаўніка атрымала адпаведную ўзнагароду ў сакавіку 2013
года, гэты настаўнік будзе мець права прайсці атэстацыю на прысваенне
вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі без здачы кваліфікацыйнага
экзамену ў перыяд да сакавіка 2018 года пасля назапашвання
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неабходнага стажу працы на пасадзе настаўніка.
Для праходжання такой атэстацыі педагагічнаму работніку
неабходна падаць заяву ў атэстацыйную камісію ў агульным парадку.
— Я ведаю, што падача заявы аб атэстацыі на прысваенне
кваліфікацыйнай
катэгорыі
ажыццяўляецца
ў
бягучым
навучальным годзе да 31 сакавіка, але на 31 сакавіка 2015 года мой
агульны педагагічны стаж складзе 1 год, 11 месяцаў і 15 дзён.
Іншымі словамі, мне не хапае 15 дзён да двухгадовага стажу. У
сувязі з гэтым у мяне ўзнікла пытанне, на якое вы, магчыма, маглі
б дапамагчы мне знайсці адказ. Скажыце, ці магу я напісаць заяву
аб атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі ва
ўказаныя тэрміны пры ўмове, што атэстацыя і прысваенне другой
катэгорыі будуць адбывацца пасля 15 красавіка, калі мой
педагагічны стаж ужо будзе складаць два гады?
Р.В.: — Сапраўды, у адпаведнасці з пунктам 17 Інструкцыі аб
парадку правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы
адукацыi, вы маеце права падаць заяву з просьбай дапусціць вас да
праходжання атэстацыі на прысваенне другой кваліфікацыйнай катэгорыі
ў атэстацыйную камісію ў тэрмін да 31 сакавіка бягучага навучальнага
года, гэта значыць да 31 сакавіка 2015 года. Па стане на 16 красавіка
атэстацыйная камісія на падставе часткі першай пункта 19 інструкцыі зможа
дапусціць вас да атэстацыі на прысваенне другой кваліфікацыйнай
катэгорыі па пасадзе, стаж працы па якой у вас складзе два гады.
Акрамя таго, трэба мець на ўвазе, што ў адпаведнасці з часткай
трэцяй пункта 19 інструкцыі асобы, якiя атрымалi дыплом аб вышэйшай
адукацыi з адзнакай, дыплом магiстра цi дыплом даследчыка, дапускаюцца
да атэстацыi на прысваенне другой квалiфiкацыйнай катэгорыi пры
наяўнасцi стажу працы адзiн год. Гэта значыць, што ў вашай сітуацыі
пры наяўнасці дыплома аб вышэйшай адукацыi з адзнакай, дыплома
магiстра цi дыплома даследчыка вы маеце права прайсці атэстацыю на
прысваенне другой кваліфікацыйнай катэгорыі ўжо зараз.
У адпаведнасці з пунктам 18 інструкцыі, абавязковымі ўмовамі
допуску да атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі, акрамя
ўказаных патрабаванняў да стажу, з’яўляюцца адпаведнасць атрыманай
адукацыi квалiфiкацыйным патрабаванням і засваенне зместу
адукацыйнай праграмы павышэння квалiфiкацыi кiраўнiцкiх работнiкаў
i спецыялiстаў у тэрмiны, прадугледжаныя заканадаўствам. Таму раім у
бліжэйшы час прайсці павышэнне кваліфікацыі, каб на перыяд
правядзення атэстацыі адпавядаць усім патрабаванням.
— Скажыце, калі ласка, ці маю я права падаць заяву на
першую катэгорыю, калі з моманту прысваення мне другой
кваліфікацыйнай катэгорыі ўжо прайшлі тры гады, але быў
перапынак у працы больш за два гады (два адпачынкі па доглядзе
за дзiцем да дасягнення iм узросту трох гадоў).

16

Р.В.: — У адпаведнасці з часткай першай пункта 19 Інструкцыі аб
парадку правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы
адукацыi на прысваенне першай квалiфiкацыйнай катэгорыi, могуць
прэтэндаваць педагагiчныя работнiкi, якiя маюць стаж працы на
пасадзе, па якой атэстуюцца, тры гады з дня прысваення папярэдняй
квалiфiкацыйнай катэгорыi. Згодна з часткай сёмай пункта 19, у гэты
стаж не ўлiчваецца перыяд знаходжання педагагiчнага работнiка ў
адпачынку па доглядзе за дзiцем да дасягнення iм узросту трох гадоў,
таму для допуску да атэстацыі на прысваенне другой кваліфікацыйнай
катэгорыі вам неабходна папрацаваць дадаткова на пасадзе, па якой
прысвоена другая кваліфікацыйная катэгорыя і па якой вы прэтэндуеце
на прысваенне першай кваліфікацыйнай катэгорыі, каб стаж працы на
гэтай пасадзе быў не менш за тры гады без уліку тэрміну адпачынкаў па
доглядзе за дзiцем да дасягнення iм узросту трох гадоў. Дарэчы, у гэты
стаж згодна з часткай першай пункта 19 інструкцыі ўлiчваецца час
працы на пасадах, якiя былi перайменаваны ва ўстаноўленым парадку.
Адносна перапынку ў працы на адпаведнай пасадзе больш за два
гады, які ў вас маецца, дадаткова тлумачым, што ў адпаведнасці з
часткай пятай пункта 5 інструкцыі па iнiцыятыве кiраўнiка арганiзацыi
сiстэмы адукацыi можа праводзiцца абавязковая атэстацыя на
пацвярджэнне другой (першай) квалiфiкацыйнай катэгорыi ў дачыненнi
да педагагiчнага работнiка, якi мае перапынак у працы на педагагiчных
пасадах больш як два гады. Але такой атэстацыi не падлягаюць
цяжарныя жанчыны i жанчыны, якiя маюць дзяцей ва ўзросце да пяцi
гадоў. Такім чынам, гэтая атэстацыя ў вашым выпадку праводзіцца не
можа, бо вы маеце дзяцей ва ўзросце да пяці гадоў. Тым не менш раім
падаваць заяву аб атэстацыі на прысваенне першай кваліфікацыйнай
катэгорыі адразу ж пры наяўнасці неабходнага стажу працы на
адпаведнай пасадзе педагагічнага работніка.
Трэба мець на ўвазе, што ў адпаведнасці з пунктам 18 інструкцыі
абавязковымі ўмовамі допуску да атэстацыі на прысваенне
кваліфікацыйнай катэгорыі, акрамя ўказаных патрабаванняў да стажу,
з’яўляюцца адпаведнасць атрыманай адукацыi квалiфiкацыйным
патрабаванням і засваенне зместу адукацыйнай праграмы павышэння
квалiфiкацыi кiраўнiцкiх работнiкаў i спецыялiстаў у тэрмiны,
прадугледжаныя заканадаўствам. Таму раім у бліжэйшы час прайсці
павышэнне кваліфікацыі, каб на перыяд правядзення атэстацыі
адпавядаць усім патрабаванням.
— Пры выкладанні інфарматыкі я распрацоўваю праграмныя
комплексы па ўсіх тэмах курса інфарматыкі. У комплексы
ўключаны як тэарэтычны, так і практычны матэрыял, трэнажоры,
правільнасць выканання якіх кантралюе камп’ютар. Адлюстраваць
усё гэта на папяровым носьбіце — праблематычна і грувастка. Гэта
ўсё можна паказаць выключна на камп’ютары. Як быць пры
правядзенні кваліфікацыйнага экзамену на пацвярджэнне
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кваліфікацыйнай катэгорыі? Ці можна будзе ўсе свае распрацоўкі
прадэманстраваць камісіі?
Р.В.: — Пры правядзенні кваліфікацыйнага экзамену пры
праходжанні атэстацыі на пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай
катэгорыі ўстановы адукацыі, якія арганізуюць яго правядзенне (у
дачыненні настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі гэта
Акадэмія паслядыпломнай адукацыі, Беларускі дзяржаўны педагагічны
ўніверсітэт імя Максіма Танка, абласныя (Мінскі гарадскі) інстытуты
развіцця адукацыі, калі ў іх створаны кваліфікацыйныя камісіі па
вашым напрамку), а таксама прэтэндэнты на пацвярджэнне вышэйшай
кваліфікацыйнай катэгорыі кіруюцца Метадычнымі рэкамендацыямі аб
парадку правядзення кваліфікацыйнага экзамену пры праходжанні
атэстацыі педагагічнымі работнікамі на прысваенне і пацвярджэнне
вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі, кваліфікацыйнай катэгорыі
“настаўнік-метадыст”, зацверджанымі міністрам адукацыі Рэспублікі
Беларусь С.А.Маскевічам 17 снежня 2012 года (далей — метадычныя
рэкамендацыі).
У метадычныя рэкамендацыі ўключаны раздзел “Працэдура і змест
кваліфікацыйнага экзамену пры праходжанні атэстацыі на пацвярджэнне
вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі”, у адпаведнасці з якім
кваліфікацыйны экзамен у вашым выпадку складаецца з пісьмовай
часткі і непасрэдна прыёму кваліфікацыйнага экзамену. У рамках
пісьмовай часткі прэтэндэнт на пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай
катэгорыі ў адпаведнасці з прапанаваным кваліфікацыйнай камісіяй
заданнем праектуе фрагмент педагагічнай дзейнасці зыходзячы з
кірункаў вопыту ўласнай педагагічнай дзейнасці, на што адводзіцца
дзве акадэмічныя гадзіны. У час прыёму кваліфікацыйнага экзамену
прэтэндэнт вусна абараняе вопыт уласнай педагагічнай дзейнасці,
грунтуючыся на распрацаваным у час пісьмовай часткі фрагмента.
У кваліфікацыйную камісію накіроўваецца таксама апісанне
вопыту педагагічнай дзейнасці ў адпаведнасці з устаноўленымі
метадычнымі рэкамендацыямі патрабаваннямі. Гэты матэрыял павінен
утрымліваць апісанне сістэмы ці асобных кампанентаў дзейнасці
педагога ў абагульненым выглядзе, канкрэтныя прыклады дзейнасці,
доказы выніковасці вопыту пры вырашэнні педагагічных задач. Такім
чынам, у вашым выпадку праграмныя комплексы па тэмах курса
інфарматыкі павінны быць прааналізаваны ў рамках апісання вопыту
педагагічнай дзейнасці і могуць быць прыкладзены ў якасці
электроннага дадатку па дамоўленасці з установай адукацыі, у якой вы
будзеце праходзіць кваліфікацыйны экзамен.
Азнаёміцца з метадычнымі рэкамендацыямі, у тым ліку
патрабаваннямі да прадстаўлення і абароны педагагічнага вопыту
можна на сайтах Акадэміі паслядыпломнай адукацыі і галіновага
прафсаюза. Акрамя таго, выдавецтва “Пачатковая школа” сумесна з
Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі ажыццявіла выданне шэрага кніг
у серыі “Кваліфікацыйны экзамен”, у якіх можна знайсці прыклады
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прадстаўленага настаўнікамі ў рамках кваліфікацыйных экзаменаў
апісання педагагічнага вопыту.
У рамках абмеркавання пытання змянення шэрага норм Інструкцыі
аб парадку правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы
адукацыi галіновы прафсаюз ініцыіраваў дапушчэнне розных форм
прадстаўлення і абароны педагагічнага вопыту. Большасць прапаноў
галіновага прафсаюза знайшлі адлюстраванне ва ўнесеных у
інструкцыю змяненнях і дапаўненнях. Мяркуем, што адпаведныя
змяненні і дапаўненні будуць таксама ўнесены і ў метадычныя
рэкамендацыі.
— Уладкоўваюся на работу ў дзіцячы садок, да гэтага
працавала ў школе, дзе атрымала другую катэгорыю. Ці ўлічваецца
гэтая катэгорыя ў садку? Ці трэба зноў здаваць на катэгорыю?
Калега казала, што калі ёсць вышэйшая — тады яе проста
пацвярджаеш…
Р.В.: — Наколькі зразумела з пытання, вы маеце другую
кваліфікацыйную катэгорыю па пасадзе настаўніка. У адпаведнасці з
пунктам 20 Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыi педагагiчных
работнiкаў сiстэмы адукацыi, выхавальнікі дашкольнай адукацыі, калi
iм прысвоена квалiфiкацыйная катэгорыя па пасадзе настаўнiка, пры
праходжаннi атэстацыi на прысваенне квалiфiкацыйнай катэгорыi па
пасадзе выхавальніка дашкольнай адукацыі маюць права прэтэндаваць
на прысваенне той жа квалiфiкацыйнай катэгорыi, якую яны маюць па
пасадзе настаўніка, незалежна ад вызначанага часткай першай пункта 19
інструкцыi стажу працы на гэтай пасадзе.
Гэта значыць, што пры наяўнасці ў вас другой кваліфікацыйнай
катэгорыі па пасадзе настаўніка і жадання прайсцi атэстацыю на
прысваенне той жа квалiфiкацыйнай катэгорыi па пасадзе выхавальніка
дашкольнай адукацыі ў адпаведнасці з пунктам 17 інструкцыі вы маеце
права падаць адпаведную заяву ў атэстацыйную камісію ў тэрмін да 31
сакавіка бягучага навучальнага года. У сваю чаргу атэстацыйная камісія
павінна дапусціць вас да атэстацыі на прысваенне другой
кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе выхавальніка дашкольнай
адукацыі незалежна ад стажу працы па гэтай пасадзе. Атэстацыя ў
гэтым выпадку праводзіцца ў такім жа парадку, што і ў дачыненні да
астатніх асоб з ліку выхавальнікаў дашкольнай адукацыі, якія прэтэндуюць
на прысванне другой кваліфікацыйнай катэгорыі па сваёй пасадзе, гэта
значыць у форме атэстацыйнай гутаркі на пасяджэннi атэстацыйнай
камiсii ў тэрмін, вызначаны ў адпаведнасцi з графiкам атэстацыi.
Трэба мець на ўвазе, што прысваенне ці адмова ў прысваенні ў вашым
выпадку другой кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе выхавальніка
дашкольнай адукацыі з’яўляецца прэрагатывай атэстацыйнай камісіі.
Пры адмове ў прысваенні другой кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе
выхавальніка ў адпаведнасці з пунктам 52 інструкцыі вы маеце права прайсцi
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атэстацыю на прысваенне квалiфiкацыйнай катэгорыi не раней чым праз
адзiн год пасля прыняцця адпаведнага рашэння атэстацыйнай камiсiяй.
У аналагічным выпадку пры наяўнасці ў выхавальніка дашкольнай
адукацыі вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе настаўніка
атэстацыя на прысваенне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе
выхавальніка дашкольнай адукацыі праводзіцца ў такім жа парадку. Трэба
мець на ўвазе, што ў адпаведнасці з пунктам 20 інструкцыі педагагiчныя
работнiкi, якiя прэтэндуюць на прысваенне вышэйшай квалiфiкацыйнай
катэгорыi ва ўказаным выпадку, квалiфiкацыйны экзамен не здаюць.
Але ў абодвух выпадках трэба ўлічваць, што ў адпаведнасці з пунктам
18 інструкцыі абавязковымі ўмовамі допуску да атэстацыі на прысваенне
кваліфікацыйнай катэгорыі, акрамя ўказаных патрабаванняў да стажу,
з’яўляюцца адпаведнасць атрыманай адукацыi квалiфiкацыйным
патрабаванням (вышэйшая ці сярэдняя спецыяльная адукацыя па профілі
“Педагогіка” (кірунак “Педагогіка дзяцінства”) ці па профілі “Педагогіка.
Прафесійная адукацыя” і перападрыхтоўка па кірунку “Педагогіка
дзяцінства”) і засваенне зместу адукацыйнай праграмы павышэння
квалiфiкацыi кiраўнiцкiх работнiкаў i спецыялiстаў у тэрмiны,
прадугледжаныя заканадаўствам. Таму раім у бліжэйшы час прайсці
неабходныя ў вашым выпадку павышэнне кваліфікацыі ці перападрыхтоўку,
каб на перыяд правядзення атэстацыі адпавядаць усім патрабаванням.
— У мяне адукацыя настаўніка нямецкай мовы, зусім невялікі
вопыт работы — два гады. Апошнія дзесяць гадоў я не працавала
па сямейных абставінах, займалася толькі рэпетытарствам. Зараз
асабістыя абставіны ў мяне змяніліся, хацелася б вярнуцца на
работу ў школу. Ці магчыма гэта з такім перапынкам у працы? На
які памер заработнай платы пры гэтым можна разлічваць?
Р.В.: — Заканадаўства не ўтрымлівае норму, якая б абмяжоўвала
наймальнікаў у прыёме на работу педагагічных работнікаў у залежнасці
ад наяўнасці ў іх перапынку ў працы на адпаведных пасадах.
Вырашэнне вашага пытання будзе залежаць ад канкрэтнай сітуацыі з
забеспячэннем установы адукацыі, на працаўладкаванне ў якую вы
прэтэндуеце, педагагічнымі кадрамі адпаведнай кваліфікацыі.
У той жа час у адпаведнасці з часткай пятай пункта 5 Інструкцыі аб
парадку правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi
ў дачыненнi да педагагiчнага работнiка, якi мае перапынак у працы на
педагагiчных пасадах больш як два гады, па iнiцыятыве кiраўнiка
арганiзацыi сiстэмы адукацыi можа праводзiцца абавязковая атэстацыя
на пацвярджэнне другой (першай) квалiфiкацыйнай катэгорыi. Такой
атэстацыi не падлягаюць цяжарныя жанчыны i жанчыны, якiя маюць
дзяцей ва ўзросце да пяцi гадоў. Трэба мець на ўвазе, што такая
атэстацыя праводзіцца ў выпадку наяўнасці ў педагагічнага работніка
кваліфікацыйнай катэгорыі.
Пры адсутнасці ў вас кваліфікацыйнай катэгорыі ў адпаведнасці з
часткай першай пункта 19 інструкцыі, у выпадку працаўладкавання на
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пасаду настаўніка вы зможаце прэтэндаваць на прысваенне другой
квалiфiкацыйнай катэгорыi пры наяўнасці стажу працы на гэтай пасадзе
два гады з улікам стажу, які вы ўжо маеце. На падставе часткі сёмай
пункта 19 інструкцыі ў гэты стаж не ўлiчваецца перыяд знаходжання
педагагiчнага работнiка ў адпачынку па доглядзе за дзiцем да
дасягнення iм узросту трох гадоў. Акрамя таго, трэба мець на ўвазе, што
ў адпаведнасці з часткай трэцяй пункта 19 інструкцыі асобы, якiя
атрымалi дыплом аб вышэйшай адукацыi з адзнакай, дыплом магiстра цi
дыплом даследчыка, дапускаюцца да атэстацыi на прысваенне другой
квалiфiкацыйнай катэгорыi пры наяўнасцi стажу працы адзiн год.
Адносна допуску да атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай
катэгорыі тлумачым, што ў адпаведнасці з пунктам 18 інструкцыі
абавязковымі ўмовамі такога допуску, акрамя ўказаных патрабаванняў
да стажу, і адпаведнасці атрыманай адукацыi квалiфiкацыйным
патрабаванням з’яўляецца засваенне зместу адукацыйнай праграмы
павышэння квалiфiкацыi кiраўнiцкiх работнiкаў i спецыялiстаў у
тэрмiны, прадугледжаныя заканадаўствам. Таму раім у бліжэйшы час
прайсці павышэнне кваліфікацыі, каб на перыяд правядзення атэстацыі
адпавядаць усім патрабаванням.
В.Р.: — Наконт памеру заработнай платы ў вашым выпадку
тлумачым. Ён залежыць ад стажу працы па спецыяльнасці, які ў вас
складае два гады. Тарыфная стаўка будзе вызначацца па 12 тарыфным
разрадзе Адзінай тарыфнай сеткі пры наяўнасці вышэйшай адукацыі і
адсутнасці кваліфікацыйнай катэгорыі з улікам 20 гадзін педагагічнай
нагрузкі на стаўку і ў выніку складзе 1 989 989 рублёў. Гэта
гарантаваны ўзровень аплаты працы. Стымулюючая частка, у тым ліку
надбаўкі і прэміі, павышэнне тарыфнай стаўкі ў выпадку заключэння з
вамі кантракта рэгулююцца наймальнікам, таму пра канкрэтны памер
заработнай платы вы можаце даведацца ва ўстанове адукацыі, куды
мяркуеце працаўладкоўвацца.
Р.В.: — Акрамя таго, трэба мець на ўвазе, што ў выпадку
прысваення другой кваліфікацыйнай катэгорыі, на якую вы маеце права
прэтэндаваць ва ўстаноўленым парадку, памер надбаўкі за наяўнасць
другой кваліфікацыйнай катэгорыі ў адпаведнасці з пастановай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 23.08.2014 № 818 “Аб некаторых
пытаннях павышэння аплаты працы асобным катэгорыям работнікаў
сістэмы адукацыі” складзе 30% тарыфнай стаўкі, ці 341 140 рублёў.
Гэтая надбаўка будзе з’яўляцца гарантаванай часткай аплаты працы.
— 15 гадоў працавала настаўнікам матэматыкі, ёсць другая
катэгорыя. З мінулага года перайшла працаваць выхавальнікам
у інтэрнат. Мне прысвоілі другую катэгорыю і па пасадзе
выхавальніка. Скажыце, зараз для таго, каб прэтэндаваць на першую
катэгорыю, можна ўлічыць 15 гадоў працы настаўнікам ці трэба
адпрацаваць устаноўлены тэрмін менавіта на пасадзе выхавальніка?
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Р.В.: — У вашым выпадку трэба мець на ўвазе, што па пасадзе
настаўніка вы маеце толькі другую кваліфікацыйную катэгорыю. Стаж
працы па гэтай пасадзе быў улічаны пры правядзенні атэстацыі на
прысваенне другой кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе выхавальніка.
