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Тэрміны
Адказныя
правядзення
Пасяджэнне галіновага Савета па працоўных і сацыяльных пытаннях
у сістэме Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Аб праекце ўнясення змяненняў і дапаўненняў у Пагадненне
студзень
Руды С.В.,
паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускім
Ільіна В.А.,
прафесійным саюзам работнікаў адукацыі і навукі на 2016-2019 гг.
члены Савета
Сумеснае пасяджэнне калегіі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і
Прэзідыума Цэнтральнага камітэта Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі
1. Аб выкананні Пагаднення паміж Міністэрствам адукацыі
люты
Руды С.В.,
Рэспублікі Беларусь і Беларускім прафесійным саюзам работнікаў
Бойка А.А.
адукацыі і навукі на 2016-2019 гг. за перыяд 2017 года.
2. Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Пагадненне паміж
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускім
прафесійным саюзам работнікаў адукацыі і навукі на 2016-2019 гг.
3. Аб зменах у складзе Галіновага савета па працоўных і
сацыяльных пытаннях у сістэме Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь.
1. Узгадненне, падпісанне і дзяржаўная рэгістрацыя змяненняў і
І квартал
Руды С.В.,
дапаўненняў у Пагадненне паміж Міністэрствам адукацыі
Бойка А.А.
Рэспублікі Беларусь і Беларускім прафесійным саюзам
работнікаў адукацыі і навукі на 2016-2019 гады.
Назва мерапрыемства
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2. Прывядзенне зместу пагадненняў і калектыўных дагавораў
арганізацый сістэмы адукацыі ў адпаведнасць з Пагадненнем
паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускім
прафесійным саюзам работнікаў адукацыі і навукі на 2016-2019 гг.
3. Мерапрыемствы па рэалізацыі Генеральнага пагаднення
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскімі
аб’яднаннямі наймальнікаў і прафсаюзаў на 2016-2018 гады,
Пагаднення паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і
Беларускім прафесійным саюзам работнікаў адукацыі і навукі на
2016-2019 гады.
4. Пасяджэнні Галіновага савета па працоўных і сацыяльных
пытаннях.
5. Правядзенне
семінараў-нарад,
”круглых
сталоў“,
прысвечаных пытанням сістэмы аплаты працы педагагічных
работнікаў, абароны правоў маладых спецыялістаў, аховы
працы.
6. Распрацоўка прапаноў па ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у
нарматыўныя прававыя акты аб адукацыі.
7. Сумеснае вывучэнне пытанняў практыкі сацыяльнага
партнёрства ўпраўленняў (аддзелаў) адукацыі, спорту і турызму
аблвыканкамаў,
рай(гар)выканкамаў,
устаноў
адукацыі
(у рамках плана работы міністэрства на 2018 год).
8. Правядзенне сумеснага маніторынгу выканання настаўнікамі
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі неўласцівых функцый.

сакавік –
чэрвень

– // –

на працягу года

на працягу года

Руды С.В.,
ЦК галіновага прафсаюза,
упраўленні адукацыі абласных,
камітэт па адукацыі Мінскага
гарадскога выканаўчых
камітэтаў, установы адукацыі,
прафсаюзныя органы
Руды С.В.,
ЦК галіновага прафсаюза
ЦК галіновага прафсаюза,
структурныя падраздзяленні
міністэрства

– // –

– // –

– // –

– // –

– // –

Сідарэнка Р.С.
Бойка А.А.
ЦК галіновага прафсаюза,
структурныя падраздзяленні
міністэрства

на працягу года

9. Грамадскі кантроль за выкананнем заканадаўства аб працы,
– // –
ахове працы, прафсаюзах, калектыўных дагавораў (пагадненняў)
(па планах работы ЦК галіновага прафсаюза і міністэрства на
2018 год).
10. Мерапрыемствы:
10.1. рэспубліканскі прафсаюзны фестываль ”ПРАЦОЎНЫЯ студзень–сакавік

