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НАКАЗ 

31.08.2017 року           №135      

 

«Про стан підготовки навчальних 

кабінетів до 2017-2018 навчального року 

та відповідного встановлення розмірів 

посадових окладів завідуючих 

кабінетами» 

 

Відповідно до плану заходів школи по підготовці до 2017-2018 

навчального року у серпні 2017 року було перевірено стан та готовність 

навчальних приміщень до роботи в новому навчальному році. Обстежено 12 

кабінетів, 4 класних кімнати, бібліотеку, спортивний та актовий зали, 

майстерню, 2 кімнати групи продовженого дня. Виявлено, що усі вчителі та 

завідуючі кабінетами відповідально віднеслися до підготовки та 

добросовісно виконують свої обов’язки. Зроблено поточні ремонти, 

оновлюються роздаткові та дидактичні матеріали, наявні відповідні куточки, 

стенди. 

Найкращими визнані кабінет російської мови та зарубіжної літератури 

(Дрегваль Н.В.), кабінет географії (Желізняк В.В.), кабінет біології 

(Стефанова С.В.), класна кімната 1 класу (Коморна Л.А.), спортивний зал 

(Гудов В.Е.). 

Виходячи з вищесказаного, на основі рішення профспілкового комітету, 

враховуючи рекомендації районної комісії по перевірці школи до нового 

навчального року,  

НАКАЗУЮ: 

1. За добросовісну підготовку кабінетів та класних кімнат відзначити 

вчителів: Дрегваль Н.В., Желізняк В.В., Стефанову С.В., Коморну Л.А., 

Гудова В.Е. 

2. Призначити з 01.09.2017 року відповідальними та встановити розміри 

доплат за завідування кабінетами наступних учителів: 

1) кабінет економіки, інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій – Ригіна А.М. – 10% 

2) кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій – 

Прокопенко С.О. – 10% 

3) кабінет фізики – Пащенко О.Г. 

4) кабінет хімії – Пащенко О.Г. 
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5) кабінет біології – Стефанова С.В. 

6) кабінет географії – Стефанова С.В. 

7) кабінет історії та правознавства – Горбуля Н.П. 

8) кабінет математики – Желізняк В.В. 

9) кабінет української мови та літератури – Кузьменко Н.А. 

10) кабінет російської мови і зарубіжної літератури – Дрегваль Н.В. 

11) кабінет іноземної мови – Шевченко А.О. 

12) кабінет початкових класів – Сліпухова В.О. 

3. Призначити завідуючим спортивним залом з 01.09.2017 року вчителя 

фізкультури Гудова Віктора Едуардовича. Оплату за завідування 

спортивним залом встановити у розмірі 10 %. 

4.  Призначити завідуючим шкільною майстернею (комбінована) з 

01.09.2017 року вчителя трудового навчання Прокопенка Сергія 

Олександровича.  

 

Директор школи       О.А.П’ятницький 

 

 

З наказом ознайомлена ___________ А.М.Ригіна ____________ 

 Підпис  Дата ознайомлення 

  О.Г.Пащенко  

  С.В.Стефанова  

  Н.П.Горбуля  

  А.О.Шевченко  

  Н.А.Кузьменко  

  В.В.Желізняк  

  Н.В.Дрегваль  

  В.Е.Гудов 

С.О.Прокопенко 

 

 