Пры наяўнасці ў вас першай кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе
настаўніка вы мелі б магчымасць адразу ж прэтэндаваць на першую
кваліфікацыйную катэгорыю па пасадзе выхавальніка на падставе
пункта 20 Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыi педагагiчных
работнiкаў сiстэмы адукацыi. Але першай кваліфікацыйнай катэгорыі па
пасадзе настаўніка вы не маеце, таму патрабаванні да стажу працы на
пасадзе выхавальніка для прысваення першай кваліфікацыйнай катэгорыі
па гэтай пасадзе для вас агульныя. Яны ўстаноўлены часткай першай пункта
19 інструкцыі: прэтэндаваць на прысваенне першай квалiфiкацыйнай
катэгорыi могуць педагагiчныя работнiкi, якiя маюць стаж працы на
пасадзе, па якой атэстуюцца, тры гады з дня прысваення папярэдняй
квалiфiкацыйнай катэгорыi. Такім чынам, вы зможаце прэтэндаваць на
прысваенне першай кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе выхавальніка не
раней за тэрмін, калі будзеце мець трохгадовы стаж працы на гэтай пасадзе
з дня прысваення другой кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе выхавальніка.
Адносна допуску да атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай
катэгорыі тлумачым, што ў адпаведнасці з пунктам 18 інструкцыі
абавязковай умовай такога допуску, акрамя ўказаных патрабаванняў да
стажу і адпаведнасці атрыманай адукацыi квалiфiкацыйным патрабаванням,
з’яўляецца засваенне зместу адукацыйнай праграмы павышэння квалiфiкацыi
кiраўнiцкiх работнiкаў i спецыялiстаў у тэрмiны, прадугледжаныя
заканадаўствам. Таму раім у бліжэйшы час прайсці павышэнне кваліфікацыі,
каб на перыяд правядзення атэстацыі адпавядаць усім патрабаванням.
— Першая адукацыя ў мяне — настаўнік пачатковых класаў.
Атрымала другую кваліфікацыйную катэгорыю. Адпрацавала амаль
два гады. Пасля гэтага працавала настаўнікам геаграфіі (маю
адпаведную адукацыю) і педагогам-арганізатарам. Потым пэўны
час не працавала ў школе. Зараз зноў настаўнік пачатковых класаў.
Калі я магу падаваць заяву на прысваенне першай катэгорыі?
Р.В.: — У адпаведнасці з часткай першай пункта 19 Інструкцыі аб
парадку правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi
прэтэндаваць на прысваенне першай квалiфiкацыйнай катэгорыi могуць
педагагiчныя работнiкi, якiя маюць стаж працы на пасадзе, па якой
атэстуюцца, тры гады з дня прысваення папярэдняй квалiфiкацыйнай
катэгорыi. На падставе часткі сёмай пункта 19 інструкцыі ў гэты стаж
не ўлiчваецца перыяд знаходжання педагагiчнага работнiка ў адпачынку
па доглядзе за дзiцем да дасягнення iм узросту трох гадоў. Такім чынам,
у ваш стаж працы, неабходны для магчымасці прэтэндаваць на прысваенне
першай кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе настаўніка, будзе ўлічаны
час працы выключна на пасадзе настаўніка (як у час працы з пачатковымі
класамі, так і ў час выкладання геаграфіі), пачынаючы з дня прысваення
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другой квалiфiкацыйнай катэгорыi, без уліку стажу працы на пасадзе
педагога-арганізатара і перыяду знаходжання ў адпачынку па доглядзе
за дзiцем да дасягнення iм узросту трох гадоў, калі ў вас меўся такі
адпачынак. Вы можаце прэтэндаваць на першую кваліфікацыйную
катэгорыю па пасадзе настаўніка, калі ваш стаж працы на пасадзе
настаўніка, пачынаючы з дня прысваення другой квалiфiкацыйнай
катэгорыi, складзе не менш за тры гады.
Акрамя таго, трэба мець на ўвазе, што ў адпаведнасці з часткай
пятай пункта 5 інструкцыі, па iнiцыятыве кiраўнiка арганiзацыi сiстэмы
адукацыi можа праводзiцца абавязковая атэстацыя на пацвярджэнне
другой (першай) квалiфiкацыйнай катэгорыi ў дачыненнi да
педагагiчнага работнiка, якi мае перапынак у працы на педагагiчных
пасадах больш як два гады. Такой атэстацыi не падлягаюць цяжарныя
жанчыны i жанчыны, якiя маюць дзяцей ва ўзросце да пяцi гадоў.
Адносна допуску да атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай
катэгорыі тлумачым, што ў адпаведнасці з пунктам 18 інструкцыі,
абавязковымі ўмовамі такога допуску, акрамя ўказаных патрабаванняў
да стажу і адпаведнасці атрыманай адукацыi квалiфiкацыйным
патрабаванням, з’яўляецца засваенне зместу адукацыйнай праграмы
павышэння квалiфiкацыi кiраўнiцкiх работнiкаў i спецыялiстаў у
тэрмiны, прадугледжаныя заканадаўствам. Таму раім у бліжэйшы час
прайсці павышэнне кваліфікацыі, каб на перыяд правядзення атэстацыі
адпавядаць усім патрабаванням.
— Ці абавязковая наяўнасць павышэння кваліфікацыі ў
канцэртмайстра ў выпадку праходжання атэстацыі на прысваенне
другой кваліфікацыйнай катэгорыі?
Р.В.: — Ніякіх выключных пазіцый адносна ўмоў допуску да
атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі для канцэртмайстраў
заканадаўства не прадугледжвае, таму патрабаванні да іх агульныя. У
адпаведнасці з пунктам 18 Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыi
педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi, абавязковымі ўмовамі допуску
да атэстацыі на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі з’яўляюцца
адпаведнасць атрыманай адукацыi квалiфiкацыйным патрабаванням;
наяўнасць стажу працы ў адпаведнасцi з часткамi першай — чацвёртай
пункта 19, пунктам 20 інструкцыi; засваенне зместу адукацыйнай
праграмы павышэння квалiфiкацыi кiраўнiцкiх работнiкаў i
спецыялiстаў у тэрмiны, прадугледжаныя заканадаўствам.
У выпадку, калі тэрмін працы на пасадзе канцэртмайстра меншы за
тэрмін, вызначаны заканадаўствам для засваення зместу адукацыйнай
праграмы павышэння квалiфiкацыi кiраўнiцкiх работнiкаў i
спецыялiстаў, але дастатковы для допуску да атэстацыі на прысваенне
другой кваліфікацыйнай катэгорыі, атэстацыйная камісія мае права
дапусціць адпаведнага педагагічнага работніка да такой атэстацыі.
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— Вас турбуе Лізавета Міхайлаўна Дзмітрыева, настаўніца
геаграфіі вышэйшай катэгорыі, заслужаны настаўнік Рэспублікі
Беларусь, стаж работы ў школе 42 гады, пенсіянер з вучэбнай нагрузкай
8 гадзін геаграфіі, працую ў сельскай малакамплектнай школе. За
апошнія 5 гадоў мае вучні 7 разоў станавіліся прызёрамі заключнага
(чацвёртага) этапу Рэспубліканскай алімпіяды і 5 разоў —
Рэспубліканскай канферэнцыі па прадмеце “Геаграфія”. Дзеці атрымалі
12 пасведчанняў спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
30 лістапада 2014 года заканчваецца тэрмін кантракта,
заключанага са мной на адзін год. Раней я працавала па працоўным
дагаворы, які таксама заключаўся на адзін год. Ці маю я права на
працяг працоўных адносін у адпаведнасці з падпунктамі 31.13—
31.15 пункта 31 галіновага пагаднення паміж Міністэрствам
адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускім прафесійным саюзам
работнікаў адукацыі і навукі на 2013—2016 гады?
Л.В.: — Так. Маеце права, калі ў вас няма дысцыплінарных
спагнанняў, тэрмін дзеяння якіх яшчэ не мінуў.
Акрамя таго, хацелася б нагадаць, што работнікі, якія дасягнулі
пенсіённага ўзросту, у сферы працоўных адносін маюць роўныя правы з
іншымі работнікамі.
— У мяне профільная адукацыя. Я — настаўнік пачатковых
класаў. Ёсць вопыт работы больш за 10 гадоў, першая катэгорыя.
Вясной у мяне скончыўся кантракт, яго не працягнулі: па словах
кіраўніка, у школу збіраліся набіраць толькі адзін першы клас,
працоўнае месца ў якім планавалася аддаць іншаму педагогу.
Адпаведна, я звольнілася са школы. Была без работы доўгі час.
Звярталася ў аддзел адукацыі, там мне работу па спецыяльнасці
прапанаваць не змаглі, прапанавалі толькі месца выхавальніка
групы прадоўжанага дня. Але мне б хацелася працаваць па
спецыяльнасці. Ведаю, што ў маёй школе на пасадзе педагога
пачатковых класаў працуе пенсіянер. Чаму такая несправядлівасць?
У работніка працаздольнага ўзросту няма магчымасці працаваць
па спецыяльнасці, а пенсіянер працуе…
Л.В.: — Парушэнняў заканадаўства ў гэтым выпадку няма.
Работнікі, якія дасягнулі пенсіённага ўзросту, у сферы працоўных
адносін маюць роўныя правы з іншымі работнікамі. І гэта права
наймальніка вырашаць, каго браць на работу.
— Вас турбуе дырэктар адной са школ Аршанскага раёна.
У работніка ўстановы заканчваецца тэрмін дзеяння кантракта.
За месяц да гэтага яму было ўручана пад подпіс паведамленне аб
прадаўжэнні кантракта. Але работнік не піша заяву ні аб прадаўжэнні
кантракта, ні аб звальненні. Як паступіць у такой сітуацыі?
Л.В.: — У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
ад 12 красавіка 2000 года № 180 “Аб парадку прымянення Дэкрэта
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Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 ліпеня 1999 г. № 29” (у рэд.
Указаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23.08.2005 г. № 392 , ад
02.06.2006 г. № 369, ад 31.03.2010 г. № 164), кожны з бакоў, якія
заключылі кантракт, не пазней чым за адзін месяц да заканчэння
тэрміну яго дзеяння пісьмова папярэджвае другі бок аб рашэнні
працягнуць або спыніць працоўныя адносіны.
У дзень заканчэння тэрміну дзеяння кантракта наймальнік, паколькі
работнік не паведаміў наймальніку аб сваіх намерах, мае права
прапанаваць работніку яго падпісаць для прадаўжэння працоўных адносін.
У выпадку, калі работнік адмовіцца ад падпісання кантракта, неабходна
скласці акт аб адмове ад падпісання кантракта і звольніць работніка па
пункце 2 артыкула 35 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.
— Патлумачце, як лепш паступіць у сітуацыі, калі мяркуецца,
што работнік не будзе выкарыстоўваць адпачынак цалкам. Ці
можа работнік у адной заяве папрасіць аб прадастаўленні часткі
працоўнага адпачынку (21 каляндарны дзень) і выплаты
кампенсацыі за нявыкарыстаную частку працоўнага адпачынку?
Або работніку лепш прасіць даць працоўны адпачынак цалкам з
наступным адкліканнем і заменай нявыкарыстанай часткі
працоўнага адпачынку грашовай кампенсацыяй?
Л.В.: — У гэтым выпадку магчымы два варыянты. У адпаведнасці з
артыкулам 161 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, частка
працоўнага адпачынку (асноўнага i дадатковага), якая перавышае 21
каляндарны дзень, па дамове паміж работнікам і наймальнікам можа
быць заменена грашовай кампенсацыяй. Але пры гэтым варта памятаць,
што не дапускаецца замена грашовай кампенсацыяй адпачынкаў, якія
прадстаўляюцца авансам, адпачынкаў, якія прадстаўляюцца цяжарным
жанчынам, работнікам, прызнаным інвалідамі, работнікам, маладзейшым
за васямнаццаць гадоў, і работнікам за работу ў зонах радыеактыўнага
забруджвання, а таксама дадатковых адпачынкаў за работу са шкоднымі
і (або) небяспечнымі ўмовамі працы i за асаблівы характар працы.
Другі варыянт: у адпаведнасці з артыкулам 174 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь, працоўны адпачынак можа быць перарваны па
прапанове наймальніка і са згоды работніка (адкліканне з адпачынку).
Нявыкарыстаная ў сувязі з гэтым частка адпачынку па дамоўленасці
паміж работнікам і наймальнікам прадастаўляецца на працягу бягучага
працоўнага года, або па жаданні работніка далучаецца да адпачынку за
наступны працоўны год, або кампенсуецца ў грашовай форме. Пры
гэтым трэба памятаць, што прыняцце рашэнняў аб адклiканнi работніка
з адпачынку і выплаты яму грашовай кампенсацыі за нявыкарыстаную
частку працоўнага адпачынку прымаецца наймальнікам са згоды работніка.
Да гэтага можна дадаць і тое, што сітуацыі, пры наяўнасці якіх
дапускаецца адкліканне з адпачынку, могуць вызначацца калектыўным
дагаворам.
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— Я хачу ўладкавацца па сумяшчальніцтве ў іншую ўстанову
адукацыі. Скажыце, ці трэба для гэтага згода майго цяперашняга
наймальніка?
Л.В.: — Спачатку давайце вызначымся з тым, што такое
сумяшчальніцтва. У артыкуле 343 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь
значыцца, што сумяшчальніцтва — гэта выкананне работнікам у вольны
ад асноўнай работы час работы, што аплачваецца, у таго ж (унутранае
сумяшчальніцтва) або ў іншага наймальніка (знешняе сумяшчальніцтва)
на ўмовах іншага працоўнага дагавора. Заключэнне працоўных
дагавораў аб рабоце па сумяшчальніцтве з некалькімі наймальнікамі
дапускаецца, калі іншае не ўстаноўлена заканадаўчымі актамі.
Хацелася б падкрэсліць, што пры такім працаўладкаванні ў
працоўным дагаворы павінна быць абавязкова пазначана, што работа
з’яўляецца сумяшчальніцтвам.
А вось згода наймальніка па асноўным месцы працы для
працаўладкавання па сумяшчальніцтве не патрабуецца.
— У мяне кантракт падпісаны тэрмінам на адзін год. Да
завяршэння дзеяння кантракта засталося больш за паўгода. Але
зараз у мяне з’явіўся варыянт больш выгаднага працаўладкавання.
Ці магу я да заканчэння тэрміну дзеяння кантракта звольніцца,
калі цяперашні наймальнік дасць сваю згоду? У якім парадку гэта
афармляецца?
Л.В.: — Так, пры згодзе наймальніка гэта магчыма. Прычым
галіновае пагадненне ў некаторых выпадках абавязвае наймальніка
даваць такую згоду. Так, у адпаведнасці з падпунктам 31.25 пункта 31
Пагаднення паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і
Беларускім прафесійным саюзам работнікаў адукацыі і навукі на 2013—
2016 гады, наймальнік па просьбе работніка ў тэрмін, узгоднены імі, але
не пазней чым праз дзесяць дзён з дня падачы работнікам заявы
датэрмінова скасоўвае кантракт, тэрміновы працоўны дагавор пры
наяўнасці прычын, якія выключаюць або значна абцяжарваюць прадаўжэнне
работы: стан здароўя, пенсіённы ўзрост, абранне на выбарную пасаду,
пераезд у іншую мясцовасць, догляд хворых (інвалідаў) сваякоў, догляд
дзяцей ва ўзросце да 14 гадоў, змяненне сямейнага становішча,
працаўладкаванне ў іншага наймальніка на поўную стаўку, калі работнік
працуе на няпоўную стаўку, або з больш высокім узроўнем аплаты працы,
іншыя выпадкі, прадугледжаныя калектыўным дагаворам, пагадненнем.
У такім выпадку работнік падае на імя наймальніка заяву з просьбай
аб звальненні па дамове бакоў і дакументы, якія пацвярджаюць наяўнасць
падстаў для датэрміновага скасавання кантракта.
— Я — прыёмная мама. Адпачынак у мяне, як і ў педагогаў,
даволі доўгі. Скажыце, ці магу я раздзяліць яго больш, чым на дзве
часткі?
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Л.В.: — У адпаведнасці з артыкулам 174 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь, па дамоўленасці паміж работнікам і наймальнікам
працоўны адпачынак можа быць падзелены на дзве часткі, калі іншае не
прадугледжана калектыўным дагаворам, пагадненнем. Пры гэтым адна
частка павінна быць не менш за 14 каляндарных дзён. Але ў
калектыўным дагаворы, пагадненні можа быць прадугледжаны падзел
працоўных адпачынкаў і на тры часткі.
— У гэтым годзе ў школе праводзілі рамонт гаспадарчым
спосабам. Акрамя прыцягнення работнікаў звонку, многае было
даручана выконваць настаўнікам. Скажыце, на якой прававой
аснове наймальнік можа прыцягнуць мяне, настаўніка, да
рамонтных работ у летні перыяд?
Л.В.: — У адпаведнасці з артыкулам 20 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь, наймальнік не мае права патрабаваць ад работніка
выканання работы, не абумоўленай працоўным дагаворам. Калі
работнік згодзен выконваць іншую работу, не абумоўленую яго
працоўным дагаворам і службовай інструкцыяй, то наймальнік павінен
аформіць гэта адпаведным чынам з аплатай за выкананую работу.
— Я знаходжуся ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення
ім узросту трох гадоў па асноўным месцы працы. Але ў гэты ж час
працую на 0,5 стаўкі ў іншай арганізацыі па сумяшчальніцтве. Зараз
хачу звольніцца. Пры звальненні па сумяшчальніцтве ці будзе мне
выплачана кампенсацыя за нявыкарыстаны працоўны адпачынак?
Л.В.: — У адпаведнасці з артыкулам 349 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь, гарантыі і кампенсацыі, прадугледжаныя кодэксам,
іншымі актамі заканадаўства, калектыўнымі дагаворамі, пагадненнямі,
іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі, прадастаўляюцца
работнікам, якiя працуюць па сумяшчальніцтве, у поўным аб’ёме. З
адным выключэннем: акрамя гарантый і кампенсацый, прадугледжаных
работнікам, якiя сумяшчаюць работу з атрыманнем адукацыі, якія
прадастаўляюцца толькі па асноўным месцы работы.
Такім чынам, у адпаведнасці з артыкулам 179 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь, пры звальненні работніка, які працуе на ўмовах
сумяшчальнiцтва незалежна ад падстаў і які не выкарыстоўваў або
выкарыстаў не цалкам працоўны адпачынак, яму выплачваецца
грашовая кампенсацыя. І вы маеце на яе поўнае права.
Пры гэтым варта памятаць, што грашовая кампенсацыя за поўны
працоўны адпачынак выплачваецца, калі да дня звальнення работнік
працаваў увесь працоўны год (12 месяцаў мінус сумарная працягласць
працоўнага адпачынку, на які работнiк мае права). Калі ж да дня
звальнення работнік працаваў частку працоўнага года, грашовая
кампенсацыя выплачваецца прапарцыянальна адпрацаванаму часу.
Грашовая кампенсацыя за нявыкарыстаны працоўны адпачынак
пры звальненні выплачваецца ў дзень звальнення.
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— Кіраўнік арганізацыі вырашыў не працягваць са мной
кантракт. У належны тэрмін мне было ўручана паведамленне пра
гэта. Мяне такое рашэнне не задавальняе — у нашым горадзе мне
будзе дастаткова складана знайсці работу па спецыяльнасці. Пры
гэтым я добрасумленна выконвала свае абавязкі, у мяне няма
вымоў, заўваг. Скажыце, ці прадугледжаны якія-небудзь выпадкі ў
заканадаўстве, якія дазволілі б аспрэчыць гэтае рашэнне наймальніка?
Л.В.: — У такім выпадку можна звярнуцца да галіновага
пагаднення. У адпаведнасці з падпунктам 31.15 пункта 31 Пагаднення
паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускім
прафесійным саюзам работнікаў адукацыі і навукі на 2013—2016 гады,
наймальнік абавязаны прадаўжаць кантракты з работнікамі, якія
паспяхова і добрасумленна выконваюць службовыя абавязкі і не
дапускаюць парушэнняў працоўнай і выканальніцкай дысцыпліны, у
межах максімальнага тэрміну дзеяння кантракта з іх згоды.
Калі, як вы кажаце, у вас няма дысцыплінарных спагнанняў, тэрмін
якіх яшчэ не скончыўся, а наймальнік не працягвае кантракт, вы маеце
права звярнуцца за абаронай сваіх правоў у галіновы прафсаюз або суд.
— Мне ўжо споўнілася 55 гадоў, такім чынам я магу выйсці на
пенсію, але па дамоўленасці з наймальнікам засталася працаваць.
Са мной заключаны кантракт да 2017 года. Але цяпер у сувязі
з прыбыццём маладога спецыяліста і недахопу гадзін для яго
наймальнік гаворыць пра тое, што можа мяне звольніць, маўляў,
маладыя спецыялісты маюць першачарговае права на
працаўладкаванне. Ці правільна гэта?
Л.В.: — У гэтым канкрэтным выпадку — не. У адпаведнасці з артыкулам
14 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, забараняецца дыскрымінацыя
ў сферы працоўных адносін. Дыскрымінацыя, гэта значыць, абмежаванне
ў працоўных правах або атрыманне якіх-небудзь пераваг у залежнасці
ад полу, расы, нацыянальнага і сацыяльнага паходжання, мовы, рэлігійных
або палітычных перакананняў, удзелу ці няўдзелу ў прафсаюзах ці
іншых грамадскіх аб’яднаннях, маёмаснага або службовага становішча,
узросту, месца жыхарства, недахопаў фізічнага або псіхічнага
характару, якія не перашкаджаюць выкананню адпаведных працоўных
абавязкаў, іншых прычын, не звязаных з дзелавымі якасцямі і не
абумоўленых спецыфікай працоўнай функцыі работніка, забараняецца.
Такім чынам, работнікі пенсіённага ўзросту ў сферы працоўных
адносін маюць роўныя правы з іншымі работнікамі.
