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Про розгляд запиту

У М іністерстві освіти і науки розглянуто Ваш запит на отримання
публічної інформації від 27.08.2021 (реєстр. № ЗП І-В -1544/0-21 від
27.08.2021) щодо оплати праці вихователя закладу дош кільної освіти, який
має освітній ступінь бакалавра, і повідомляємо.
Схема тарифних розрядів посад педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти визначена у додатку 9 до наказу М іністерства освіти і
науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці
та затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» (із змінами). Тарифний розряд, за яким
здійснюється оплата праці педагогічних працівників закладів дош кільної
освіти, залежить від кваліфікаційної категорії.
Оплата праці вихователя закладу дош кільної освіти, якому не
присвоєно кваліфікаційної категорії, здійснюється за 10-11 тарифними
розрядами. У примітці до цього додатку вказано, що фахівцям, які мають
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, встановлюється 11
тарифний розряд. Щ одо фахівця, який має освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавра, то йому може бути встановлений як 10, так і 11 тарифний розряд.
Присвоєння категорій та встановлення тарифного розряду здійснюється за
наслідками атестації.
Відповідно до пункту 4.1 Типового положення про атестацію
педагогічних працівників України, затвердженого наказом М іністерства
освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі - Типове положення),
атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних
категорій проводиться щодо педагогічних працівників, які мають вищу
освіту за освітнім ступенем спеціаліста або магістра. Педагогічним
працівникам, які не мають вищ ої освіти за освітнім ступенем спеціаліста або
магістра, за результатами атестації встановлюються тарифні розряди, як це
визначено пунктом 4.11 Типового положення.
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