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НАКАЗ 

01.09.2017р.                                                                                                        № 42 

 

Про чергування вчителів 

 

1. Для підтримання належного порядку в школі, їдальні та шкільному подвір'ї до 

початку занять, на перервах, після занять і виконуючи наказ Міністерством освіти 

України 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1.1. Призначити чергових на І семестр 2017/2018 навчального року таких вчителів: 

 

 Корпус №1-2 Шкільний двір 
Понеділок Швидка В.П. Швидка В.П. 

Вівторок Усенко Т.Й. Усенко Т.Й. 

Середа Колташов І.С. Колташов І.С. 

Четвер Колісник В.І. Колісник В.І. 

П'ятниця Бутрик Н.В. Бутрик Н.В. 

 

1.1. Старшими черговими по школі призначається класний керівник класу, який чергує 

по школі  

1.2. Прибирання навчальних кабінетів, закріплення ділянок шкільного двору, 

проводити щоденно. Генеральне прибирання проводити раз на місяць. 

1.3. Визначити пости учнів чергового класу по школі: 

- коридор, біля вхідних дверей, їдальня, шкільний двір. 

1.4. Учитель, який проводить останній урок, виводить учнів цього класу в коридор і 

залишається присутнім коли з приміщення школи вийдуть всі учні. 

1.5. Час початку роботи кожного вчителя – за 15 хв до початку свого першого уроку. 

Чергування вчителів розпочинається за 20хв до початку навчальних занять і 

закінчується на 30 хв. пізніше закінчення останнього уроку. 

1.6. Категорично забороняється відпускати учнів з уроків на різноманітні заходи без 

дозволу адміністрації школи. 

1.7. Проведення позакласних заходів проводиться по плану, затвердженому 

директором школи. 

1.8. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу директора школи. 

1.9. Суворо заборонити проводити заміну уроків по домовленості між учителями без 

дозволу адміністрації. 

1.10. Проведення екскурсій, походів, різноманітних подорожей, поїздок і т.д. 

дозволяється після видання наказу по школі. Відповідальність за життя і здоров’я 

дітей при проведенні таких заходів, покладається на того вчителя, який призначається 

наказом директора школи. 



1.11. Покласти відповідальність за збереження життя учнів на класоводів і класних 

керівників: 

- під час проведення уроків – на вчителів за розкладом; 

- на чергових вчителів – під час перерв; 

- на зав. кабінетами – під час прибирання. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

   Директор школи                                       Є.В. Кердань 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Колісник В.І. -  __________     Усенко Т.Й. - ________ 

Бутрик Н.В. -    __________     Коломієць С.А. - _______ 

Швидка В.П. -  __________     Волошин Л.А. - ________ 

Кравець С.М.-  __________     Волинець О.В. - ________ 

Колташов І.С. - __________     Хоменко І.М. - _________ 

 

 