Калі вы лічыце, што падвергліся дыскрымінацыі ў сферы
працоўных адносін, напрыклад, з-за ўзросту, то маеце права звярнуцца ў
суд з адпаведнай заявай аб ліквідацыі дыскрымінацыі.
— Скажыце, ці ўстаноўлена мінімальная працягласць
працоўнага дня, пры якім абавязкова ўсталёўваецца перапынак
для адпачынку і харчавання (г.зн. перапынак на абед)?
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Л.В.: — У адпаведнасці з артыкулам 134 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь, работнікам прадастаўляецца на працягу
працоўнага дня перапынак для адпачынку і харчавання працягласцю не
менш за 20 хвілін і не больш за дзве гадзіны, які выкарыстоўваецца
работнікам па сваім меркаванні і ў працоўны час не ўключаецца.
Час прадастаўлення перапынку і яго канкрэтная працягласць
ўсталёўваюцца правіламі ўнутранага працоўнага распарадку або графікам
работ (зменнасці) або па дамове паміж работнікам і наймальнікам.
Мінімальная працягласць працоўнага дня, пры якім усталёўваецца
перапынак для адпачынку і харчавання, заканадаўствам не ўстаноўлена.
Такі перапынак работнікам звычайна ўсталёўваецца пасля чатырох
гадзін працы. У правілах унутранага працоўнага распарадку гэта можна
агаварыць.
— Улетку мы сутыкнуліся з сітуацыяй пераводу настаўнікаў на
іншую работу, не абумоўленую нашымі службовымі абавязкамі.
Пры гэтым наймальнік спасылаўся на вытворчую неабходнасць. Ці
правамерна гэта? Ці можа наймальнік перавесці работніка без яго
згоды на іншую работу ў сувязі з вытворчай неабходнасцю і на які
тэрмін?
Л.В.: — У адпаведнасці з артыкулам 33 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь, у выпадку вытворчай неабходнасці наймальнік мае
права перавесці работніка на неабумоўленую працоўным дагаворам
працу (па іншай прафесіі, спецыяльнасці, кваліфікацыі, пасадзе), а
таксама на працу да іншага наймальніка.
Але тут трэба разумець, што маецца на ўвазе пад вызначэннем
вытворчай неабходнасці. У адпаведнасці з заканадаўствам вытворчай
неабходнасцю прызнаецца неабходнасць для гэтага наймальніка
прадухілення катастрофы, вытворчай аварыі ці неадкладнай ліквідацыі іх
наступстваў, наступстваў стыхійнага бедства, прадухілення няшчасных
выпадкаў, прастою, знішчэння або пашкоджання маёмасці наймальніка
або iншай маёмасцi і ў іншых выключных выпадках, а таксама для
замяшчэння работніка, які адсутнічае. Пры гэтым работнік не можа
быць пераведзены на работу, проціпаказаную яму па стане здароўя.
Пры гэтым устаноўлена, што часовы перавод у сувязі з вытворчай
неабходнасцю праводзіцца без згоды работніка на тэрмін да аднаго
месяца, а для замяшчэння работніка, які адсутнічае, такi перавод не
можа перавышаць адзін месяц на працягу каляндарнага года (з 1
студзеня па 31 снежня). Разам з тым па пагадненні бакоў тэрмін такога
пераводу можа быць павялічаны.
А вось часовы перавод у сувязі з вытворчай неабходнасцю ў іншую
мясцовасць дапускаецца толькі са згоды работніка.
Што датычыцца заработнай платы, то пры часовым пераводзе ў
сувязі з вытворчай неабходнасцю аплата працы ажыццяўляецца па
рабоце, якая выконваецца, але пры гэтым яна не можа быць ніжэйшай за
сярэдні заробак па ранейшай працы.
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— Мяняю месца працы, у новай установе мяне гатовы ўзяць на
пасаду, якая мяне задавальняе, але наймальнік абавязковай умовай
вылучае заключэнне працоўнага дагавора з папярэднім
выпрабаваннем. Раней мне з такім не давялося сутыкацца. Чым
пагражае заключэнне такога дагавора? У якім выпадку можа быць
скасаваны такі дагавор?
Л.В.: — У гэтай сітуацыі трэба кіравацца артыкулам 29 Працоўнага
кодэкса Рэспублікі Беларусь. Згодна з заканадаўствам, такі дагавор
сапраўды можа быць скасаваны як наймальнікам, так і работнікам.
Прычым скасаваць яго можна як да заканчэння тэрміну папярэдняга
выпрабавання, папярэдзіўшы пра гэта іншы бок пісьмова за тры дні; так
і ў дзень заканчэння тэрміну папярэдняга выпрабавання.
Пры гэтым, калі ініцыятыва скасавання дагавора з папярэднім
выпрабаваннем належыць наймальніку, ён абавязаны ўказаць прычыны,
што паслужылі падставай для прызнання работніка асобай, якая не
вытрымала выпрабаванне. Пры гэтым рашэнне наймальніка работнік
мае права абскардзіць у суд.
Калі да заканчэння тэрміну папярэдняга выпрабавання працоўны
дагавор з работнікам не скасаваны, то работнік лічыцца вытрымаўшым
выпрабаванне, і скасаванне з ім працоўнага дагавора дапускаецца толькі
на агульных падставах.
— Штогод яшчэ ў студзені складаецца графік адпачынкаў. Ці
трэба работніка ўключаць у гэты графік, калі ён прыняты на
работу ўжо пасля зацвярджэння графіка?
Л.В .: — У адпаведнасці з артыкулам 168 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь, чарговасць прадастаўлення працоўных адпачынкаў
усталёўваецца для калектыву работнікаў графікам адпачынкаў, які
зацвярджаецца наймальнікам па ўзгадненні з прафсаюзам, калі такое
ўзгадненне прадугледжана калектыўным дагаворам. Пры складанні графіка
працоўных адпачынкаў наймальнік улічвае меркаванне работніка пра
час яго сыходжання ў адпачынак, калі гэта не перашкаджае нармальнай
дзейнасці арганізацыі і рэалізацыі права на адпачынак іншых работнікаў.
Калі ж работнік быў прыняты на працу пасля таго, як быў
складзены, зацверджаны і ўзгоднены графік працоўных адпачынкаў, то
на яго складаецца індывідуальны графік, які зацвярджаецца
наймальнікам і ўзгадняецца з прафсаюзам. Работнік павінен быць
азнаёмлены з графікам яго працоўнага водпуску пад подпіс. Да гэтага
трэба дадаць, што ў адпаведнасці з артыкулам 169 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь работніку паведамляецца пра час пачатку
працоўнага водпуску за 15 каляндарных дзён пісьмова.
— Ці можна маладога спецыяліста прымаць на работу на замену
асноўнага работніка, на час знаходжання апошняга ў сацыяльным
водпуску па доглядзе за дзіцем да дасягнення ім узросту трох гадоў?
Што пазначыць у тэрмінах дзеяння працоўнага дагавора?
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Л.В.: — Можна. Але тут неабходна мець на ўвазе некалькі
аспектаў. Жанчына, якая знаходзіцца ў адпачынку па доглядзе за дзіцем
да дасягнення ім узросту трох гадоў, мае права выйсці на работу да
дасягнення яе дзіцем узросту трох гадоў. Пры гэтым заканадаўствам не
абмежавана колькасць яе выхадаў на работу.
З іншага боку, на падставе пункта 3 артыкула 83 Кодэкса Рэспублікі
Беларусь аб адукацыі выпускнікі, якім месца работы прадастаўлена
шляхам размеркавання, абавязаны адпрацаваць тэрміны абавязковай
работы па размеркаванні. Пасля атрымання вышэйшай адукацыі малады
спецыяліст абавязаны адпрацаваць два гады. Калі на момант выхаду на
работу асноўнага работніка малады спецыяліст яшчэ не адпрацаваў
належны тэрмін, а работы па яго спецыяльнасці ва ўстанове адукацыі не
будзе, то наймальнік вымушаны будзе яго звольніць — з усімі
наступствамі, прадугледжанымі ў гэтым выпадку заканадаўствам.
Пры гэтым у працоўным дагаворы маладога спецыяліста павінна
быць абавязкова пазначана, што ён прыняты на працу.
— Мяне запрашаюць зараз на работу ў школу. Але з адной
умовай — працаваць прапаноўваюць толькі да чэрвеня. Скажыце,
ці можна заключаць кантракты з работнікам тэрмінам менш як на
адзін каляндарны год?
Л.В.: — Не. У адпаведнасці з пунктам 5 Палажэння аб парадку
і ўмовах заключэння кантрактаў наймальнікаў з работнікамі,
зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад
25 верасня 1999 года № 1476 (у наступных рэдакцыях), кантракт
заключаецца наймальнікам з работнікам не менш чым на адзін год.
— Ці можа педагог, які знаходзіцца ў працоўным адпачынку,
працаваць па сумяшчальніцтве на той жа пасадзе ў сваёй установе
адукацыі?
Л.В .: — У гэтым выпадку варта кіравацца артыкулам 347 Працоўнага
кодэксу Рэспублікі Беларусь, дзе ўстаноўлена, што працоўны водпуск
работнікам, якія працуюць па сумяшчальніцтве, прадастаўляецца
адначасова з працоўным адпачынкам па асноўнай працы.
Калі ж работнік не адпрацаваў на рабоце па сумяшчальніцтве
6 месяцаў, то працоўны водпуск прадастаўляецца авансам.
Частка працоўнага водпуску работніку, які працуе па
сумяшчальніцтве, якая перавышае працоўны водпуск па асноўнай працы,
па дамове паміж работнікам і наймальнікам можа быць заменена
грашовай кампенсацыяй.
Калі ж працягласць працоўнага водпуску работніка на рабоце па
сумяшчальніцтве меншая, чым працягласць працоўнага водпуску па
асноўным месцы працы, наймальнік па просьбе работніка дае яму сацыяльны
адпачынак адпаведнай працягласці без захавання заработнай платы.
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Але ў той жа час работнік, які знаходзіцца ў працоўным адпачынку,
мае права працаваць па сумяшчальніцтве, а не браць сацыяльны
водпуск без захавання заработнай платы.
— З адным з работнікаў нашай установы было прынята
рашэнне не працягваць працоўныя адносіны. Як і належыць, яму
было ўручана пад подпіс паведамленне аб скасаванні кантракта.
Але работнiк пры гэтым не хоча пісаць заяву на звальненне. Ці
можна яго звольніць без гэтай заявы?
Л.В.: — Так, можна. Ва Указе Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12
красавіка 2000 года № 180 “Аб парадку прымянення Дэкрэта Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад 26 лiпеня 1999 года № 29” (у рэд. Указаў
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23.08.2005 № 392, ад 02.06.2006 №
369, ад 31.03.2010 № 164) прапісана, што кожны з бакоў, якія заключылі
кантракт, не пазней чым за адзін месяц да заканчэння тэрміну яго
дзеяння пісьмова папярэджвае другі бок аб рашэнні працягнуць або
спыніць працоўныя адносіны.
У выпадку, калі наймальнік апавясціў работніка аб тым, што не мае
намеру працягваць з ім працоўныя адносіны, а работнік у сваю чаргу не
паведаміў наймальніку аб сваіх намерах, наймальнік мае права
звольніць работніка па пункце 2 артыкула 35 Працоўнага кодэксу
Рэспублікі Беларусь — заканчэнне тэрміну дзеяння кантракта.
— Мне прапануюць работу не на поўную стаўку. У такім
выпадку таксама можа заключацца кантракт — усё ж такі гэта
гарантуе пэўныя даплаты?..
Л.В.: — Так. У адпаведнасці з артыкулам 289 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь, няпоўны працоўны час можа ўстанаўлівацца па
дамоўленасці паміж работнікам і наймальнікам як пры прыёме на
работу, так і пасля. У першым выпадку ўмова аб рабоце з няпоўным
працоўным часам ўключаецца ў кантракт пры прыёме работніка. А вось
пераход на няпоўны працоўны час у перыяд працоўнай дзейнасці
афармляецца асобным загадам.
— Чуў, што ў Гродна менавіта прафсаюз адукацыі займаецца
вырашэннем жыллёвага пытання педагогаў. Было пабудавана
кааператыўнае жыллё, зараз, калі не памыляюся, вырашаецца
пытанне з жыллём для педагогаў па дзяржзаказу. Можна даведацца
пра гэта больш падрабязна? Хто можа прэтэндаваць на такое
жыллё? І яшчэ адзін момант: чаму б прафсаюзу не ўзяць для сябе
гэты вопыт як прыклад для дзеяння паўсюдна. Калі б прафсаюз
дапамагаў, разумею, што не ўсім і не адразу, з рашэннем жыллёвага
пытання, гэта шмат у чым бы падняло прэстыж і самой арганізацыі
і статус настаўніка ў цэлым, пра што так шмат кажуць у апошні час.
Л.В.: — Дзякуй за пытанне. Галіновы прафсаюз, разумеючы ўсю
важнасць вырашэння жыллёвых праблем для работнікаў галіны,
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неаднаразова, на працягу шэрага гадоў прапануе заканадаўча замацаваць
наступнае: выдзяленне маладым спецыялістам, накіраваным на работу
ў дзяржаўныя ўстановы адукацыі, ссуд на будаўніцтва і набыццё жылля
з бюджэтных сродкаў, вызначыць для работнікаў дзяржаўных устаноў
адукацыі для набыцця і будаўніцтва жылля ўмовы крэдытавання пад 5%
на 20 гадоў, умовы крэдытавання пад 1% на 40 гадоў, калі і муж, і
жонка з'яўляюцца работнікамі галіны. Гэтыя прапановы галіновай
прафсаюз накіраваў для ўключэння іх у сацыяльны пакет настаўніка.
Як вы правільна заўважылі ў Гродна і ў шэрагу іншых рэгіёнаў
органы ўпраўлення адукацыі сумесна з прафсаюзнымі арганізацыйнымі
структурамі пры падтрымцы мясцовых выканаўчых распарадчых органаў
ужо сёння ў меру сваіх магчымасцяў вырашаюць жыллёвыя праблемы
работнікаў устаноў адукацыі. У цяперашні час у Гродна вывучаецца
пытанне далейшага будаўніцтва кватэр для работнікаў устаноў адукацыі,
згода старшыні гарвыканкама Мечаслава Браніслававіча Гоя на гэта атрымана.
— Працую бібліятэкарам ў школе, у мяне вышэйшая адукацыя –
заканчвала інстытут культуры. У мінулым годзе пайшла на
перападрыхтоўку па спецыяльнасці настаўніка пачатковых класаў
тэрмінам 2 гады. Ці магу я цяпер, па заканчэнні года навучання на
ўмовах перападрыхтоўкі, працаваць сацыяльным педагогам на 0,5
стаўкі?
Л.В.: — Кваліфікацыйныя патрабаванні настаўніка наступныя:
вышэйшая (сярэдняя спецыяльная) адукацыя па профілях “Педагогіка”,
“Педагогіка. Прафесійная адукацыя” або вышэйшая (сярэдная
спецыяльная) адукацыя і перападрыхтоўка па профілях “Педагогіка”,
“Педагогіка. Прафесійная адукацыя” без прад'яўлення патрабаванняў да
стажу працы. Кваліфікацыйныя патрабаванні да сацыяльнага педагога
наступныя: вышэйшая адукацыя па профілях “Педагогіка”, “Педагогіка.
Прафесійная адукацыя” па адпаведнай спецыяльнасці з прысваеннем
кваліфікацыі “Сацыяльны педагог” або “Педагог сацыяльны” альбо
вышэйшая адукацыя па профілях “Педагогіка”, “Педагогіка.
Прафесійная адукацыя” і перападрыхтоўка з прысваеннем кваліфікацыі
“Сацыяльны педагог” або “Педагог сацыяльны”.
Такім чынам, прыняць Вас на працу сацыяльным педагогам могуць,
але атэставацца на катэгорыю як сацыяльны педагог Вы зможаце толькі
пасля перападрыхтоўкі з прысваеннем кваліфікацыі “Сацыяльны
педагог” або “Педагог сацыяльны”.
— У прыёмнай мамы працоўны водпуск працягласцю 56
каляндарных дзён. Частку працоўнага водпуску яна узяла на
перыяд знаходжання прыёмных дзяцей у аздараўленчым лагеры ў
колькасці 18 каляндарных дзён. Ад прадастаўлення астатняй часткі
работнік адмаўляецца, матывуючы тым, што дзеці знаходзяцца
дома. Як абавязаць прыёмную маму адгуляць нявыкарыстаную
частку працоўнага водпуску да канца бягучага года?
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Л.В.: — У адпаведнасці з часткай другой артыкула 153 Працоўнага
кодэкса Рэспублікі Беларусь працоўны водпуск работніку прадастаўляецца
за працу на працягу працоўнага года (штогод) з захаваннем ранейшай
працы і сярэдняга заробку. Наймальнік абавязаны штогод даваць працоўны
водпуск работніку. Чарговасць прадастаўлення працоўных адпачынкаў
у адпаведнасці з часткай першай артыкула 168 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь устанаўліваецца для калектыву работнікаў графікам
працоўных адпачынкаў, які зацвярджаецца наймальнікам па ўзгадненні
з прафсаюзам. Гэта азначае, што прыёмная мама таксама, як і іншы
работнік, абавязана ісці ў адпачынак у адпаведнасці з графікам працоўных
адпачынкаў, а наймальнік абавязаны стварыць для гэтага ўмовы, гэта значыць
у адпаведнасці з заканадаўствам вырашыць пытанне з месцазнаходжаннем
дзяцей прыёмнай сям'і на час адпачынку прыёмных бацькоў.
У адпаведнасці з артыкулам 173 Працоўнага кодэкса Рэспублікі
Беларусь, калі працоўны водпуск прадастаўлены з захаваннем
устаноўленага парадку, але работнік адмаўляецца выкарыстоўваць
адпачынак у вызначаны для яго тэрмін без законных падстаў,
наймальнік мае права адмовіць работніку ў пераносе адпачынку і не
выплачваць грашовую кампенсацыю за нявыкарыстаны адпачынак.
Грашовая кампенсацыя будзе выплачана толькі пры звальненні
незалежна ад яго прычын, калі работнік не выкарыстоўваў або
выкарыстаў працоўны водпуск не цалкам (частка першая артыкула 179
Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.)
— У лістападзе я павінна прайсці курсы павышэння кваліфікацыі,
якія будуць праходзіць на працягу 6 дзён (з панядзелка па пятніцу)
у колькасці 54 гадзін. Узнікае пытанне, на якой падставе пры 36
гадзінным рабочым тыдні настаўніка курсы будуць доўжыцца 56
гадзін? Якімі дакументамі і нормамі заканадаўства гэта рэгулюецца?
Л.В.: — У адпаведнасці з пунктам 16 Палажэння аб бесперапыннай
прафесійнай адукацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў, зацверджанага
пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2011
года № 954 (у наступных рэдакцыях) пры засваенні зместу адукацыйнай
праграмы павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў
педагагічнымі работнікамі ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць
адукацыйныя праграмы дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай
адукацыі, дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, тэрмін атрымання
дадатковай адукацыі дарослых у вочнай форме атрымання адукацыі
складае да 1 тыдня, агульная колькасць вучэбных гадзін па вучэбнатэматычнага плане – ад 36 да 60.
—Як аплачваецца праца намесніка дырэктара падчас канікул?
У мяне 0,5 стаўкі намесніка дырэктара і 10 вучэбных гадзін.
В.Р.: — Згодна з тлумачэннямі Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь, кіраўнікам, якія ажыццяўляюцьу асноўны працоўны час
педагагічную дзейнасць у аб'ёме не больш за палову нормы гадзін
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педагагічнай нагрузкі за стаўку педагагічнага работніка, на падставе
пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 30 сакавіка
2007 года №26, у перыяд канікул навучэнцаў аплата за гэтую дзейнасць
ажыццяўляецца толькі ў тым выпадку, калі гэтая работа прадугледжана
раскладам урокаў (вучэбных заняткаў). Напрыклад, правядзенне вучэбных
заняткаў з навучэнцамі, якія не паспяваюць у навучанні, факультатыўных
і іншых заняткаў, а таксама вучэбных заняткаў па падрыхтоўцы навучэнцаў
да алімпіяд, конкурсаў. У перыяд летніх канікул аплата за педагагічную
дзейнасць можа мець месца падчас правядзення выніковай атэстацыі вучняў
у выпускных класах (прыём экзаменаў, залікаў, правядзенне кансультацый).
Правядзенне кіраўнікамі ўстаноў адукацыі вышэйзгаданых вучэбных
заняткаў у перыяд канікул афармляецца загадам ва ўстаноўленым парадку.
— Калі адбылося павышэнне тарыфнай стаўкі настаўніка на
25%, у разліковых лістках настаўнікаў гэтае павышэнне стала
адлюстроўвацца двойчы — у дзвюх графах, а ў выхавальніка групы
прадоўжанага дня — толькі адзін раз. Чаму так?
В.Р.: — Першае павышэнне на 25% тарыфных акладаў (ставак)
усім катэгорыям педагагічных работнікаў (у тым ліку выхавальнікам
груп прадоўжанага дня), за выключэннем прафесарска-выкладчыцкага
складу, адбылося з 1 верасня 2010 года ў адпаведнасці з пастановай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 1 верасня 2010 года №1267
“Аб павышэнні заработнай платы асобным катэгорыям работнікаў
бюджэтных арганізацый і іншых арганізацый, якія атрымліваюць
субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў
бюджэтных арганізацый”.
Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 6 жніўня 2013
года №689 “Аб павышэнні заработнай платы асобным катэгорыям
педагагічных работнікаў” устаноўлена павышэнне на 25% тарыфных
ставак (акладаў) настаўнікам і педагогам дадатковай адукацыі ўстаноў
адукацыі, іншых арганізацый, якім у адпаведнасці з заканадаўствам
прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць, а таксама
выкладчыкам устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя
праграмы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Гэта
азначае, штодадзенай пастановай не прадугледжана павышэнне тарыфных
ставак выхавальнікам груп прадоўжанага дня. Таму ў настаўнікаў
у разліковых лістках сумы павышэнняў на 25% адлюстроўваюцца
двойчы, а ў выхавальнікаў груп прадоўжанага дня — адзін раз.
