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НАКАЗ 

 

     21.01.2017р.          № 7  

       

Про результати перевірки  

стану збереження підручників 

 

Згідно з річним планом роботи школи з 16 січня до 21 січня 2017 року був 

проведений огляд-конкурс "Живи, книго!” на краще збереження підручників.  

Перевірено стан збереження підручників та їх наявності під час навчальних занять у 

школі в учнів 2-9 класів.  

В учнів 2-х класів підручники підтримуються у належному стані. Є обкладинки, 

закладки. Двом учням 2-го класу підручники необхідно обгорнути та підклеїти (Вовк 

Валерія, Гановський Богдан). З цими школярами проведена бесіда «Лікуй книгу і вона 

тобі віддячить». 

Підручники школярів 3-4-х класів знаходяться в задовільному стані, учні 

намагаються дбайливо ними користуватися. Книжки майже в усіх обгорнуті, є 

закладини. 

В учнів 5-х класів підручники підтримуються у задовільному стані, обгорнуті.  

В учнів 6-го класу підручники мають задовільний вигляд. Більшість учнів 

ставляться до збереження підручників відповідально. Двом учням треба підклеїти 

підручники (Миненко Віталій, Ябанжи Єлісей). Всі підручники підписані.  

В учнів 7-8 го класу підручники знаходяться у відмінному стані.  

В учнів 9-го класу підручники хоч не нові, але знаходяться в гарному стані.  

З учнями всіх класів була проведена бесіда «Попередження про відповідальність за 

недбале користування підручниками». 

В зв’язку з вищевикладеним: 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Виконуючому обов’язки шкільною бібліотекою Швидкій В.П.: 

1.1. Систематично, раз на чверть, разом з представниками учнівського 

самоврядування проводити рейди з метою контролю за станом збереження 

підручників. 

1.2. Результати рейду доводити до класних керівників та висвітлювати на стенді 

«Живи, книго!» 

1.3. Організувати проведення акції «Лікуємо підручники» 

2. Класним керівникам та класоводам: 

2.1. Посилити контроль за збереженням підручників у своїх класах. 

2.2. Провести бесіди з учнями на тему «Твій друг і порадник -підручник!» 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 



 

 Директор школи     Є.В. Кердань  

 

З наказом ознайомлені: 

 

З наказом ознайомлені: 
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__________  Колісник В.І                    __________   Волошин Л.А 

__________  Волинець О.В.                 __________  Усенко Т.Й. 

__________  Бутрик Н.В                      __________  Швидка В.П. 

 


