
 
КУЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 

СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ 

20750, Смілянський район, с.Куцівка, вул. Шевченка, 18 тел.9-27-48,  e-mail:  

kycivka@ukr.net 

      

 

НАКАЗ 

07.12.2017                                                                                                                          № 61 

 

Про закінчення І семестру  

2017/2018 навчального року 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 

«Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів», з метою організованого  закінчення І семестру 

 НАКАЗУЮ: 

 Вважати останнім навчальним днем І семестру 29 грудня 2017 року для учнів 1- 9-х 

класів. 

1.  Встановити графік роботи вчителів у канікулярний період відповідно до тижневого 

навантаження та розкладу занять, який йому передує. 

2.  Учителям-предметникам та класним керівникам 1-9-х класів відповідно до 

функціональних обов’язків: 

3.1. Провести семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів до 27.12.2017р. 

3.2. Провести у період з 26  грудня до 29 грудня 2017 року та записати у класні 

журнали інструктажі щодо запобігання дитячого травматизму, дотримання правил  

дорожнього руху пішоходами, правил пожежної безпеки, поведінки на залізниці, на 

льоду та профілактичні бесіди щодо поведінки учнів у громадських місцях, культури 

спілкування з дорослими та однолітками. 

3.3. Організувати роботу з учнями у канікулярний період. 

3.4. Видати учням табелі навчальних досягнень 29 грудня 2017 року. 

3.5. Організувати генеральне прибирання навчальних кабінетів до 14.01.2018. 

3.6. Організувати виконання поточного ремонту меблів у закріплених навчальних 

кабінетах до 14.01.2018. 



3.7. Подати звіти за встановленими формами та шкільну документацію особисто 

класоводам та класним керівникам: 

 про закінчення І семестру - до 29.12.2017; 

 про виконання навчальних програм за І семестр - до 29.12.2017; 

 таблиця успішності 5-9 кл.(рейтинг)  - до 29.12.2017; 

 класні журнали, факультативів та індивідуальних занять – до 29.12.2017. 

4. Комірнику школи та прибиральниці службових приміщень: 

4.1. Перевірити готовність навчальних кабінетів, інших приміщень школи до належної 

організації роботи у ІІ семестрі до 14.01.2018. 

4.2. Організувати генеральне прибирання шкільних приміщень до 14.01.2018. 

5. Розпочати навчальні заняття у ІІ семестрі з 14.01.2018 за встановленим режимом 

роботи школи на 2017/2018 навчальний рік. 

6. Контроль за виконанням даного 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. - _________ 

 

Кошик О.С. - ____________     Поляруш О.С. - _________ 