—У мяне стаўка настаўніка фізкультуры плюс 0,5 стаўкі
кіраўніка фізічнага выхавання. Колькі рабочых гадзін уваходзіць
у гэтыя 0,5 стаўкі кіраўніка фізвыхавання? У нашай установе,
акрамя падрыхтоўкі спаборніцтваў, правядзення фізкультурнааздараўленчай работы, ад нас патрабуюць два разы на тыдзень
дзяжурыць у спартыўнай зале па тры гадзіны. А гэта ўжо шэсць
гадзін. А ёсць жа і іншая працана гэтай пасадзе…
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В.Р.: — Працягласць працоўнага часу для кіраўніка фізічнага
выхавання пры рэалізацыі праграмы агульнай сярэдняй адукацыі складае
40 гадзін у тыдзень. Адпаведна, калі работнік прыняты на 0,5 стаўкі
кіраўніка фізічнага выхавання, то ён павінен працаваць 20 гадзін у тыдзень.
Службовыя абавязкі кіраўніка фізічнага выхавання вызначаны ў яго
кваліфікацыйнай характарыстыцы (дадатак да пастановы Міністэрства
працы Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2001 годаў рэдакцыі
пастановы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь
ад 21 кастрычніка 2011 года №105). Выкананне гэтых абавязкаў павінна
ажыццяўляцца ў рамках устаноўленай працягласці працоўнага часу.
— Колькі чалавек у класе—максімальная колькасць або 80%
вучняў —павінна быць для атрымання права на льготную пенсію
для настаўнікаў у перыяд з 2009 па 2014 год?
В.Р.: — Для мэт прафесійнага пенсійнага страхавання адным
з крытэрыяў ацэнкі ўмоў працы для настаўніка з'яўляецца: “правядзенне
вучэбных заняткаў (ажыццяўленне адукацыйнага працэсу) у класах
(групах) з напаўняльнасцю на працягу навучальнага года не менш за
80% ад гранічнай колькасці навучэнцаў, устаноўленай заканадаўствам
для адпаведнага тыпу ўстановы (для агульнай сярэдняй, спецыяльнай
адукацыі)” (падпункт 24.2.1 Палажэння аб крытэрыях ацэнкі ўмоў
працы для асобных катэгорый работнікаў і (або) асаблівасцей (відаў)
работ, што выконваюцца, для мэт прафесійнага пенсійнага страхавання і
парадку іх прымянення, зацверджанага пастановай Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь ад 9 кастрычніка 2008 года № 1490).
Дадзеная ўмова не прымяняецца ў дачыненні да работнікаў
устаноў, размешчаных у сельскіх населеных пунктах.
Гэта азначае, што для вылічэння прафесійнага стажу штомесяц на
працягу навучальнага года будзе ўлічвацца напаўняльнасць у класах не
менш за 80% ад гранічнай колькасці навучэнцаў, устаноўленай
заканадаўствам для адпаведнага тыпу ўстановы (па спісачным складзе).
Напрыклад: напаўняльнасць у5—11 класах устаноў агульнай сярэдняй
адукацыі не павінна перавышаць 25 вучняў. Настаўнік, які мае поўную
нагрузку, гадзіны арганізацыйна-выхаваўчай работы, дадатковага кантролю
за вучэбнай дзейнасцю навучэнцаў, працуе ў класе на працягу навучальнага
года з колькасцю 23 навучэнцы. Перыяд працы ў дадзеным класе будзе
залічаны яму ў прафесійны стаж, бо колькасць навучэнцаў складае больш
за 80% ад устаноўленай напаўняльнасці (25 вучняў * 0,8 = 20 вучняў).
— Пытанне па ўмовах выхаду на датэрміновую пенсію
інтэрпрэтуюць па-рознаму. У абласным прафсаюзе мне сказалі, што
павінны выконвацца тры ўмовы для заліку стажу працы: 1) нагрузка
20 гадзін, 2) класнае кіраўніцтва, 3) гадзіны дадатковага кантролю.
У той жа час ёсць іншы пункт гледжання: гадзіны выхаваўчай
працы і дадатковага кантролю ўваходзяць у вызначаныя 20 гадзін.
Як жа правільна лічыць?
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В.Р.: — У адпаведнасці з тлумачэннем Фонду сацыяльнай абароны
насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі
Беларусь, падлягаюць прафесійнаму пенсійнаму страхаванню педагагічныя
работнікі пры выкананні трох умоў адначасова: занятасць не менш чым
на поўную стаўку (аклад), у тым ліку вядзеннем педагагічнай дзейнасці
ў частцы рэалізацыі адукацыйных праграм у адпаведнасці з устаноўленай
нормай гадзін у тыдзень, выкананне арганізацыйна-выхаваўчай работы,
ажыццяўленне дадатковага кантролю за вучэбнай дзейнасцю навучэнцаў.
Дадзеныя тлумачэнні грунтуюцца на нормах, устаноўленых
падпунктам 24.2.2 пункта 24 Палажэння аб крытэрыях ацэнкі ўмоў працы
для асобных катэгорый педагагічных работнікаў і (або) асаблівасцей
відаў работ для мэт прафесійнага пенсійнага страхавання і парадку іх
прымянення, зацверджаных пастановай №1490 “Аб некаторых
пытаннях прафесійнага пенсійнага страхавання”.
Таму вядзенне толькі педагагічнай дзейнасці ў адпаведнасці з
устаноўленай нормай гадзін у тыдзень без гадзін арганізацыйнавыхаваўчай работы і ажыццяўлення дадатковага кантролю за вучэбнай
дзейнасцю навучэнцаў не будзе залічана ў прафесійны стаж для выхаду
на датэрміновую прафесійную пенсію.
— Я намеснік дырэктара школы. Да нядаўняга часу ў нас у
кантрактах было прапісана: выхадны дзень — нядзеля. Цяпер па
ініцыятыве наймальніка прапісваецца, што выхадныя дні — субота
і нядзеля. У табелі рабочых дзён становіцца менш. І гэта пры тым,
што ў суботу мы звычайна занятыя на працы. Ці правільна гэта? Ці
не адаб'ецца гэта на працягласці адпачынку?
В.Р.: — У адпаведнасці з пунктам 4 артыкула 158 Кодэкса
Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, адукацыйны працэс ва ўстановах
агульнай сярэдняй адукацыі арганізуецца ў рэжыме шасцідзённага
школьнага тыдня, які ўключае пяцідзённы вучэбны тыдзень і адзін
дзень тыдня для правядзення з навучэнцамі спартыўна-масавых,
фізкультурна-аздараўленчых і іншых выхаваўчых мерапрыемстваў.
У адпаведнасці з артыкулам 123 Працоўнага кодэкса Рэспублікі
Беларусь, рэжым працоўнага часу вызначае час пачатку і заканчэння
працоўнага дня (змены), час абедзеннага і іншых перапынкаў,
паслядоўнасць чаргавання работнікаў па зменах, працоўныя і выхадныя дні.
У сваю чаргу рэжым працоўнага часу работнікаў распрацоўваецца зыходзячы
з рэжыму работы, які прымяняецца наймальнікам, і вызначаецца правіламі
ўнутранага працоўнага распарадку або графікам работ (зменнасці).
Гэта значыць, у рамках устаноўленагаў выпадку вашайустановы
адукацыі пяцідзённага працоўнага тыдня для асобных работнікаў субота
можа з'яўляцца рабочым днём, а выхаднымі, адпаведна, іншыя дні тыдня.
Працягласць водпуску для намеснікаў дырэктараў устаноў агульнай
сярэдняй адукацыі ўстаноўлена пастановай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 24 студзеня 2008 года №100 “Аб прадастаўленні асноўнага
водпуску працягласцю больш за 24 каляндарныя дні” і складае ў цяперашні
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час 56 каляндарных дзён. Іншымі словамі, вызначаны ў вашай установе
адукацыі рэжым працоўнага часу на працягласць асноўнага водпуску
работнікаў не ўплывае.
— Звяртаецца да вас настаўнік вышэйшай катэгорыі фізічнай
культуры і здароўя. Да нядаўняга часу, акрамя правядзення ўрокаў,
я вяла секцыйную работу, якая аплачвалася па самым нізкім 11
разрадзе. Больш за год назад была ўведзена стаўка кіраўніка
фізічнага выхавання. Але зноўтакі гэтая праца аплачваецца па
самым нізкім разрадзе. У выніку стаўка кіраўніка фізічнага
выхавання вельмі маленькая — 1,4 млн рублёў, знайсці
спецыяліста на гэтую пасаду нерэальна. Таму проста раскідваем
гадзіны на ўсіх работнікаў кафедры. Пры гэтым кіраўнік фізічнага
выхавання нават не мае магчымасці атрымаць катэгорыю. Чаму ў
кіраўніка фізічнага выхавання дашкольнай установы ёсць
магчымасць атрымання кваліфікацыйнай катэгорыі і такім чынам
павышэння заработай платы, а ў нас — не? I чаму я, маючы
вышэйшую квапіфікацыйную катэгорыю настаўніка, атрымліваю,
па сутнасці, за тую ж працу на пасадзе кіраўніка фізічнага
выхавання аплату па самым нізкім разрадзе?
В.Р.: — Пасада кіраўніка фізічнага выхавання ва ўстановах агульнай
сярэдняй адукацыі для правядзення спартыўна-масавых, фізкультурнааздараўленчых і іншых мерапрыемстваў уведзена пастановай Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 24 красавіка 2013 года №22 ”Аб тыпавых
штатах і нарматывах колькасці работнікаў асобных устаноў агульнай
сярэдный і спецыяльнай адукацыі“, якая ўступіла ў сілу з 6 верасня 2013
года. У той жа час Кваліфікацыйным даведнікам пасад служачых, занятых
у адукацыі (дадатак да пастановы Міністэрства працы Рэспублікі Беларусь
ад 28 красавіка 2001 года ў рэдакцыі пастановы Міністэрства працы
і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 21 кастрычніка 2011 года
№ 105), прысваенне другой, першай, вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі
прадугледжана толькі для кіраўнікоў фізічнага выхавання ўстаноў
адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі,
адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай
адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні
дашкольнай адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю.
У лісце Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 2 кастрычніка
2013 года № 16-03-17 / 22-ПО ”Аб тлумачэнні заканадаўства“ таксама
растлумачана, што кваліфікацыйнае катэгарыраванне па гэтай пасадзе не
прадугледжваецца, г.зн. кваліфікацыйныя катэгорыі не прысвойваюцца.
Галіновы прафсаюз у сувязі з пытаннямі, якія паступаюць, плануе
ўнесці прапановы, накіраваныя на ўдасканаленне адпаведных
нарматыўных прававых актаў.
— Працую начным вартаўніком у дзіцячым садку. Нам як
устанавілі стаўку менш за 1 мільён рублёў, так нічога і не мяняецца
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на працягу многіх гадоў. Чаму тэхнічнаму персаналудашкольных
устаноў удзяляецца так мала ўвагі?
В.Р.: — У цяперашні час ва ўмовах дзеючай Адзінай тарыфнай
сеткі работнікаў Рэспублікі Беларусь тарыфныя стаўкі вартаўнікоў
вызначаюцца шляхам паслядоўнага памнажэння тарыфнай стаўкі
першага разраду на тарыфны каэфіцыент па першым тарыфным
разрадзе, карэкціруючы каэфіцыент і г.д. Але з-за нізкага памеру
тарыфнай стаўкі першага разраду і невысокага тарыфнага каэфіцыента
па вашай прафесіі ўзровень аплаты працы застаецца вельмі нізкім. У
сувязі з гэтым кіраўнікі ўстаноў адукацыі спрабуюць адшукваць
магчымасці яго павышэння за кошт стымулюючых выплат, у тым ліку ў
рамках кантрактнай формы найму.
Галіновы прафсаюз пастаянна ставіць перад органамі дзяржаўнага
кіравання пытанні аплаты працы міжгапіновых рабочых і спецыялістаў,
занятых у сістэме адукацыі. Але гэтыя пытанні ў цяперашні момант не
належаць да кампетэнцыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і
вырашаюцца ў агульным парадку. У той жа час іх плануецца
ўрэгуляваць у рамках пераходу на новую сістэму аплаты працы
работнікаў арганізацый бюджэтнай сферы.
— Апошняе павышэнне заработнай платы для ўсіх педагогаў
рознае, у залежнасці ад катэгорыі. Цалкам відавочна, што пра
маладых спецыялістаў, якія толькі пачынаюць працаваць, неяк
забыліся. Напэўна, з разлікам на тое, што доўга ў адукацыі тыя ўсё
роўна не затрымаюцца. Таму павысілі надбаўкі за катэгорыі тым, у
каго яны ўжо ёсць. Для астатніх гэта нібыта павінна паслужыць
стымулам для атрымання гэтых самых катэгорый. Няўжо, на ваш
погляд, гэта сапраўды спрацуе? І малады спецыяліст пасля двух
гадоў адпрацоўкі і мізэрнай зарплаты застанецца ў адукацыі?
В.Р.: — Сапраўды, пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
ад 23 жніўня 2014 года №818 “Аб некаторых пытаннях павышэння
аплаты працы асобным катэгорыям работнікаў сістэмы адукацыі” не
ўстанаўлівае асобнага павышэння тарыфных акладаў (ставак) маладым
спецыялістам. У той жа час, на іх распаўсюджваецца прадугледжанае
дадзенай пастановай павышэнне тарыфных акладаў (ставак) на 10%
педагагічным работнікам, якія не маюць кваліфікацыйнай катэгорыі.
У апошнія гады паслядоўна прымаліся рашэнні па павелічэнні
тарыфных акладаў (ставак) педагагічным работнікам з ліку маладых
спецыялістаў. Так, акрамя павышэнняў, якія распаўсюджваюцца на ўсіх
педагагічных работнікаў у цэлым, пастановай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 26 студзеня 2009 №86 прадугледжаны штомесячныя даплаты
ў памеры адной тарыфнай стаўкі першага разраду педагагічным работнікам
з ліку выпускнікоў, якія атрымалі вышэйшую і сярэднюю спецыяльную
адукацыю, якім месца працы прадастаўлена шляхам размеркавання,
накіравання на працу, на працягу двух гадоў з дня заключэння з імі
працоўнага дагавора (кантракта). У адпаведнасці з пастановай Савета
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Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 01 верасня 2010 года №1267
вышэйназванай катэгорыі работнікаў устанаўліваецца павышэнне на 10%
тарыфных акладаў (ставак) на працягу двух гадоў з дня заключэння
працоўнага дагавора (кантракта). Акрамя таго, маладым спецыялістам,
пачынаючы з першага дня працы, устанаўліваецца павышэнне на 10%
тарыфных ставак (акладаў) за стаж работы па спецыяльнасці (у галіне).
У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня
2007 года № 273 “Аб павышэнні заработнай платы асобным катэгорыям
маладых спецыялістаў”на працягу двух гадоў з моманту заключэння
працоўнага дагавора (кантракта) адбываецца павышэнне тарыфных
ставак (акладаў) маладым спецыялістам з вышэйшай адукацыяй, якiя
ўключаны ў банкі даных адоранай і таленавітай моладзі і прынятым на
работу ў арганізацыі, што фінансуюцца з бюджэту. Павышэнне тарыфных
ставак (акладаў) маладым спецыялістам можа быць прадугледжана
і ў рамках кантрактнай формы найму.
Р.В.: — Таксама неабходна ўлічваць, што ў адпаведнасці з Указам
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 20 лістпада 1996 года, пастановамі
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12 чэрвеня 1997 года №698,
17 студзеня №6, 17 красавіка 1997 года №347 на 10% павышаюцца
тарыфныя стаўкі (аклады) маладых спецыялістаў з ліку выпускнікоў
Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Беларускага дзяржаўнага
педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, Беларускага нацыянальнага
тэхнічнага універсітэта, Беларускага дзяржаўнага эканамічнага
ўніверсітэта, якія завяршылі навучанне з адзнакай, а таксама якім
прысвоена ступень магістра, і якія працуюць па размеркаванні
ў бюджэтных арганізацыях. Адзначанае павышэнне ў дачыненні да
дадзенай катэгорыі маладых спецыялістаў адбываецца на працягу
тэрміну абавязковай работы па размеркаванні, а ў дачыненні да
дадзенай катэгорыі маладых спецыялістаў з ліку выпускнікоў
Белдзяржуніверсітэта – у першыя 5 гадоў працы.
Безумоўна, усяго гэтага недастаткова, таму што агульны ўзровень
аплаты працы маладых спецыялістаў з ліку педагагічных работнікаў
застаецца недастатковым. Галіновы прафсаюз плануе працягнуць
рашэнне дадзенага пытання ў рамках пераходу на новую сістэму аплаты
працы работнікаў арганізацый бюджэтнай сферы.
— Пасля заканчэння лінгвістычнага ўніверсітэта працавала
два гады ў вясковай школе. Хацелася б змяніць месца жыхарства,
пажадана на Мінск. На якую заработную плату магчыма разлічваць
у Мінску настаўніку замежнай мовы пры працы на стаўку (другая
катэгорыя)? Чула, што ў сталіцы ёсць пэўныя даплаты настаўнікам.
В.Р.: — Тарыфная стаўка настаўніка з вышэйшай адукацыяй, другой
кваліфікацыйнай катэгорыі разлічваецца па 13 тарыфным разраду АГД
наступным чынам: 275000 (тарыфная стаўка першага разраду) Х 3,04
(тарыфны каэфіцыент) Х 1,377 (карэкціруючы каэфіцыент). Атрымліваем
1.151.172 рублёў; да гэтага дадаецца павышэнне за стаж работы па
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спецыяльнасці (да 5 гадоў - 10%) - 115.117 рублёў; сумы павышэнняў па
адпаведных пастановах Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (5,25,25%) 633.145 рублёў; сума надбаўкі за наяўнасць другой кваліфікацыйнай
катэгорыі (30% ад тарыфнай стаўкі) - 345.352 рубля. Зыходзячы
з вышэйвыкладзенага, у цэлым памер стаўкі настаўніка другой
кваліфікацыйнай катэгорыі пры нагрузцы 20 гадзін складзе: 2 244 786
рублёў. Дадзены памер адлюстроўвае гарантаваны заканадаўствам
мінімальны памер заработнай платы настаўніка другой кваліфікацыйнай
катэгорыі без уліку матэрыяльнага стымулявання (прэміраванне
і ўсталяванне надбавак), якое ажыццяўляецца ва ўстаноўленым парадку.
Памер матэрыяльнага стымуляявання вызначаецца ў дачыненні да кожнага
работніка індывідуальна. Акрамя таго да згаданай сумы неабходна
дабавіць штомесячныя даплаты да тарыфных ставак (акладаў) у памеры
390000 рублёў настаўнікам усіх спецыяльнасцяў, якія працуюць ва
ўстановах адукацыі горада Мінска, прадугледжаных адпаведным
рашэннем Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў.
— Чаму нельга аплаціць выхавальнікам дашкольнай адукацыі
за фактычна адпрацаваны час, які перавышае 3,6 гадзіны, калі
рэжым працы групы 12 гадзін? (7,2 + 3,6 = 10,8, ня аплачанай
застаецца 1,2 гадзіны)?
В.Р.: — Артыкулам 345 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь
вызначана, што працягласць працы па сумяшчальніцтве не можа
перавышаць паловы нармальнай працягласці працоўнага часу,
усталяванай заканадаўствам аб працы (ст.111-114 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь). Работа па сумяшчальніцтве не павінна
перавышаць паловы працоўнага часу, прадугледжанага менавіта для
дадзенай працы, г.зн. норма працоўнага часу разлічваецца па рабоце па
сумяшчальніцтве. Калі пры рабоце па сумяшчальніцтве ўсталявана
скарочаная працягласць працоўнага часу, то ў разлік працягласці працы
бярэцца усталяваны скарочаны працоўны час.
Для выхавальнікаў устаноў дашкольнай адукацыі ўсталявана
скарочаная працягласць працоўнага часу 36 гадзін у тыдзень (пастанова
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 05 верасня 2011 года
№255 “Аб устанаўленні скарочанай працягласці рабочага часу асобным
катэгорыям педагагічных работнікаў”). На ўмовах сумяшчальніцтва ён
можа выконваць работу не больш чым на 0,5 стаўкі і на працягу тыдня
ён павінен адпрацаваць 18 гадзін (на паўстаўкі). Гэта значыць, у
дадзеным выпадку працягласць працоўнага часу павінна быць
прыведзена ў адпаведнасць з заканадаўствам.
— У Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь унесены змены,
якія вызначаюць прадастаўленне дадатковых дзён адпачынку за
работу ў выходны, святочны дзень без захавання заработнай платы.
Пры гэтым у калектыўных дагаворах устаноў у якасці меры
заахвочвання прадугледжана прадастаўленне такіх дзён з захаваннем
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сярэдняга заробку, напрыклад, за вываз дзяцей на аздараўленне, за
выкананне дадатковага аб'ёму работ. Ці магчыма захаванне ўжо
дасягнутых дамоўленасцей на ўзроўні пагадненняў, калектыўных
дагавораў і прадастаўленне такіх дзён з захаваннем заработнай
платы? Улічваючы змены ў арт. 214 Працоўнага кодэкса РБ, ці
магчыма ў працоўным дагаворы (кантракце), калектыўным
дагаворы, пагадненні прадугледзець работнікам, якія атрымліваюць
сярэднюю спецыяльную, вышэйшую адукацыю пасля ВНУ ў вячэрняй
або завочнай форме, адпачынак з захаваннем заработнай платы?
