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У зв'язку із запитами від виборних профспілкових органів та керівників на
вчальних закладів щодо правомірності передбачення в колективних догово
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гарантій працівникам закладів і установ освіти Центральним комітетом 
Профспілки працівників освіти і науки України спільно з Міністерством 
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Приміщення шкільних бібліотек містять велику кількість легкозаймистих 
матеріалів (папір, картон, дерев'яні меблі тощо), що у разі пожежі може 
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пожеж у цих приміщеннях.
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Учитель загальноосвітнього навчального закладу має педагогічне наван
таження 19 год/тиждень і у цьому самому закладі працює за сумісництвом 
бібліотекарем. Як оплачувати цьому працівнику роботу за посадою біблі
отекаря? Чи треба йому за відсутності бібліотечної освіти виплачувати 
за посадою бібліотекаря доплату за вислугу років і надбавку за 
особливі умови роботи?
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У журналі «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» № 7/2011 ми роз
повідали про вимоги щодо складання посадових інструкцій. Пропонуємо 
приклад посадової інструкції для бібліотекаря загальноосвітнього навчаль
ного закладу.
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Візитною карткою шкільної бібліотеки може бути сторінка на сайті школи.
Вона стане потужним інформаційним ресурсом, що працюватиме 
на залучення всіх учасників навчально-виховного процесу до актуальної 
інформації.
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