Бойка А.А.,
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ТАЛЕНТЫ“, у складзе якога:
рэспубліканскі конкурс прафесійнага майстэрства педагогаў –
старшыняў прафсаюзных камітэтаў ”БЕЛАРУСКІ МАЙСТАР2018“ і рэспубліканскі прафсаюзны конкурс творчасці
працоўных калектываў ”НОВЫЯ ІМЁНЫ БЕЛАРУСІ-2018“;
першы этап конкурсаў, удзельнікі – установы адукацыі і навукі;
другі этап – раённыя, гарадскія арганізацыі, установы вышэйшай
адукацыі г. Мінска;
трэці этап – абласныя, Мінскі гарадскі камітэты прафсаюза,
прафкам аб’яднанай галіновай арганізацыі НАН Беларусі;

рэспубліканскі
10.2. спартакіяды работнікаў сістэмы адукацыі:
раённыя, гарадскія, абласныя, Мінская гарадская

рэспубліканская
10.3. удзел зборнай каманды работнікаў галіны адукацыі ў
рэспубліканскім спартыўным фестывалі для працуючай
моладзі “Алімпія”;
10.4. святочны канцэрт, прысвечаны Дню настаўніка, з удзелам
фіналістаў рэспубліканских прафсаюзных конкурсаў творчасці
працоўных калектываў ”НОВЫЯ ІМЁНЫ БЕЛАРУСІ“;

Руды С.В.,
Сідарэнка Р.С.
-//-

-//-

установы адукацыі, прафкамы
упраўленні адукацыі,
адміністрацыі устаноў вышэйшай
адукацыі, прафсаюзныя органы
люты–сакавік
упраўленні адукацыі абласных,
камітэт па адукацыі Мінскага
гарадскога выканаўчых
камітэтаў, НАН Беларусі,
прафсаюзныя органы
сакавік
Бойка А.А.,
Руды С.В.
Бойка А.А.
Богуш В.А.
па ўзгадненні
упраўленні адукацыі абласных,
камітэт па адукацыі Мінскага
гарадскога выканаўчых
камітэтаў, установы адукацыі,
прафсаюзныя органы
май
Бойка А.А.,
Богуш В.А.
Сідарэнка Р.С.,
жнівень
Бойка А.А.
-//студзень

кастрычнік

Бойка А.А.,
Руды С.В.
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10.5. ушанаванне прафактыву, прысвечанае Міжнароднаму дню
студэнта, у рамках акцыі “Студэнцтва і прафсаюзы разам“;
11. Удзел у мерапрыемствах:
11.1. да Дня жанчын;

лістапад

Бойка А.А.,
Богуш В.А.

сакавік

11.2. да Свята працы – Міжнароднага дня салідарнасці
працоўных;
11.3. сумесным пасяджэнні да Дня Перамогі Рэспубліканскага
Савета ветэранаў працы галіны, Беларускага прафесійнага саюза
работнікаў адукацыі і навукі, маладзёжных саветаў і кіраўнікоў
міністэрства, галіновага прафсаюза;
11.4. Рэспубліканскім турніры па футболе на прызы Федэрацыі
прафсаюзаў Беларусі;
11.5. да Міжнароднага дня абароны дзяцей;
11.6. VI Рэспубліканскім турысцкім злёце прафсаюзаў;

май

Бойка А.А.,
Сідарэнка Р.С.
ЦК галіновага прафсаюза,
Руды С.В.
Бойка А.А.,
Руды С.В.,
Сідарэнка Р.С.

чэрвень
24-26 жніўня

11.7. Рэспубліканскай спартакіядзе прафсаюзаў;

20-23 верасня

11.8. у акцыі ”Лепшыя традыцыі дашкольнай адукацыі
Рэспублікі Беларусь“;
11.9. да навагодніх урачыстасцей, у тым ліку ў рамках
дабрачыннай акцыі ”Прафсаюзы – дзецям“;
11.10. у рамках аб’яўлення 2018 года ў Рэспубліцы Беларусь –
Годам челавека працы.

май

24-27 мая

кастрычнік
снежань
на працягу года

Бойка А.А.
Богуш В.А.
ЦК галіновага прафсаюза
Бойка А.А.,
Богуш В.А.
Бойка А.А.,
Богуш В.А.,
Бойка А.А.,
Сідарэнка Р.С.
Бойка А.А.,
Сідарэнка Р.С.
Бойка А.А.
Руды С.В.