В.Р.: — Калектыўныя дагаворы, мясцовыя пагадненні могуць
усталёўваць больш высокія сацыяльныя гарантыі, больш ільготныя
працоўныя і сацыяльна-эканамічныя ўмовы для работнікаў у параўнанні
з заканадаўствам аб працы Рэспублікі Беларусь, Генеральным і галіновымі
пагадненнямі, у выпадку выдзялення неабходных грашовых сродкаў на
гэтыя мэты адпаведнымі фінансавымі органамі.
— Ці магчыма прадастаўленне дадатковага заахвочвальнага
водпуску паводле арт. 160 Працоўнага кодэкса ў вышэйшай
навучальнай установе за кошт пазабюджэтных сродкаў для
напісання дысертацыі, падручнікаў і па іншых уважлівых
прычынах (вызначаных у калектыўным дагаворы арганізацыі)
працягласцю 90 і больш каляндарных дзён?
В.Р.: — Адным з відаў дадатковых адпачынкаў з'яўляецца
дадатковы заахвочвальны адпачынак. Згодна з артыкулам 160 Працоўнага
кодэкса Рэспублікі Беларусь дадатковыя заахвочвальныя адпачынкі
могуць ўсталёўвацца за кошт уласных сродкаў наймальніка калектыўным
дагаворам, пагадненнем або наймальнікам ўсім работнікам, асобным іх
катэгорыям (па спецыяльнасцях і відам вытворчасцей, работ,
структурных падраздзяленняў), а персанальна – працоўным дагаворам.
У той жа час, у адпаведнасці з пунктам 25 Палажэння аб парадку
фарміравання пазабюджэтных сродкаў, ажыццяўлення расходаў, звязаных
з дзейнасцю, якая прыносіць даходы, кірунках і парадку выкарыстання
сродкаў, што застаюцца ў распараджэнні бюджэтнай арганізацыі,
зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад
19 ліпеня 2013 года № 641, пазабюджэтныя сродкі ў частцы сум
перавышэння даходаў над расходамі, якія застаюцца ў распараджэнні
бюджэтнай арганізацыі, то ёсць уласныя сродкі наймальніка бюджэтнай
арганізацыі, выкарыстоўваюцца акрамя іншых мэтаў для ажыццяўлення
дадатковых выплат стымулюючага характару, аказання матэрыяльнай
дапамогі работнікам бюджэтнай арганізацыі, уключаючы ваеннаслужачых,
асоб радавога і кіруючага складу, навучэнцам, iншым асобам, якiя
вызначаюцца на падставе калектыўнага дагавора, пагаднення, іншага
лакальнага нарматыўнага прававога акта, прынятых у адпаведнасці з
заканадаўствам, пры ўмове адсутнасці пратэрмінаванай крэдыторскай
запазычанасці бюджэтнай арганізацыі (без уліку бюджэтных
абавязацельстваў,
зарэгістраваных
ва
ўстаноўленым
парадку
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тэрытарыяльнымі органамі дзяржаўнага казначэйства) па плацяжах у
бюджэт, дзяржаўныя пазабюджэтныя фонды, аплаце за тавары (работы,
паслугі), а таксама іншых мэтаў у адпаведнасці з заканадаўствам.
Улічваючы тое, што нормы названых заканадаўчых і нарматыўных
прававых актаў не даюць адназначнага адказу на гэта пытанне, ЦК
галіновага прафсаюза накіруе ў адрас адпаведных органаў дзяржаўнага
кіравання запыт аб магчымасці расходавання пазабюджэтных сродкаў у
частцы сум перавышэння даходаў над расходамі, якія застаюцца ў
распараджэнні бюджэтнай арганізацыі, на рэалізацыю прадугледжаных
калектыўным дагаворам нормаў у адпаведнасці з Працоўным кодэксам
Рэспублікі Беларусь. Аб выніках перапіскі чытачы "Настаўніцкай
газеты" будуць праінфармаваныя дадаткова.
— З сельскай школы да вас пытанне. На балансе нашай
установы маецца школьны аўтобус, які выкарыстоўваецца для
падвозу дзяцей да месца навучання і назад. Вадзіцеля аўтобуса
прымае на работу дырэктар. Гэтак жа загадам дырэктара асобай,
адказнай за выпуск на лінію школьнага аўтобуса і вадзіцеля,
прызначаны загадчык гаспадаркі школы. Ці правамерна гэта? Усё ж
такі для ажыццяўлення гэтых функцый неабходны пэўныя веды…
М.Л.:— Не, не правамерна. У службовыя абавязкі загадчыка
гаспадаркі школы не ўваходзяць гэтыя функцыі, да таго ж ён не мае
адпаведнай кваліфікацыі для выканання гэтых абавязкаў. У адпаведнасці
з Міжгаліновымі правіламі па ахове працы на аўтамабільным і гарадскім
электрычным транспарце, зацверджанымі пастановай Міністэрства
працы і сацыяльнай абароны і Міністэрства транспарту і камунікацый
Рэспублікі Беларусь ад 4 снежня 2008 г. № 180/128, дырэктар школы,
з’яўляючыся наймальнікам, абавязаны спраўны транспартны сродак, што
павінна пацвярджацца запісамі ў дарожным выпускаць на лінію тэхнічна
лісце асобы, адказнай за выпуск школьнага аўтобуса на лінію, і вадзіцеля.
Рашэнне аб допуску вадзіцеля да кіравання аўтобусам павінна
прымацца службовымі асобамі кожны працоўны дзень. Для гэтага перад
афармленнем дарожнага ліста з дазволам на выезд неабходна ацаніць
стан вадзіцеля ў ходзе перадрэйсавага медыцынскага абследавання
медыцынскім работнікам пры наяўнасці ў яго робатадаўцы ліцэнзіі на
ажыццяўленне медыцынскай дзейнасці, у якую ўваходзяць работы і
паслугі па аглядзе на допуск да працы. З гэтай мэтай школа або аддзел
адукацыі, спорту і турызму павінны заключыць дагавор з установай
аховы здароўя (з тэрытарыяльнай паліклінікай, бальніцай ці фельчарскаакушэрскім пунктам) на правядзенне перадрэйсавага медыцынскага
абследавання вадзіцеля устаноў адукацыі. Што тычыцца выпуску на лінію
школьнага аўтобуса ў тэхнічна спраўным стане, то адпаведны дагавор
школе, якая мае статус юрыдычнай асобы, неабходна заключыць
з раённым аддзелам адукацыі, спорту і турызму пры наяўнасці ў іх
штаце механіка, які будзе выконваць гэтыя функцыі. Пры адсутнасці ў
штаце аддзела адукацыі, спорту і турызму названай пасады або пры
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знаходжанні школы на аддаленай адлегласці ад раённага цэнтра,
неабходна заключыць дагавор са спецыялізаванай арганізацыяй
(аўтагаспадаркі тэрытарыяльных сельскагаспадарчых арганізацый) на
выкананне гэтых абавязкаў спецыялістамі гаспадарак. Такія рашэнні
часта прымаюцца на ўзроўні мясцовай выканаўчай улады.
Пры гэтым загадчык гаспадаркі школы абавязаны забяспечыць кантроль
за своечасовым выкананнем арганізацыямі ўмоў заключаных дагавораў.
— У нашым дзіцячым садзе, гэтак жа, як і ў іншых
дашкольных установах і школах, адсутнічаюць кваліфікаваныя
рабочыя па будаўнічых спецыяльнасцях, таму рамонтныя работы
праводзяцца сіламі падрадных арганізацый. Ці будзе несці
адказнасць загадчык ясляў-сада за гарантаванне патрабаванняў
бяспечнага правядзення работ на тэрыторыі ўстановы адукацыі
іншымі арганізацыямі?
М.Л.: — Загадчык ясляў-сада застрахуе сябе ад адказнасці за
гарантаванне патрабаванняў бяспечнага правядзення работ пры належнай
арганізацыі комплексу мерапрыемстваў для правядзення работ сіламі
падраднай арганізацыі на тэрыторыі дашкольнай установы. Па-першае,
у дагаворы, які заключаецца аддзелам адукацыі, спорту і турызму з падраднай
арганізацыяй, акрамя ўмоў, устаноўленых заканадаўствам, павінны быць
вызначаны абавязацельствы бакоў па гарантаванні бяспечных умоў
працы работнікаў іншай арганізацыі на тэрыторыі ўстановы адукацыі.
Далей, у адпаведнасці з Інструкцыяй аб парадку навучання,
стажыроўкі, інструктажу і праверкі ведаў працуючых па пытаннях
аховы працы, зацверджанай пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны Рэспублікі Беларусь ад 28 лістапада 2008 г. № 175, загадчык
абавязаны забяспечыць правядзенне ўступнага інструктажу з рэгістрацыяй
у журнале рэгістрацыі ўводнага iнструктажу па ахове працы дашкольнай
установы з усімі работнікамі падраднай арганізацыі, якія будуць выконваць
работы на тэрыторыі ясляў-сада ў адпаведнасці з заключаным дагаворам.
Першасны iнструктаж на рабочым месцы з рэгістрацыяй у журнале
рэгістрацыі інструктажу па ахове працы падрадчыка праводзіць кіраўнік
работ падраднай арганізацыі пры ўдзеле кіраўніка або спецыяліста
ясляў-сада.
Перад пачаткам выканання будаўніча-мантажных работ на тэрыторыі
ясляў-сада загадчык сумесна з прадстаўніком падраднай арганізацыі
абавязаны аформіць акт-допуск па форме, прыведзенай у дадатку А да
тэхнічнага кодэксу ТКП 45-1.03-40-2006 “Бяспека працы ў будаўніцтве.
Агульныя патрабаванні”. У адпаведнасці з актам-допускам, бакам неабходна
распрацаваць мерапрыемствы, якія гарантуюць бяспеку правядзення работ.
Адказнасць за выкананне мерапрыемстваў, прадугледжаных актамдопускам, нясуць кіраўнікі будаўнічай арганізацыі і дашкольнай установы.
Улічваючы, што правядзенне будаўніча-мантажных работ не
з’яўляецца функцыяй установы адукацыі, то адказнасць за гарантаванне
патрабаванняў бяспечнага правядзення работ ускладаецца на
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спецыялізаваную падрадную арганізацыю, а на яслі-сад — прадастаўленне
адпаведнай тэрыторыі або памяшканняў для правядзення на іх работ
сіламі іншай арганізацыі, а таксама ажыццяўленне кантролю. У выпадку,
калі названыя мерапрыемствы не будуць своечасова і належным чынам
арганізаваны, уся паўната адказнасці пры правядзенні работ падраднай
арганізацыяй на тэрыторыі ясляў-сада ўскладаецца на кіраўніка
дашкольнай установы адукацыі.
— У нашай школе распрацаваны вялікі пералік работнікаў,
якія так ці інакш выкарыстоўваюць у сваёй рабоце электрапрыборы
(ксераксы, камп’ютары, тэлевізары, пыласосы, кінапраектар,
мікрахвалеўкі і г.д.). Раней праверку ведаў на I групу па
электрабяспецы праводзіў з імі інжынер-электрык аддзела
адукацыі адзін раз у 3 гады з рэгістрацыяй у спецыяльным
журнале. Як цяпер у сувязі са зменай заканадаўства праводзіць і
афармляць праверку ведаў?
М.Л.: — Група
I
па
электрабяспецы
прысвойваецца
неэлектратэхнічнаму персаналу, які выконвае работу, пры якой можа
паўстаць небяспека паражэння электрычным токам.
З 1 чэрвеня 2014 г. на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь уведзены ў
дзеянне Змена № 1 ТКП 181-2009 “Правілы тэхнічнай эксплуатацыі
электраўстановак спажыўцоў”, у выніку чаго істотна змяніўся парадак
прысваення неэлектратэхнічнаму персаналу I групы па электрабяспецы.
Фактычна перастала існаваць паняцце “праверка ведаў неэлектратэхнічнага
персаналу на I групу па электрабяспецы”. Асноўныя пытанні, з якімі
павінен быць азнаёмлены персанал, што выконвае работу, пры якой
можа паўстаць небяспека паражэння электрычным токам, неабходна
ўнесці ў праграму ўводнага iнструктажу:
— уяўленне аб небяспецы электрычнага току, небяспекі набліжэння
да токавядучых частак;
— практычныя навыкі аказання першай дапамогі пацярпелым.
З імі знаёміць работнікаў, вызначаных адпаведным пералікам,
інжынер па ахове працы або спецыялiст, на якога ўскладзены гэтыя
абавязкi, у ходзе правядзення ўступнага інструктажу па ахове працы.
Наяўнасць групы па электрабяспецы ў інжынера па ахове працы
спецыяльна для правядзення ўступнага інструктажу не патрабуецца.
Вынікі інструктажу афармляюцца ў журнале рэгістрацыі ўводнага
iнструктажу па ахове працы. Асобны запіс аб прысваенні I групы па
электрабяспецы ў гэтым журнале не робіцца, спецыяльныя журналы для
гэтай мэты таксама не вядуцца.
— З прафкама студэнтаў вас турбуюць. У апошні час студэнтаў
вышэйшых і сярэдніх спецыяльных устаноў адукацыі ўсё часцей
прыцягваюць да работ пры арганізацыі грамадска-значных
мерапрыемстваў і працоўных акцый па-за вучэбнымі заняткамі
рашэннем органаў мясцовай выканаўчай і распарадчай улады:
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уборка тэрыторыі, сельскагаспадарчыя работы, удзел у падсобных
работах на будаўнічых аб’ектах. Як неабходна арганізаваць іх
работу, каб забяспечыць здаровыя і бяспечныя ўмовы працы?
М.Л.: — У адпаведнасці з патрабаваннямі Інструкцыі аб парадку
навучання, стажыроўкі, інструктажу і праверкі ведаў працуючых па
пытаннях аховы працы, зацверджанай пастановай Міністэрства працы і
сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2008 г. № 175, з
навучэнцамі ўстаноў адукацыі перад пачаткам працоўнай дзейнасці паза вучэбнымі заняткамі (студэнцкія атрады, лагеры працы і адпачынку,
iншыя працоўныя аб’яднанні, сельскагаспадарчыя, будаўнічыя і іншыя
работы) неабходна правесці навучанне па пытаннях працоўнага
заканадаўства і аховы працы ва ўстановах адукацыі. Арганізацыі, якія
прыцягваюць да работ студэнтаў, праводзяць іх навучанне, інструктаж,
стажыроўку і праверку ведаў па пытаннях аховы працы.
Названыя работы павінны выконвацца навучэнцамі на падставе
працоўных або грамадзянска-прававых дагавораў з абавязковым
выкананнем работадаўцам і самімі работнікамі патрабаванняў
заканадаўства аб ахове працы.
Пры правядзенні рэспубліканскіх суботнікаў, устаноўленых Урадам
Рэспублікі Беларусь, або мясцовых суботнікаў, якія праводзяцца
мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі, навучэнцы прыцягваюцца
да ўдзелу ў іх на падставе загаду ўстановы адукацыі аб правядзенні
суботніка і ўдзеле ў іх навучэнцаў, які вызначае мэты правядзення
і характар работ, а таксама асоб, адказных за арганізацыю бяспечнага
правядзення работ на суботніку і навучанне патрабаванням бяспекі
навучэнцаў з наступнай праверкай іх ведаў шляхам вуснага апытання.
— Ці павінен быць ва ўстанове адукацыі пакой прыёму ежы
для работнікаў? Калі так, то чым ён павінен быць абсталяваны?
М.Л.: — Артыкулам 30 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб ахове працы” і
артыкулам 231 Працоўнага Кодэкса Рэспублікі Беларусь прадугледжана
абсталяванне наймальнікамі санітарна-бытавых памяшканняў для
работнікаў, у тым ліку памяшканняў для прыёму ежы. Пастановай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 7 лютага 2012 г. № 127 пасля
правядзення адпаведнага маніторынгу ўстаноўлена, што рэспубліканскім
органам дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамам і Мінскаму гарвыканкаму
неабходна прыняць меры па стварэнні юрыдычнымі асобамі ўсіх форм
уласнасці ўмоў для харчавання работнікаў шляхам арганізацыі работы
аб’екта грамадскага харчавання (сталовая, кафэ, буфет) ці абсталявання
памяшкання для прыёму ежы. Таксама рэкамендавана наймальнікам і
прафсаюзным арганізацыям уключаць у калектыўныя дагаворы пытанні
стварэння ўмоў для харчавання работнікаў і патаннення яго кошту.
Калі ў вашай установе адукацыі адсутнічаюць аб’екты грамадскага
харчавання, то наймальнік абавязаны забяспечыць для работнікаў
абсталяванне памяшкання для прыёму ежы. У адпаведнасці з ТКП
45-3.02-209-2010 “Адміністрацыйныя і бытавыя будынкі. Будаўнічыя
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нормы праектавання”, плошчу пакоя прыёму ежы варта вызначаць
з разліку 1 кв.м на кожнага наведвальніка, але не менш за 12 кв.м. Пакой
прыёму ежы павінен быць абсталяваны рукамыйнікам, стацыянарным
кіпяцільнікам, электрычнай плітой, мікрахвалевай печчу і халадзільнікам.
Варта адзначыць, што ў калектыўным дагаворы можа быць
прадугледжана абсталяванне памяшкання для прыёму ежы і пры
наяўнасці ва ўстанове адукацыі аб’екта харчавання.
— Ці абавязкова прызначаць адказнага за цеплавую
гаспадарку ў школе, і хто гэта павінен быць?
М.Л.: — Так, неабходна. У адпаведнасці з ТКП 458-2012 “Правілы
тэхнічнай эксплуатацыі цеплаўстановак і цеплавых сетак спажыўцоў”,
дырэктар школы загадам абавязаны прызначыць асобу, адказную за
цеплавую гаспадарку ў школе. Пры выкарыстанні цеплавой энергіі толькі
для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння такую адказнасць
кіраўнік мае права ўскласці на спецыяліста, які не мае адпаведнай
адукацыі, але які прайшоў навучанне ў аб’ёме названых правіл і праверку
ведаў у камісіі аддзела адукацыі, спорту і турызму з абавязковым
удзелам прадстаўніка органа дзяржаўнага энергетычнага нагляду.
Як правіла, такая адказнасць ускладаецца ў школе на намесніка
дырэктара па гаспадарчай рабоце ці загадчыка гаспадаркі. Падставай
для прызначэння загадам асобы, адказнай за цеплавую гаспадарку ў
школе, павінна быць выдадзеная на рукі кіраўніку выпіска з пратакола
праверкі ведаў яго намесніка па гаспадарчай рабоце. Арганізацыю
цэнтралізаванага навучання асоб, адказных за цеплавую гаспадарку ўсіх
падведамасных устаноў адукацыі, павінен забяспечыць аддзел адукацыі,
спорту і турызму па ўзгадненні з прадпрыемствам Дзяржэнерганагляду.
Падрыхтавала Алена МАРКЕВІЧ
Матэрыялы прамой лініі друкаваліся
на працягу кастрычніка-лістапада 2014 года
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Кантракт — не пуга, а крыніца
дадатковых гарантый, або Як можна
павысіць сацыяльны дабрабыт педагогаў
”Звязда“
03.11.2014

Як паказаў праведзены Беларускім прафсаюзам адукацыі і навукі
маніторынг кантрактнай формы найму, у першым паўгоддзі гэтага года
кантрактамі былі ахоплены больш як 80% работнікаў галіны.
— Ёсць некалькі акалічнасцяў, якія не могуць нас не радаваць, —
прызнаецца галоўны прававы інспектар працы ЦК Беларускага
прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Ларыса МАНЮК. — Папершае, гэта ўстойлівы рост так званых доўгатэрміновых кантрактаў.
Калі тэрмінам на адзін год было заключана толькі крыху больш за 21%
ад агульнай колькасці кантрактаў, то колькасць кантрактаў тэрмінам на
5 гадоў дасягнула амаль 40%. Зразумела, што калі наймальнік прапануе
свайму работніку максімальны тэрмін дзеяння кантракта, гэта выклікае
ў педагога адчуванне большай стабільнасці, упэўненасць у заўтрашнім
дні. Так, у Брэсцкай і Гомельскай абласцях на пяцігадовы тэрмін
заключаны 49,1% і 47,5% кантрактаў адпаведна.
Другая станоўчая тэндэнцыя — умацаванне ў кантрактах
сацыяльных гарантый і ўключэнне ў іх дадатковых мер матэрыяльнага
стымулявання, прадугледжаных Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь №29 «Аб дадатковых мерах па ўдасканаленні працоўных
адносін, умацаванні працоўнай і выканальніцкай дысцыпліны».
Гэта стала магчымым дзякуючы настойлівасці як выканаўчай
улады, нашых сацыяльных партнёраў (Міністэрства адукацыі,
упраўленняў, аддзелаў адукацыі выканкамаў, камітэта па адукацыі
Мінгарвыканкама і, безумоўна, наймальнікаў) — так і прафсаюзнага
боку, што ўздымаў вышэйзгаданую праблему на ўсіх узроўнях. Там, дзе
разумеюць неабходнасць дадатковай сацыяльнай падтрымкі работнікаў,
як правіла, знаходзяць і магчымасці для гэтага.
Так, практычна ва ўсіх рэгіёнах Віцебскай вобласці ў больш за
94% кантрактаў з работнікамі сістэмы адукацыі прадугледжаны
дадатковы заахвочвальны водпуск з захаваннем заработнай платы
працягласцю ад 1 да 5 дзён. У 88,6% кантрактаў занатавана павышэнне
тарыфнай стаўкі больш за 10%. У Буда-Кашалёўскім раёне, Віцебскім,
Мёрскім, Ушацкім раёнах ва ўсіх кантрактах павышэнне тарыфнай
стаўкі складае ад 30% да 50%.
У Мінску павышэнне тарыфнай стаўкі ад 10% да 30%
прадугледжваюць больш за 70% кантрактаў.
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Падтрымка самых нізкааплатных
У свой час галіновы прафсаюз праініцыяваў вяртанне да
бестэрміновага працоўнага дагавора ў дачыненні да добрасумленных
работнікаў сістэмы адукацыі, якія працавалі на ўмовах кантракту, пры
наяўнасці жадання гэтых работнікаў. Бестэрміновы працоўны дагавор
могуць выбраць і маладыя спецыялісты. Так, у Мінскай вобласці такой
формай найму ахоплены 38,1% работнікаў сістэмы адукацыі.
— Мы заўважылі, што як толькі ў кантракт закладваюцца
дадатковыя сацыяльныя і фінансавыя гарантыі, тут жа ў гэтых рэгіёнах
павялічваецца і колькасць ахвотных заключыць кантракт на працяглы
тэрмін, — падкрэслівае Ларыса Манюк. — Таксама даводзіцца
канстатаваць, што ў шэрагу выпадкаў праз павышэнне тарыфнай стаўкі
(акладу) кіраўніцтва сістэмы адукацыі асобных рэгіёнаў спрабуе
падтрымаць фінансава пэўныя катэгорыі работнікаў галіны, якіх не
хапае ў рэгіёне ці памер заработнай працы якіх незаслужана ніжэйшы за
іншых работнікаў галіны адпаведнай кваліфікацыі. Дзесьці мясцовыя
ўлады палічылі неабходным падтрымаць фінансава сацыяльнапедагагічную ці бухгалтарскую службу, дзесьці — дырэктарскі корпус.
Стараюцца наймальнікі таксама падтрымліваць і нізкааплатныя
катэгорыі работнікаў, без якіх, між іншым, функцыянаванне ўстаноў
адукацыі будзе немагчымым: кухараў, кухонных рабочых, памочнікаў
выхавальнікаў, дворнікаў і іншых.
Так, у Гродзенскай вобласці па рашэнні выканаўчых камітэтаў да
службовых акладаў работнікаў гаспадарчых груп, цэнтралізаванай
бухгалтэрыі, метадычных камітэтаў у кантрактах устаноўлены надбаўкі
ад 30% да 50%. У Бераставіцкім раёне павышаны тарыфныя стаўкі
нізкааплатным катэгорыям работнікаў (прыбіральшчыкам службовых
памяшканняў, рабочым, вартаўнікам, кастэлянкам, работнікам харчовых
блокаў).
Увогуле, як заўважылі ў галіновым прафсаюзе, рост паказчыкаў
сярэднямесячнай заработнай платы работнікаў адукацыі магчымы ў тым
ліку пры вырашэнні пытанняў
дадатковага матэрыяльнага
стымулявання — у рамках кантрактнай формы найму ў спалучэнні з
граматным планаваннем выдаткаў на аплату працы работнікаў
адукацыі, у тым ліку на даплаты да ўзроўню мінімальнай заработнай
платы нізкааплатным катэгорыям работнікаў, а таксама са своечасовым
падлікам эканоміі фонду заработнай платы і накіраваннем яе на
прэміраванне работнікаў. Гэта дазволіла па выніках першага паўгоддзя
дасягнуць у Віцебскай і Магілёўскай абласцях паказчыкаў
сярэднямесячнай заработнай платы настаўнікаў вышэй на 4,9% і 4,5%
адпаведна за аналагічны агульнарэспубліканскі паказчык. Большае
разыходжанне дасягнута толькі ў г.Мінску (6,4%).

Пашырэнне гарантый
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Пры гэтым прынятыя меры не з’яўляюцца вычарпальнымі, бо ў
рамках ажыццяўлення галіновым прафсаюзам грамадскага кантролю за
выкананнем заканадаўства аб працы прыходзіцца канстатаваць, што
адсутнасць у кантрактах дадатковых мер матэрыяльнага стымулявання
працы працягвае заставацца адным з асноўных парушэнняў у
прымяненні кантрактнай формы найму, як, дарэчы, і перавод работнікаў
на кантракт без арганізацыйных, вытворчых і эканамічных прычын.
Працягвае прафсаюз і сумесную з сацыяльнымі партнёрамі працу над
памяншэннем колькасці кантрактаў, заключаных на мінімальны тэрмін.
Тое, што пакуль не ўрэгулявана на нарматыўным узроўні,
галіновы прафсаюз спрабуе вырашаць сумесна з Міністэрствам
адукацыі у рамках галіновага пагаднення. Так, у рамках кантрактнай
формы найму ў дапаўненне да нормаў заканадаўства пашыраны
гарантыі адзінокім маці, бацькам, што выхоўваюць дзяцей без маці,
удовам, якія не ўступілі ў новы шлюб, і іншым катэгорыям работнікаў.
Абаронены правы маладых спецыялістаў, якім прадастаўляецца права
выбару формы працоўнага дагавора, а таксама работнікаў
перадпенсійнага ўзросту. Усе гарантыі распаўсюджваюцца на
работнікаў, што не маюць дысцыплінарных спагнанняў. Акрамя таго,
існуюць і гарантыі па датэрміновым скасаванні кантрактаў пры
наяўнасці прычын, якія абцяжарваюць працяг працоўных адносін,
іншых прычын сацыяльнага характару. Гэта далёка не поўны пералік
дадтковых гарантый работнікам у рамках кантрактнай формы найму.
Даследчыкі канстатуюць, што галоўная загана педагагічнай
прафесіі ў сучасным свеце — нестабільнасць занятасці. Таму намаганні
галіновага прафсаюза накіраваны найперш на мінімізацыю гэтай
нестабільнасці.
Надзея НІКАЛАЕВА
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Ад выплаты запазычанасці да прадстаўлення
інтарэсаў у судзе
Спрэчкі і сумненні, адкрытыя ці кулуарныя, наконт справядлівасці
налічэння прэмій і надбавак узнікаюць практычна ў кожнай установе.
І, варта прызнаць, гэтыя сумненні часам вельмі аб’ектыўныя.
Вось цікавы факт: за мінулы год па патрабаванні прафсаюза членам
арганізацыі вернута незаконна ўтрыманых ці нявыплачаных сродкаў
на суму больш за 3,6 млрд рублёў. Пэўная частка якіх — якраз
прэміяльны фонд.
Між тым працэдура размеркавання прэміяльнага фонду можа
быць цалкам празрыстай — для гэтага існуе дакладная заканадаўчая
база. Чаму ж здараюцца памылкі? Куды звяртацца, калі ёсць
аб’ектыўныя прычыны меркаваць, што парушаецца заканадаўства ў
адносінах да работніка? Пра ўсё гэта і ў цэлым пра тое, якую
прававую дапамогу можа аказаць работнікам сістэмы адукацыі
галіновы прафсаюз, нашаму выданню расказала Ларыса Васільеўна
МАНЮК, галоўны прававы інспектар працы Цэнтральнага камітэта
Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі.
— Ларыса Васільеўна, найперш патлумачце: прававая інспекцыя
працы галіновага прафсаюза, якая і заклікана абараняць працоўныя
правы работнікаў, складаецца са штатных работнікаў? Ці гэта такія ж
грамадскія дзеячы, як і прадстаўнікі прафсаюза ў пярвічных арганізацыях?
— Прававая інспекцыя працы Беларускага прафесійнага саюза
работнікаў адукацыі і навукі складаецца з прававых інспекцый працы
арганізацыйных
структур
галіновага прафсаюза. Іх
работу
забяспечваюць прававыя інспектары працы, у цэнтральным камітэце —
галоўны прававы інспектар працы. Гэта менавіта работнікі на штатнай
аснове. Больш за тое, да іх прад’яўляюцца пэўныя патрабаванні:
прававымі інспектарамі могуць быць асобы, якія маюць юрыдычную
адукацыю і стаж работы па спецыяльнасці не менш за тры гады. Чаму
прад’яўляюцца такія патрабаванні, напэўна, зразумела: каб правяраць і
даваць ацэнку дзейнасці, трэба дакладна ведаць прававую аснову. Гэтыя
работнікі непасрэдна ажыццяўляюць грамадскі кантроль за захаваннем
заканадаўства аб працы, абароне працоўных і сацыяльна-эканамічных
правоў членаў прафсаюза і каардынуюць гэтую дзейнасць на месцах.
— Якія пытанні ў кампетэнцыі названых работнікаў?
— Хацелася б адзначыць, што прававая інспекцыя працы галіновага
прафсаюза ажыццяўляе грамадскі кантроль за захаваннем заканадаўства
аб працы ў арганізацыях і ў індывідуальных прадпрымальнікаў незалежна
ад членства іх работнікаў у галіновым прафсаюзе ці іншых прафсаюзах.
Калі казаць больш падрабязна, нашы прававыя інспектары правяраюць
выкананне наймальнікамі, іх службовымі асобамі ўмоў калектыўнага
дагавора, пагадненняў, ажыццяўляюць грамадскі кантроль за своечасовай
выплатай заработнай платы, патрабуюць устаранення наймальнікам
выяўленых фактаў парушэння правоў і законных інтарэсаў работнікаў.
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— А наколькі выніковая гэтая дзейнасць? Ці не адбываецца
так, што выявіць выявілі, а змен да лепшага так і не адбылося?
— Безумоўна, работа гэтая выніковая, таму што ўся дзейнасць
прававых інспекцый працы пабудавана на аснове дзеючага заканадаўства,
якім дакладна ўстаноўлены абавязак суб’екта, якога кантралююць, рэагаваць
на вынікі грамадскага кантролю, што ажыццяўляецца прафсаюзам.
У цэлым гэтыя пытанні рэгулююцца Указам Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь ад 6 мая 2010 года № 240 “Аб ажыццяўленні грамадскага
кантролю прафесійнымі саюзамі”. Дакументам устаноўлена, што грамадскі
кантроль ажыццяўляецца прафсаюзамі ў форме праверак ці мерапрыемстваў
па назіранні, аналізе, ацэнцы захвання працоўных і сацыяльнаэканамічных правоў грамадзян, — іншымі словамі, маніторынгу.
Маніторынг ажыццяўляецца прадстаўнікамі прафсаюза, якім
нададзены такія паўнамоцтвы. А вось праверкі маюць права
ажыццяўляць толькі прававыя інспектары працы.
Па выніках маніторынгу суб’екту кантролю выдаецца рэкамендацыя
па ўстараненні ўстаноўленых парушэнняў актаў заканадаўства, калектыўнага
дагавора. У сваю чаргу гэты суб’ект абавязаны разгледзець рэкамендацыю
і інфармаваць прафсаюз аб выніках разгляду ва ўстаноўлены тэрмін.
— А ці не атрымаецца ў такім выпадку сітуацыя “праверкі на
праверцы”? Апошнім часам у краіне вызначаецца тэндэнцыя да
змяншэння катрольных і наглядных мерапрыемстваў…
— Лішніх праверак проста не можа быць. Як і ў выпадку
з кантрольнымі і нагляднымі органамі, грамадскі кантроль за захаваннем
заканадаўства аб працы ў форме праверак ажыццяўляецца з загадзя
вызначанымі планамі. Пры гэтым устаноўлена перыядычнасць такіх
мерапрыемстваў — не часцей чым адзін раз у два гады. Існуе і забарона на
праверку арганізацый, створаных за два гады да ажыццяўлення праверак.
Праўда, з гэтага правіла ёсць выключэнні. Так, пазапланавая праверка
можа быць назначана для ўдзелу прафсаюза ў раследаванні няшчаснага
выпадку на вытворчасці, па заяве суб’екта, якога кантралююць, пры
наяўнасці ў прафсаюза інфармацыі ад пярвічнай арганізацыі ці фізічнай
асобы, якая сведчыць аб парушэнні заканадаўства аб працы, а таксама
для праверкі выкаранення парушэнняў, якія былі выяўлены раней.
Але хацелася б падкрэсліць, што грамадскі кантроль за захаваннем
заканадаўства аб працы — гэта не толькі праверкі, але і проста дапамога
наймальнікам, якія па няведанні ці па няўважлівасці могуць дапускаць
памылкі, якія потым ім дорага каштуюць.
— Ларыса Васільеўна, давайце звернемся непасрэдна да вынікаў
дзейнасці па грамадскім кантролі за захаваннем заканадаўства аб
працы. Якія пытанні найбольш праблемныя для сістэмы адукацыі?
— Вось крыху статыстыкі. У мінулым годзе галоўным прававым
інспектарам працы быў праведзены маніторынг 54 арганізацый
адукацыі. Некаторых — некалькі разоў. Сярод іх і вышэйшыя
навучальныя ўстановы, і сярэднія школы, і дзіцячыя садкі.
Геаграфія — ад самых дробных населеных пунктаў да сталіцы.
Праводзіўся маніторынг і ў аддзелах адукацыі, спорту і турызму.
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Па выніках маніторынгу выдадзена 28 даведак, 26 рэкамендацый.
Выяўлена 140 парушэнняў заканадаўства аб працы. З іх па кантрактнай
форме найму — 27, калектыўна-дагаварной рабоце — 33, парадку
ўзгаднення і зацвярджэння лакальных нарматыўных актаў — 30, парадку
вядзення працоўных кніжак, асабістых спраў работнікаў — 12, парадку
прыёму і звальнення з работы на ўмовах сумяшчальніцтва — 7, парадку
накладання дысцыплінарных спагнанняў — 1, наяўнасці і адпаведнасці
лакальных нарматыўных прававых актаў заканадаўству аб працы — 15,
парадку стварэння і работы камісій па працоўных спрэчках — 5, парадку
заключэння працоўных дагавораў — 2, парадку прыёму і звальнення
з работы — 3.
Усяго ж па краіне грамадскі кантроль за захаваннем заканадаўства
аб працы, абароне працоўных і сацыяльна-эканамічных пытанняў і законных
інтарэсаў членаў прафсаюза за мінулы год праводзіўся ў 3 851
арганізацыі. Выяўлена 7 705 парушэнняў. Усе яны ліквідаваны
наймальнікамі. 53 упаўнаважаныя службовыя асобы прыцягнуты па
выніках работы да дысцыплінарнай адказнасці.
Членам прафсаюза вернута незаконна ўтрыманых ці нявыплачаных
грашовых сродкаў па патрабаванні прафсаюзных органаў на суму
3 199 630 670 рублёў.
— Сума велізарная. Па якіх артыкулах праходзілі гэтыя
выплаты?
— Нельга сказаць, што гэта нейкія сістэмныя парушэнні. Гэтая
сума складаецца з канкрэтных жыццёвых сітуацый. Але ўсё ж пэўным
момантам кіраўнікам варта ўдзяляць больш увагі.
Так, неаднаразовыя сітуацыі выяўлення нявыплаты пэўных
грашовых сум работнікам за наяўнасць кваліфікацыйных катэгорый.
Узнікаюць пытанні па эканоміі фонду заработнай платы ў
арганізацыях. Вось, напрыклад, у цэлым па Гомельскай вобласці была
выяўлена нявыплачаная эканомія па фондзе заработнай платы (на суму
больш за 500 млн рублёў), па прэміяльным фондзе і па фондзе надбавак.
Усё разам — больш за 800 млн рублёў.
Увогуле, пытанні налічэння прэмій па-ранейшаму застаюцца
праблемнымі ў многіх арганізацыях. І гэта пры тым, што такія выплаты
павінны ажыццяўляцца строга з вызначанымі крэтырыямі і паказчыкамі
ў Палажэнні аб прэміраванні, якое з’яўляецца дадаткам да калектыўнага
дагавора кожнай арганізацыі і павінна быць даступным для азнаямлення
кожнаму работніку. Выяўляліся і парушэнні Палажэння аб аказанні
матэрыяльнай дапамогі пры яе размеркаванні паміж работнікамі.
Яшчэ адно пытанне, якое патрабуе павышанай увагі, — выплаты,
звязаныя з адпачынкам работнікаў. Парушэнні ў гэтым пытанні
выяўляюцца практычна ў кожным рэгіёне. Вось адзін з выпадкаў:
настаўнік вучэбна-вытворчага камбіната, знаходзячыся ў адпачынку,
двойчы хварэў, пра што сведчаць лісткі часовай непрацаздольнасці.
Адразу пасля адпачынку быў звольнены ў сувязі з заканчэннем тэрміну
дзеяння кантракта. Інспектар па кадрах не прымала лісты часовай
непрацаздольнасці і, адпаведна, не праводзіла пераразлік адпускных і
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выплат па лістах часовай непрацаздольнасці. Пасля ўмяшання
прадстаўнікоў прафсаюза работніку вернута больш за 2 млн рублёў.
Ці яшчэ адзін прыклад: пры перадачы ведамаснага садка ва
ўласнасць аддзела адукацыі “забыліся” пра выплату кампенсацый за
нявыкарыстаны адпачынак работнікам гэтай установы.
Узнікаюць пытанні з выплатай кампенсацый за нявыкарыстаны
адпачынак прыёмным бацькам.
— Ларыса Васільеўна, апошнія гады балючае пытанне для
сістэмы адукацыі — аптымізацыя сеткі ўстаноў. Пры гэтым працэсе
даволі часта ўзнікаюць і пытанні захавання працоўнага заканадаўства
ў адносінах да работнікаў устаноў, якія рэарганізоўваюцца. Ці
паступаюць да вас такія сігналы?
— Так. Па інфармацыі прафсаюзных органаў, за мінулы год
колькасць работнікаў, звольненых па скарачэнні штатаў, склала 640
чалавек, у тым ліку педагагічных работнікаў — 249. За мінулы год у
цэнтрах занятасці былі зарэгістраваны 217 былых работнікаў
арганізацый сістэмы адукацыі, сярод іх 159 педагагічных работнікаў.
Пытанні, безумоўна, узнікаюць.Таму і былі падрыхтаваны
Метадычныя рэкамендацыі па захаванні заканадаўства аб працы пры
скасаванні працоўнага дагавора па ініцыятыве наймальніка (па пункце 1
артыкула 42 Працоўнага кодэкса — ліквідацыя арганізацыі, скарачэнне
колькасці ці штату работнікаў). Гэта дапаможа наймальнікам граматна
вырашаць такія пытанні, а работнікам ведаць пра свае правы, калі
ўзнікае неабходнасць скасавання працоўнага дагавора.
— А ці былі выпадкі, калі скасаванне працоўных адносін па
ініцыятыве наймальніка работніку ўдавалася аспрэчыць?
— Безумоўна. І такія сітуацыі здараюцца штогод. Так, летась у
Гомельскай вобласці быў адноўлены на працы праз суд вартаўнік
дзіцячага сада. У Брэсцкай вобласці ў выніку дзеянняў прафсаюза
прадухілена 3 звальненні, адноўлена на працы настаўніца адной са школ
рэгіёна з выплатай кампенсацыі ў памеры больш чым 12 млн рублёў.
У цэлым за год прадухілена звальненне 83 работнікаў, адноўлены
на працы з дапамогай прафсаюза 4 работнікі. Прычым трое — праз суд.
— Атрымліваецца, прадстаўнік прафсаюза — прававы інспектар
працы — можа выступаць прадстаўніком настаўніка на судзе?
— Так, прычым не толькі ў сітуацыі неправамернага звальнення
работніка. Так, у мінулым годзе быў выпадак, калі ў якасці прадстаўніка
інтарэсаў настаўніка ў судзе выступала старшыня раённай прафсаюзнай
арганізацыі. У іскавай заяве было заяўлена патрабаванне бацькоў адной
з вучаніц аб прычыненні шкоды здароўю дачкі, маўляў, настаўніца яе
ўдарыла. Пры разглядзе факты не пацвердзіліся, і бацькі адазвалі сваю заяву.
Да гэтага варта дадаць, што, акрамя непасрэднага прадстаўлення
інтарэсаў работніка ў судзе, прававыя інспектары працы могуць
дапамагчы ў падрыхтоўцы іскавых заяў у суд па пытаннях працоўнага
заканадаўства і абароне сацыяльна-эканамічных правоў.
Алена МАРКЕВІЧ.
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Асаблівая катэгорыя, ці з чаго складаецца заробак
маладога педагога?
”Настаўніцкая газета“
30.01.2014

Для большасці маладых спецыялістаў іх разліковы лісток — загадка.
Адкуль гэтыя лічбы, працэнты, вылічэнні? Адказаць на гэтыя
пытанні і падрабязна расказаць, на якія выплаты можа разлічваць
малады спецыяліст і з чаго ў цэлым складаецца яго заробак, мы
папрасілі Валянціну Рыгораўну Герасімовіч, загадчыка аддзела
сацыяльна-эканамічнай работы Цэнтральнага камітэта
Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі.
— Валянціна Рыгораўна,патлумачце, якія катэгорыі работнікаў
маюц ца на ўвазе пад тэрмінам “маладыя спецыялісты”?
— Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі прыводзіць наступныя
вызначэнні тэрміна “малады спецыяліст”. Імі лічацца выпускнікі, якія
працуюць на працягу тэрміну абавязковай работы па размеркаванні;
выпускнікі на час абавязковай работы, якія накіраваны на работу ў
адпаведнасці з дагаворам аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай
кваліфікацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, дагаворам аб
мэтавай падрыхтоўцы спецыяліста, а таксама выпускнікі, якія працуюць
па пераразмеркаванні, на працягу тэрміну абавязковай рабо ты па
пераразмеркаванні.
— Разлік заработнай платы маладога спецыяліста — справа
няпростая: для гэтай катэгорыі прадугледжаны шэраг дадатковых
выплат…
— Так, дзеючае заканадаўства ў галіне аплаты працы накіравана на
стымуляванне і матэрыяльную падтрымку маладых спецыялістаў,
замацаванне іх у арганіза цыях бюджэтнай сферы. Асновай для разліку
заработнай платы гэтай катэгорыі работнікаў, як і іншых, з’яўляецца
тарыфная стаўка (аклад) згодна з займаемай пасадай. Павышэнне ўзроўню
аплаты працы маладых спецыялістаў ажыццяўляецца як у рамках
нарматыўных прававых актаў, што рэгулююць павышэнне заработнай
платы ўсіх работнікаў (у першую чаргу гаворка ідзе аб бюджэт ных
арганізацыях), так і шляхам прыняцця асобных нарматыўных прававых
актаў, дзеянне якіх распаўсюджваецца толькі на гэтую катэгорыю работнікаў.
— Раскажыце аб прадугледжаных павышэннях больш падрабязна.
Давайце пачнём з агульных для ўсіх катэгорый работнікаў галіны
даплат. Вось, скажам, прадугледжаная даплата за стаж.
— Так, згодна з п.5 Палажэння аб парадку вылічэння стажу работы
па спецыяльнасці (у галіне) і павышэння тарыфных ставак работнікаў
арганізацый, якія фінансуюцца з бюджэту і карыстаюцца дзяржаўнымі
датацыямі, прадугледжана павышэнне на 10% ставак тарыфных акладаў
работнікам арганізацый бюджэтнай сферы за стаж работы па
спецыяльнасці (у галіне), пачынаючы з першага дня работы. Гэта норма
датычыцца не толькі маладых спецыялістаў, але і ўсіх іншых работнікаў.
Гэтак жа, як і норма аб устанаўленнідаплат за кантракт. Згодна

55

з падпунктам 2.5пункта 2 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад
26 ліпеня 1999 года № 29 “Аб дадатковых мерах па ўдасканаленні
працоўныхадносін, умацаванні працоўнай і выканаўчайдысцыпліны”,
для работнікаў устанаўліваюцца дадатковыя меры стымулявання
працы,у тым ліку павышэнне тарыфных ставак работнікаў да 50 %.
Дакладны памер павышэння вызначаецца непасрэдна наймальнікам.
— А якія даплаты прадугледжаныменавіта для такой
катэгорыі, як маладыя спецыялісты?
— Тут варта прыгадаць норму аб штомесячных даплатах у памеры
адной тарыфнайстаўкі першага разраду педагагічным работнікам з ліку
выпускнікоў устаноў вышэйшайі сярэдняй спецыяльнай адукацыі
(пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 26 студзеня 2009
года № 86 “Аб некаторых пытаннях аплаты працы работнікаў устаноў
адукацыі”). Прычым гэтая даплата ўстанаўліваецца не толькі тым, хто
працуе па размеркаванні, але і тым, хто працуе па накіраванні.
Гэтыя штомесячныя даплаты выплачваюццапа асноўным месцы
працы прапарцыянальна адпрацаванаму часу (аб’ёму выкананыхработ),
але не больш устаноўленагапамеру.
Дарэчы, гэтым жа дакументам устаноўлена павышэнне на 5% тарыфных
акладаў педагагічным работнікам (за выключэннеммайстроў вытворчага
навучання і выкладчыкаў вучэбных прадметаў прафесійнага кампанента
вучэбных планаў устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай
адукацыі).
— Аднак гэта ж не адзіны дакумент, якім устанаўліваюцца
дадатковыя выплаты менавіта маладым спецыялістам?
— Так, дзейнічае яшчэ і пастанова Савета Міністраў ад 1 верасня
2010 года № 1267“Аб павышэнні заработнай платы асобнымкатэгорыям
работнікаў бюджэтных арганізацый і іншых арганізацый, якія атрымліваюць
субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў
бюджэтных арганізацый”. Згодна з гэтым дакументам, прадугледжана
павышэнне на 10% тарыфныхставак выпускнікам вышэйшых ці сярэдніх
спецыяльных устаноў адукацыі, якія прыбылі на працу ў бюджэтныя
арганізацыі па размеркаванні ці накіраванні, на працягу двухгадоў.
— А ці прадугледжаны прэферэнцыі пры аплаце працы для тых
маладых спецыялістаў, якія паказалі падчас вучобы асаблівыя вынікі?
— Так, згодна з Указам кіраўніка дзяржавы № 273 ад 14 чэрвеня
2007 года, для маладых спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй,якія
ўключаны ў банкі даных адоранай і таленавітай моладзі і прыняты на
работу ў арганізацыі, што фінансуюцца з бюджэту, прадугледжана
павышэнне тарыфных ставак на 50%. Гэтае павышэнне ажыццяўляецца
паасноўным месцы працы работніка на працягу двух гадоў з моманту
заключэння з ім працоўнага дагавора (кантракта).
— Ведаю, што пэўныя даплат ўстаноўлены і выпускнікам
асобных устаноў вышэйшай адукацыі…
— Так, у сувязі з гэтым можна прыгадаць выпускнікоў Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта, якія закончылі навучанне з адзнакай,
атрымалі ступень магістра і працуюць паразмеркаванні ў бюджэтных
арганізацыях. Ім устанаўліваецца павышэнне тарыфнага акладу на 10%
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на працягу першых пяці гадоў работы (Указ Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь ад 20 лістапада 1996 года № 477 “Аб сацыяльнай падтрымцы
работнікаў і выпускнікоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта”).
Акрамя таго, павышэнне тарыфных акладаў на 10% прадугледжана
для выпускнікоў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта
імя Максіма Танка, якія скончылі ўстанову з адзнакай, а таксама тым,
каму прысвоена ступень магістра і якія працуюць па размеркаванні
ў бюджэтных арганізацыях(пастанова Савета Міністраў). Аналагічныя
рашэнні прыняты ў дачыненні адпаведных выпускнікоў Беларускага
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта і ўстановы адукацыі ”Беларускі
дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт“.
— Валянціна Рыгораўна, а ці ёсць заахвочванне для тых
маладых спецыялістаў, якія накіроўваюцца ў сельскую мясцовасць?
Усё ж большасць выпускнікоў імкнецца застацца ў горадзе…
— Такая даплата ўстаноўлена згодна з Указам кіраўнікадзяржавы
№254 ад 1 чэрвеня 2007 года, прычым не толькі для маладых спецыялістаў.
Так, прадугледжанапавышэнне на 20% тарыфных ставак кіраўнікам
і спецыялістам арганізацый адукацыі, якія фінансуюцца з бюджэту
і карыстаюцца дзяржаўнымі датацыямі і размешчаны ў сельскай мясцовасці.
— Валянціна Рыгораўна, атрымліваецца, што пасля двух гадоў
работы заробак маладога педагога будзе яшчэ меншы — здымаецца
ж частка павышэнняў, даплат?
— Гэта сапраўды так. Таму ў Галіновае пагадненне была закладзена
норма аб дадатковай падтрымцы такіх спецыялістаў. Гаворка ідзе аб
рэкамендацыі кіраўнікам устаноў адукацыі ўстанаўліваць дадатковыя
меры стымулявання працы і (ці) гарантыіработнікам з лікувыпускнікоў
устаноў, якія атрымалі прафесійна-тэхнічную, сярэднюю спецыяльную,
вышэйшую адукацыю з улікам аб’ёму і якасці работы, праяўленай
ініцыятывы ў першыя тры гады работы, калі больш доўгі тэрмін не
прадугледжаны калектыўным дагаворам. Гаворка ідзе менавіта пра тры
гады з наступнай прычыны. Як правіла, два гады абавязковай работы па
накіраванні, у час якіхмаладыспецыяліст мае права на спецыяльныя
даплаты, супадаюць з тымі ж двума гадамі работы, неабходнымі для
атрымання другой кваліфікацыйнай катэгорыі. У выніку на трэці год работы
малады педагог выходзіць ужо без спецыяльных даплат у адпаведнасці
са статусам маладога спецыяліста і без даплаты за катэгорыю, бо
атрымаць яе проста яшчэ не паспеў. Такім чынам спецыяліст значна
губляе ў заробку. Кампенсаваць гэта можна за кошт выплат, якія
прадугледжаны калектыўным дагаворам: прэмія ў максімальным
памеры ці нейкія іншыя выплаты і адпаведныя гарантыі.
Гутарыла Алена МАРКЕВІЧ
P/S
У адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
23.08.2014 №818 ”Аб некаторых пытаннях павышэння аплаты працы
асобным катэгорыям работнікаў сістэмы адукацыі“ педагагічным работнікам,
якія не маюць кваліфікацыйнай катэгорыі, прадугледжана павышэнне
тарыфных ставак (акладаў) у памеры 10%. Дадзеная норма распаўсюджваецца
і на маладых спецыялістаў, пра якіх ідзе гаворка ў тэксце публікацыі.
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Кваліфікацыйную катэгорыю можна атрымаць
і ў першы год работы па размеркаванні
”Настаўніцкая газета“
30.01.2014

Тэма праходжання атэстацыі мала хвалюемаладых спецыялістаў.
Маўляў, не сённяшнягадня справа. І дарэмна. Насамрэч было б вельмі добра,
каб маладыя спецыялісты даведваліся,што такое атэстацыя педагагічных
работнікаў, яшчэ падчас вучобы. Гэта якраз той выпадак, калі
“інфармаваны — значыць, узброены”: веданнепэўных аспектаў у гэтым
пытанні дазволіцьпланаваць сваё прафесійнае развіццё і пазбегнуць
непрыемных сюрпрызаў.
На сёння пытанні атэстацыі педагагічных работнікаў рэгулююцца
Інструкцыяй аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў
сістэмы адукацыі (акрамяпедагагічных работнікаў з ліку прафесарскавыкладчыцкагаскладу ўстаноў вышэйшай адукацыі), зацверджанай
пастановай Міністэрства адукацыі ад 22 жніўня 2012 года № 101.Калі
звярнуцца непасрэдна да тэксту дакумента, то, здавалася б, пытанням
атэстацыі маладых спецыялістаў там сапраўды прысвечаны “тры радкі”.
Аднак многае трэба чытаць,як кажуць, паміж радкоў. Пракаменціраваць
найбольш значныя пытанні правядзення атэстацыі педагагічных
работнікаў у адносінах да маладых спецыялістаў мы папрасілі Рамана
Восіпавіча Дапіру, намесніка старшыні Цэнтральнага камітэта
Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі.
Згодна з устаноўленым парадкам правядзення атэстацыі, катэгорыі
педагагічным работнікам прысвойваюццапаслядоўна — з другой да
вышэйшай. Для атрымання кожнай з іх вызначаны свае крытэрыі.
Першапачаткова маладыя спецыялісты могуць прэтэндаваць на атрыманне
другойкваліфікацыйнай катэгорыі. Пры гэтым маладыя спецыялісты, як
і іншыя педагагічныя работнікі, атрымліваюць другуюкваліфікацыйную
катэгорыю ў рамках работы атэстацыйнай камісіі непасрэдна на месцы —
ва ўстанове адукацыі. Галоўныя патрабаванні — наяўнасць адпаведнай
адукацыі і стажработы мінімум два гады. Але ёсць і выключэнні.
— Асобы, якія атрымалі дыплом аб вышэйшай адукацыі з адзнакай,
дыплом магістра ці дыплом даследчыка(маюцца на ўвазе выпускнікі
аспірантуры), дапускаюццада атэстацыі на прысваенне другой
кваліфікацыйнай катэгорыі пры наяўнасці стажу работы адзін год, —
падкрэсліў Раман Восіпавіч. — Гэта значыць, што ўжо праз год, як
пачалі праца ваць, яны маюць права падаваць заяву на прысваенне
кваліфікацыйнай катэгорыі. Адпаведна, атэстацыю на прысваенне
першай кваліфікацыйнай катэгорыі яны таксама маюць права прайсці
раней — праз тры гады пасля атрымання другой кваліфікацыйнай
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катэгорыі. Усім астатніммаладым спецыялістам, для таго каб прэтэндаваць
на атрыманне другой кваліфікацыйнай катэгорыі па пасадзе, паякой яны
атэстуюцца, неабходна мець стаж работы па спецыяльнасці мінімум два
гады. Таксама варта мець на ўвазе, што пры правядзенні атэстацыі
ўлічваюцца такія складнікі, як павышэнне кваліфікацыі. Таму не трэба
маладым настаўнікам адмаўляцца ад павышэння кваліфікацыі ў першыя
гады работы, калі наймальнікам прапануецца такая магчымасць.
Цікавы момант: у абавязковы стаж работы працягласцю два гады,
неабходны для таго, каб прэтэндаваць на атрыманне другой кваліфікацыйнай
катэгорыі, можа быць уключаны і стаж работы падчас вучобы.
— Не сакрэт, што многія студэнты пачынаюць праца ваць яшчэ
ў час вучобы. І іх работа можа быць уключана ў абавязковы стаж
працягласцю два гады, неабходны для атрымання другой кваліфікацыйнай
катэгорыі. Прычым гэта можа быць работа з любой нагрузкай — чвэрць,
палова стаўкі і гэдак далей, — падкрэсліў спецыяліст. — Іншымі
словамі, калі студэнт на працягу апошніх курсаў працаваў на працягу
двух гадоў у школе згодна са сваёй спецыяльнасцю, а пасля заканчэння
навучальнай установы ўладкаваўся на работу ў адпаведнасці з
атрыманай спецыяльнасцю, то ён можа прэтэндаваць на атрыманне
другой кваліфікацыйнай катэгорыі адразу пасля пачатку работы. Але варта
мець на ўвазе, што рашэнне аб прысваенні кваліфікацыйнай катэгорыі
прымае атэстацыйная камісія ўстановы. Адпаведна, калі малады чалавек
працаваў у час студэнцтва ў адной навучальнай установе, а потым быў
размеркаваны ў іншую, атэстацыйная камісія можа і не прыняць
рашэнне аб прысваенні катэгорыі з той простай прычыны, што не ведае
гэтага работніка, яго кваліфікацыі. Калі ж малады спецыяліст
накіроўваецца працаваць пасля завяршэння адукацыі ў тую ж установу,
дзе працаваў у час студэнцтва, то, як правіла, рашэнне камісіі бывае
станоўчым, бо малады чалавек пэўным чынам зарэкамендаваў сябе.
Асобна ў пытанні атэстацыі варта прыгадаць пра адпаведнасць
атрыманай адукацыі займаемай пасадзе. Часам менавіта ў дачыненні да
гэтага маладых спецыялістаў мо гуць чакаць непрыемныя сюрпрызы.
— Маладыя спецыялісты павінны разумець, што ад таго, наколькі
адпавядае іх адукацыя тым кваліфікацыйным патрабаванням, якія
прад’яўляюцца да займання тых ці іншыхпасад у сферы адукацыі,
залежыць, ці змогуць яны ўвогуле прайсці атэстацыю, — адзначыў Раман
Восіпавіч. — Часам здараецца так, што з-за адсутнасці нагрузкі, згодна
з атрыманай спецыяльнасцю, маладому настаўніку прапаноўваецца работа
педагога сацыяльнага, педагога-псіхолага. У такой сітуацыі гэты супрацоўнік
наогул не можа разлічваць на атрыманне кваліфікацыйнай катэгорыі.
Асабліва часта такія сітуацыі здараюцца ў дачыненні да выхавальнікаў
устаноў дашкольнай адукацыі, калі яны маюць педагагічную адукацыю без
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спецыялізацыі “Педагогіка дзяцінства”. Без праходжання перападрыхтоўкі
такія работнікі не могуць разлічваць на прысваенне катэгорыі.
— Таму, калі здараецца такая сітуацыя, што малады спецыяліст
вымушаны працаваць не па атрыманай спецыяльнасці, неабходна
скарыстоўваць любую магчымасць праходжання перападрыхтоўкі, —
падкрэсліў Р.В.Дапіра. — Маладыя людзі не заўсёды ўсведамляюць, што
прайсці такую перападрыхтоўку найбольш проста ў гэты час — адразу
пасля атрымання акадэмічнай адукацыі. Як паказвае практыка, у далейшым
для многіх гэта больш праблематычна з-за асабістай і прафесійнай
загружанасці. Часам маладыя спецыялісты імкнуцца атрымаць вышэйшую
адукацыю другой ступені абавязкова таго профілю, якога была першая
ступень адукацыі. Варта задумацца, магчыма, трэба быць больш
мабільным: лепш пайсці на перападрыхтоўку.
У сувязі з гэтым мы сёння мусім па-іншаму глядзець на праблему
падрыхтоўкі педагагічных кадраў і прызнаць тое, што крок да аднабаковай
падрыхтоўкі педагагічных кадраў па адной кваліфікацыі не спрацаваў.
Гэта было б дарэчы, калі б у нас былі стабільныя вучэбныя планы, калі
б была стабільная дэмаграфія па ўсіх рэгіёнах і мы маглі дакладна сабе
ўяўляць, колькі матэматыкаў, фізікаў ці іншых спецыялістаў спатрэбіцца
ў тым ці іншым рэгіёне. У нашай сённяшняй сітуацыі патрэбен педагічны
работнік, які мае права працаваць па некалькіх кваліфікацыях. Гэта не
толькі будзе ў яго асабістых інтарэсах, але і ў інтарэсах развіцця галіны.
Алена МАРКЕВІЧ.
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Урокі бяспекі, ахова працы
і экзамен для педагогаў
”Настаўніцкая газета“
31.07.2014

Для таго каб арганізацыя летняй аздараўленчай кампаніі прыносіла
менш праблем не толькі педагогам, але і дзецям, паклапаціцца аб гэтым
трэба загадзя. Безумоўна, адным з галоўных пытанняў у летніках з'яўляецца
ахова працы работнікаў. Акрамя гэтага, начальнікі і арганізатары летнікаў
павінны ведаць, да якіх дакументаў звяртацца, каб не дапусціць парушэнняў
падчас функцыянавання летніх аздараўленчых устаноў. На што яшчэ
варта звярнуць увагу і як у летніку засцерагчы дзяцей ад няшчасных
выпадкаў, расказала галоўны тэхнічны інспектар працы ЦК Беларускага
прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Марына Леанідаўна ЛЯСУН.
—
Марына Леанідаўна, вядома, што падчас арганізацыі
летняй аздараўленчай кампаніі адказнасць за навучэнцау
трымаюць педагогі. Якім дакументам рэгламентуецца іх дзейнасць?
—
Функцыянаванне аздараўленчых летнікаў рэгулюецца
Палажэннем аб выхаваўча-аздараўленчай дзейнасці ва ўстановах
адукацыі. Гэты дакумент быў зацверджаны пастановай Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 19.07.2011 № 89. Безумоўна, у
канікулярны перыяд трэба больш пільна сачыць за дзецьмі, а таксама
ўмацоўваць кантроль за выкананнем правіл бяспекі.
I тут варта адзначыць галоўнае. Штогод Нацыянальны дзіцячы
цэнтр "Зубраня" распрацоўвае метадычныя рэкамендацыі, якія тычацца
арганізацыі летніх аздараўленчых кампаній. Так, вартай увагі з'яўляецца
глава 4 "Аб арганізацыі работы па забеспячэнні бяспечных умоў
знаходжання дзяцей у выхаваўча-аздараўленчай установе". На аснове
гэтага дакумента павінны дзейнічаць усе педагогі, начальнікі летнікаў.
Пытанні аховы працы да выхаванцаў не маюць ніякага дачынення. А
вось навучыць дзяцей патрабаванням бяспекі пры правядзен-ні
разнастайных мерапрыемстваў у аздараўленчым лагеры, а таксама
праві- лам паводзін мы абавязаны.
—
Такім чынам, як навучыць дзяцей бяспецы?
Для гэтага трэба праводзіць з дзецьмі ўрокі па мерах бяспекі. I гэта,
між іншым, рабіць у любым выпадку неабходна. Правесці ўрок па бяспецы
дастаткова ўсяго адзін раз. Згодна з метадычнымі рэкамендацыямі і
праграмай мер бяспекі наконт правядзення мерапрыемстваў, размова з
дзецьмі проста так закончыцца не павінна. Запіс аб тым, што з
навучэнцамі быў праведзены адпаведны дыялог, неабходна рэгістраваць
у спецыяльных дакументах, журналах. Настаўнік павінен расказаць
дзецям пра правілы паводзін не толькі, напрыклад, на тэрыторыі лагера,
але і на вадзе, а таксама ў месцах, куды плануецца арганізаваць
экскурсіі. У многіх можа ўзнікнуць пытанне, як жа ў журнале
рэгістраваць правядзенне ўрокаў бяспекі. Усё вельмі проста. Настаўнік,
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як і у школьным журнале, складае спіс вучняў. I насупраць прозвішча
кожнага навучэнца пазначае, праслухаў ён урок ці, наадварот,
адсутнічаў у гэты момант. Прымушаць дзяцей распісвацца не мае сэнсу,
таму што подпіс непаўналетніх не мае юрыдычнай сілы. А вось
настаунік павінен распісацца і такім чынам пацвердзіць, што ўрокі па
бяспецы ён правёў. Увогуле, усё, што тычыцца дзяцей, іх бяспекі,
павінна быць дакументальна зацверджана.
— Ці мае настаўнік права праводзіць апытанне сярод дзяцей,
каб даведацца, наколькі поўна яны засвоілі інфармацыю?
—
Так, выхавальнік мае на гэта права. Я нават магу сказаць,
што гэта з'яўляецца неабходнай мерай. Па-першае, дзеці павінны
разумець, наколькі важнымі з'яўляюцца падобныя мерапрыемствы. Падругое, настаўнік, праводзячы апытанне, зможа ўбачыць, што дзеці
добра засвоілі, а на якія моманты варта яшчэ раз звярнуць увагу.
Безумоўна, тых дзяцей, якія адсутнічалі падчас правядзення ўрока, у
пытаннях бяспекі ўсё роўна трэба пракансультаваць. Што тычыцца
часу, у які лепш праводзіць урок, ідэальна, калі гэта будзе пачатак
змены, калі большасць дзяцей ужо знаходзіцца ў лагеры. Увогуле, у
кожным аздараўленчым лагеры дзейнічаюць свае правілы, і менавіта
кіраўніцтва вырашае, якія мерапрыемствы і калі лепш праводзіць.
—
Марына Леанідаўна, якімі нарматыўнымі прававымі актамі
павінны валодаць педагогі для таго, каб правільна, бяспечна і без
заканадаўчых парушэн-няў правесці аздараўленчую кампанію?
—
Згодна са штатным раскладам лагера, павінны быць
распрацаваны службовыя інструкцыі для кіраўнікоў і спецыялістаў з
унясенем у іх службовых абавязкаў па ахове працы. З гэтымі
дакументамі ўсе супрацоўнікі лагера павінны азнаёміцца пад подпіс.
Дарэчы, кіраўнікі і спецыялісты лагера (дырэктар, выхавальнікі,
педагог-псіхолаг і іншыя) пры іх назначэнні на пасаду (а з-за спецыфікі
работы ім неабходна валодаць дадатковымі ведамі па ахове працы)
праходзяць навучанне і пазачарговую праверку ведаў па пытаннях
аховы працы ў камісіі заснавальніка гэтай выхаваўча-аздараўленчай
установы (інструкцыя №175). Пры гэтым пералік пытанняў для
ўказанай праверкі павінен быць састаўлены з улікам спецыфікі тых
мерапрыемстваў, якія праводзяцца з дзецьмі: экскурсій, паходаў,
спартыўных мерапрыемстваў і інш. Дарэчы, накіраванне ў лагеры як з
дзённым, так і з кругласутачным знаходжаннем дзяцей у якасці
выхавальнікаў педагогаў устаноўадукацыі таксама з'яўляецца важнай і
актуальнай праблемай. Хочацца заўважыць, што, акрамя сваіх асноўных
абавязкаў, выхавальнік павінен умець правільна арганізаваць
турыстычны паход, экскурсію, купанне ў вадаёме.
—
Немалаважнай з'явай, пра якую варта гаварыць, з'яўляюцца
смяротныя выпадкі з удзелам навучэнцаў. Хто вінаваты ў гэтых
здарэннях: выхавальнікі, якія не правялі ўрок па бяспецы, ці самі дзеці,
якія не паслухаліся?
— Усе смяротныя выпадкі, якія зда-раюцца з удзелам дзяцей,
атрымліва-юць шырокі рэзананс. I гаварыць пра такія здарэнні варта,
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таму што гібель дзяцей падчас арганізацыі аздараўленчага працэсу —
гэта недапушчальна.
У нас існуе Інструкцыя №35А "Абарганізацыі ўдзелу навучэнцаў
устаноў адукацыі ў турыстычных паходах і экскурсіях". Гэты дакумент
быў распрацаваны яшчэ ў 2007 годзе. Безумоўна, з улікам новых
патрабаванняў было б не лішнім яго перапрацаваць. Напрыклад, у
дакуменце пра тое, што павінны рабіць педагогі, як яны павінны
арганізоўваць дзейнасць палатачнага лагера, не сказана ні слова.
Выпадак, падчас якога ў палатачным лагеры загінуў хлопчык,
адбыўся ў Салігорскім раёне. Гэта быў першы дзень змены. Тады ў
лагер прыехалі адпачываць 20 навучэнцаў. Як толькі лагер быў разбіты,
пачалася навальніца. Маленькіх дзяцей, якія скончылі 6 клас, пасадзілі ў
машыну. Старшакласнікі, а таксама выхавальнікі засталіся ў сваіх
палатках. Пасля чарговага ўдару грому адна з выхавальнікаў выйшла на
вуліцу, каб праверыць, ці ўсё ў парадку з дзецьмі. Адна з палатак была
парванай. Калі выхавальніца зайшла у яе, хлопчык ляжаў на зямлі.
Безумоўна, на месца здарэння тут жа прыехала хуткая рэанімацыйная
дапамога. Але падлетка ўрачы выратаваць не змаглі: яго больш за ўсіх
ударыла атмасферным токам. Пасля гэтага выпадку дзяўчынка, якая
таксама знаходзілася ў палатцы, вельмі доўга не размаўляла. Зразумела,
у яе быу шок, таму што на вачах загінуў аднакласнік. Дарэчы,
расследаванне, якое было накіравана на вызначэнне прычын трагедыі,
цягнулася вельмі доўга. На месца здарэння выязджала спецыяльная
камісія, якая правярала, наколькі бяспечным з'яўляецца месца, дзе быў
разбіты лагер. Замяралі і адлегласць, на якой стаяць палаткі адна ад
адной, а таксама на якой адлегласці яны знаходзяцца ад дрэў. У выніку
камісія зрабіла заключэнне, што ва ўсім вінавата стыхія. Пасля інжынер
па ахове працы паведаміў, што дзеці расказалі, што бачылі, як да іх у
палатку заляцела шаравая маланка. Менавіта ад яе вучні і атрымалі
апёкі рознай ступені цяжкасці. Дарэчы, непадалёк таго месца, дзе была
ўстаноўлена палатка, расце сасна. Па заключэннях экспертаў, разрад
маланкі поўнасцю пашкодзіў кару дрэва, а пасля скрозь сырую зямлю
пранік у палатку да дзяцей.
— Тым не менш часцей за ўсё можна пачуць, што значны
працэнт гібелі дзяцей звязаны з так званым чалавечым фактарам,
недаглядам з боку дарослых.
—Так і ёсць. На жаль, колькі б мы ні гаварылі, што з дзецьмі трэба
праводзіць урокі па бяспецы, робіцца гэта не заўсёды. I будзе вельмі добра,
калі ў нас з'явяцца інструкцыі, пры дапамозе якіх можна расказаць, як
вучні павінныпаводзіць сябе падчас экскурсій, купання. Дарэчы, як
паказвае статыстыка, часцей за ўсё дзеці гінуць менавіта падчас купання.
Так, у аквапарку ў Пружанах патануў 10-гадовы хлопчык, які не ўмеў
плаваць. I тут узнікае шмат пытанняў да выхавальнікаў, якія дазволілі
гэтаму дзіцяці знаходзіцца у вадзе. Дарослыя ж ведалі, што гэты хлопчык
не ўмее плаваць. I калі яны дазволілі свайму выхаванцу залезці ў ваду,
значыць, адзін з выхавальнікаў павінен быў знаходзіцца побач. Самае
страшнае, што ніхто не заўважыў, як хлопчык знік. А ён, між іншым,
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вельмі доўга цялёпкаўся ў міні-басейне. Усе апамяталіся толькі тады, калі
цела ўжо ўсплыло на паверхню. Пасля таго як хлопчыка дасталі з вады, ён
яшчэ некалькі хвілін быў жывы. Але выхавальнікі пачалі рабіць яму
штучную вентыляцыю лёгкіх, чаго пры ўтапленнях ні ў якім разе рабіць нельга.
Ведаючы гэтую сітуацыю, важна адказаць на пытанне, ці варта
было вучняў везці ў аквапарк. Няўжо на тэрыі лагеря не знайшлося
месца, дзе можна пагуляць з дзецьмі? А калі так, значыць, трэба было
правесці інструктаж аб паводзінах на вадзе не толькі з дзецьмі.
Кіраўніцтва лагера павінна было праверыць, наколькі выхаваль нікі
валодаюць асновамі бяспечных паводзін на вадзе. Не менш важным
з'яўляюцца веды аб аказанні першай дапамогі пры ўтапленнях.
Выхавальнікі павінны ведаць, як аблегчыць стан дзіцяці, якому ў
дыхальныя шляхі трапіла вада.
Яшчэ адно здарэнне, на якое варта звярнуць увагу, – смерць
хлопчыка ў аздараўленчым лагеры ў Радаш ковічах. Дарэчы, падчас
змены ў лагеры знаходзіліся дзеці, чые бацькі працуюць на адным з
мінскіх заводаў, а таксама дзеці з дзетдома.
У той дзень выхавальнікі падрых тавалі спартыўнае свята, у якім
пры мала ўдзел большасць дзяцей. Пяцёра сяброў – усе яны былі
дзетдомаўскімі – у спартландыі задзейнічаны не былі, таму засталіся ў
якасці балельшчыкаў. Убачыўшы, што на іх ніхто не звяртае ўвагі,
хлопчыкі пералезлі праз агароджу і збеглі ў лес. Дайшоўшы да
вадасховішча, сябры вырашылі паныраць з дамбы.
Першым скокнуў Міша, услед за ім нырнуў пад ваду і Косця, але
назад хлопчык не вынырнуў.
Даставалі Косцю з вадасховішча мясцовыя рыбакі. Дарэчы, агледзеўшы
цела тапельца, ратавальнікі спыталі ў Мішы (менавіта ён адначасова
з Косцем знаходзіўся ў вадзе), адкуль на руцэ ў Косці сляды зубоў. Як
аказалася, хлопчык хацеў выратаваць сябра і нават нырнуў за ім пад
ваду, калі заўважыў, што Косця доўга не паказваецца на паверхні. Калі
Міша даплыў да Косці, апошні схапіў сябра за нагу і хлопцы разам сталі
апускацца на дно. Ад боязі, што таксама можа патануць, Міша ўкусіў
Косцю за руку.
Безумоўна, вінаваціць Мішу не мае сэнсу, таму што ў яго спрацаваў
інстынкт самазахавання. Ён не змог бы выплыць на паверхню, калі за яго
нагу трымаўся Косця. Пытанне тут у іншым: чаму ніхто з выхавальнікаў
не заўважыў, што з тэрыторыі лагера зніклі дзеці? Тым не менш ва
ўзбуджэнні крымінальнай справы было адмоўлена. Такім чынам, для
таго, каб пазбегнуць выпадкаў, звязаных з гібеллю дзяцей у летніках,
патрэбна прыкласці шмат намаганняў. I самае першае, з чаго варта
пачаць, — гэта аднаўленне і дапаўненне неабходнымі пунктамі пастаноў
і дакументаў, на аснове якіх арганізоўваюцца аздараўленчыя кампаніі.
Наталля ДУБІК.
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Студатрад: карысна, цікава, бяспечна
”Настаўніцкая газета“
11.09.2014

Гаворачы “студэнцкі атрад”, мы перш за ўсё маем на ўвазе
занятасць моладзі, нядрэнную магчымасць для студэнтаў і навучэнцаў
зарабіць, і, канечне, грамадскую карысць, якую прыносіць іх праца.
Пра ахову такой працы ўзгадваем радзей, хаця гэта найважнейшы
складнік студатрадаўскага руху. Сёння я запрашаю пагаварыць
менавіта пра бяспеку і ахову працы ў студатрадах. Тым больш, што
падстава ёсць вельмі годная.
Праверкі паказваюць…
Адразу скажу, што гэта за падстава: сёлета пры правядзенні
маніторынгу выканання заканадаўства аб працы студэнцкага атрада на
базе Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта не было
выяўлена ніводнага, нават самага нязначнага парушэння. Здавалася б,
што тут незвычайнага? Гэта норма. Норма, канечне, ды часцей у тэорыі,
чым на практыцы. Як кажа галоўны тэхнічны інспектар працы ЦК
Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Марына
Леанідаўна Лясун, такое бездакорнае выкананне заканадаўства аб ахове
працы ў студэнцкім будаўнічым атрадзе яна сустракае ўпершыню з 2005
года. Таму вопыт атрада можна і трэба рэкамендаваць для пераймання
арганізатарам студатрадаў іншых навучальных устаноў Беларусі.
Чаму мы з М.Л.Лясун вядзём гаворку менавіта пра 2005 год, як
пункт адліку? Таму што менавіта з гэтага года тэхнічная інспекцыя
працы галіновага прафсаюза здзяйсняе праверкі і маніторынгі. У той год
у Магілёўскай вобласці адбыўся няшчасны выпадак у будаўнічым
атрадзе, калі абвалілася цагляная сцяна і два студэнты атрымалі цяжкія
траўмы. Увага да арганізацыі працы ў падобных атрадах значна павысілася.
Марына Леанідаўна не ўтойвае, што за дзевяць гадоў дасканалых
праверак з боку тэхнічнай інспекцыі выяўлена значная колькасць
парушэнняў заканадаўства аб працы і ахове працы. Напрыклад, удзельнікі
студатрадаў дапускаліся да работ з павышанай небяспечнасцю без
навучання, стажыроўкі і праверкі ведаў па ахове працы, без адпаведнага
інструктажу, а таксама без заключэння працоўных дагавораў з усімі
членамі атрадаў. А няма індывідуальных дагавораў — фармальна на
студатрадаўцаў не распаўсюджваецца заканадаўства аб працы.
Здаралася, што маладыя людзі, якія не дасягнулі 18 гадоў, дапускаліся
да выканання асобных відаў работ, на якіх забаронена выкарыстанне працы
непаўналетніх. Працоўныя месцы нярэдка не адпавядалі патрабаванням
нарматыўных прававых і тэхнічных нарматыўных прававых актаў.
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Акрамя таго, інспектары адзначалі і адзначаюць шматлікія выпадкі
адсутнасці ва ўдзельнікаў студатрадаў спецыяльнага адзення і абутку,
іншых сродкаў індывідуальнай абароны, незабяспечанасць санітарнабытавымі памяшканнямі. Выяўляліся і іншыя парушэнні.
Усе падобныя факты сведчаць толькі пра адно: неналежнае
выкананне сваіх абавязкаў арганізацыямі, якія прымаюць і якія
накіроўваюць моладзь на работу ў студэнцкіх атрадах.
— Бок, які накіроўвае студэнтаў на работу, адказвае за навучанне іх
асновам заканадаўства аб працы, у тым ліку аб ахове працы, якое
ажыццяўляюць службы аховы працы, што ёсць практычна ва ўсіх
установах вышэйшай адукацыі, — тлумачыць М.Л.Лясун. — Большая
частка абавязкаў па арганізацыі аховы працы ўскладваецца на тых, хто
прымае такія атрады: будаўнічыя, сельскагаспадарчыя арганізацыі, гандлёвыя
цэнтры і г.д. Пры выяўленні парушэнняў мы выносім прадпісанні аб
ліквідацыі недахопаў, а вось дзяржаўная інспекцыя мае права накласці штраф.
За час, які прайшоў з 2005 года, у атрадах, што працавалі на базе
ўстаноў адукацыі, дзякуй Богу, няшчасных выпадкаў не было (яны былі
ў іншых арганізацыях), але, як кажуць, на Бога спадзявайся, але і сам
старайся. Ахова працы, безумоўна, не той выпадак, калі вышэйназваныя
парушэнні можна лічыць дробязнымі. Дзеля справядлівасці скажам, што
Марына Леанідаўна адзначае агульную тэндэнцыю да паляпшэння
выканання заканадаўства аб працы і ахове працы ў студатрадах.
Дасканаласць у квадраце
Тэхнічныя інспектары зусім не лічаць парушэнні дробязямі. Як не
лічаць гэтага ў студатрадах БДЭУ. Старшыня прафсаюзнай арганізацыі
студэнтаў універсітэта старшыня рэспубліканскага каардынацыйнага
савета старшынь прафкамаў навучэнскай моладзі Беларускага прафсаюза
работнікаў адукацыі і навукі Міхаіл Фляр’янавіч Барэйша гаворыць, што
і раней да студатрадаў эканамічнага ўніверсітэта сур’ёзных заўваг ад
правяраючых арганізацый не было. Але так, каб ніводнай, усё ж не здаралася.
Сёлета, дарэчы, М.Ф.Барэйша сам узначаліў студэнцкі будаўнічы
атрад — быў яго камандзірам, працаваў на палову стаўкі. Студэнцкі
прафсаюз ён узначальвае з 1998 года, але камандзірам стаў упершыню.
Міхаіл Фляр’янавіч займаўся арганізацыйнымі і фінансавымі пытаннямі,
рабочыя моманты курыраваў яго намеснік, цяпер трэцякурснік БДЭУ
Яўген Грыцэнка, які ўжо меў на той момант вопыт работы ў студэнцкім
атрадзе на пасадзе і намесніка, і камандзіра.
Будаўнічы атрад складаўся з 45 чалавек, якія працавалі падсобнымі
рабочымі на рамонце вучэбных карпусоў і інтэрнатаў сваёй навучальнай
установы. Спецыялісты інжынернай службы ўніверсітэта, прынамсі,
засталіся цалкам задаволены якасцю работы студатрадаўцаў. А хлопцы і
дзяўчаты, думаецца, засталіся задаволены сваёй зарплатай — у сярэднім
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па тры з паловай мільёна рублёў у месяц. Плюс па выніках работы прафкам
БДЭУ ўзнагародзіў 11 лепшых работнікаў будатрада падзякамі, яшчэ 5
чалавекам уручылі граматы навучальнай установы. І тыя і другія
атрымалі грашовыя прэміі са сродкаў прафсаюзнага бюджэту.
У выпадку гэтага атрада, бокам, які накіроўваў студэнтаў на работу,
і бокам, які іх прымаў, выступаў эканамічны ўніверсітэт, таму за ўсе
моманты адказвала адна ўстанова. Так, на работу ў будаўнічы атрад
накіроўваліся толькі тыя студэнты, якім гэта дазваляла здароўе.
Будатрадаўцы шмат працавалі з лакамі і фарбамі. Малады чалавек або
дзяўчына з алергіяй на такіх работах, канечне, працаваць не зможа.
Камусьці нельга падымаць груз вагой больш чым 1,5 ці, скажам, 5
кілаграмаў. Значыць, ён таксама не можа працаваць у будаўнічым атрадзе.
Такім студэнтам, прынамсі, не адмаўлялі ў магчымасці стаць удзельнікам
атрада, проста раілі змяніць профіль — накіроўвалі ў сэрвісныя студэнцкія
атрады, члены якіх, напрыклад, працавалі ў прыёмнай камісіі.
Канечне, усе студатрадаўцы прайшлі папярэдні інструктаж па ахове
працы, які правяла для іх начальнік аддзела аховы працы ўніверсітэта
Наталля Генадзьеўна Аскерка, якая потым і кантралявала неабходнае
навучанне студэнтаў. Удзельнікі атрадаў пад роспіс азнаёміліся з картай
выяўлення небяспек і ацэнкі рызыкі. На працягу двух дзён, што
адзначыла ў дадатку да даведкі па выніках маніторынгу галоўны
тэхнічны інспектар працы, была арганізавана стажыроўка студэнтаў
з пазнейшай праверкай ведаў перад допускам да лакафарбавых работ.
Акрамя таго, членам студатрадаў выдалі індывідуальныя сродкі
абароны: касцюмы, галаўныя ўборы, баваўняныя і гумавыя пальчаткі,
рэспіратары, гель і мыла, належны інвентар. У размове з М.Ф.Барэйшам
я даведалася, што студэнты былі забяспечаны нават крэмам для рук. Для
студатрадаўцаў, большасць з якіх дзяўчаты, момант не такі ўжо і дробязны.
Адзначыла Марына Леанідаўна Лясун і належную арганізацыю
харчавання (у буфетах БДЭУ), і наяўнасць памяшканняў для захоўвання
спец-адзення, і абавязковае страхаванне кожнага студатрадаўца, і іншыя
станоўчыя моманты арганізацыі работы. Усё, як патрабуе заканадаўства.
Звернемся ж да яго.
Закон патрабуе
Зараз арганізацыя часовай працоўнай занятасці моладзі рэгулюецца
Палажэннем аб парадку арганізацыі і фінансавання часовай працоўнай
занятасці моладзі, якая вучыцца ва ўстановах адукацыі, у свабодны ад
вучобы час, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусьад 23 чэрвеня 2010 года № 958.
Акрамя таго, два гады назад уступіў у дзеянне Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад 16 красавіка 2012 года № 181 “Аб арганізацыі
дзейнасці студэнцкіх атрадаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь”. Назавём
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яшчэ Указ прэзідэнта ад 10 сакавіка 2014 года № 118 “Аб маладзёжных
будоўлях”, пастанову Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад
27 чэрвеня 2013 года № 67 “Аб устанаўленні спіса работ, на якіх
забараняецца прымяненне працы асоб, маладзейшых за 18 гадоў”,
пастанову Міністэрства аховы здароўя ад 13 кастрычніка 2010 года № 134
“Аб устанаўленні гранічных норм пад’ёму і перамяшчэння непаўналетнімі
грузаў уручную”. Існуюць і іншыя дакументы, якія неабходна вывучаць
арганізатарам работы студэнцкіх атрадаў. Усе іх, між іншым, можна
знайсці ў зборніку нарматыўных прававых актаў і метадычных
матэрыялаў “Навучэнцы і ахова працы”, падрыхтаваным і выдадзеным
Беларускім прафсаюзам работнікаў адукацыі і навукі ў 2014 годзе.
Дзеля захавання працоўных правоў удзельнікаў студэнцкіх і
вучнёўскіх атрадаў, лагераў працы і адпачынку, іншых працоўных
аб’яднанняў, а таксама дзеля папярэджання няшчасных выпадкаў з імі
прафсаюз рэкамендуе арганізацыям, якія накіроўваюць і прымаюць
студэнтаў на работу, акцэнтаваць увагу на заключэнні дагавору, які
вызначае ўмовы дзейнасці студэнцкага атрада з улікам патрабаванняў
заканадаўства аб працы, аб ахове працы. Абавязкова патрабуецца, каб
арганізацыі, якія прымаюць студатрадаўцаў, не дапускалі іх да работ без
інструктажу, а да работ з павышанай небяспекай — без навучання,
стажыроўкі і праверкі ведаў па ахове працы, без неабходных па нормах
спецыяльных адзення і абутку, іншых сродкаў індывідуальнай абароны.
Дасканалае выкананне ўсіх гэтых і іншых правіл прадэманстраваў
сёлета адзін з правераных тэхнічнымі інспектарамі працы ЦК Беларускага
прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі студэнцкіх будаўнічых атрадаў —
атрад БДЭУ. Праверыць за лета паспяваюць, канечне, не ўсіх, таму,
магчыма, сёлета дзейнічалі і іншыя ўзорныя ў плане аховы працы
студатрады. Ды і М.Л.Лясун узгадвае, напрыклад, невялікі атрад
з прафесійна-тэхнічнага каледжа, які працаваў у аздараўленчым лагеры
Барысаўскага раёна Мінскай вобласці і да якога таксама амаль не было
прэтэнзій. Пры жаданні і пэўным старанні ўсё атрымліваецца.
Марына ХІДДЖАЗ
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