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Про розполiл функчiонаJIьних обов'язкiв
Mi;K адмiнiстрацiею, працiвниками
навча!,Iьно-виховного комплексу.

Nъl ]5

З метою вдосконаJIення управлlння навчальним закладом, визнаа{ення стратэгii

розвитку, координування та рацiоналiзацiТ дiяльностi керiвноi ланки навча-тtьно-виховн{.)I,.j

комплексу, виконання статуту, оптим€ulьноi органiзацiТ навчаJIьно-виховного процесу га

здiйснення внутрiшкiльного контролю розподiлити обов'язки мiж членulми адмiнiстрацil la
itlшими працiвниками навчаJIьно-виховного комплексу вiдповiдно до визначсних наitряlчl ,,ir,

дiяльностi навчального закладу

НАКАЗУЮ:
l. Визrrачититакiпосадовiобов'язки директоранавчально-виховного l(trMIIJIeKcy

[митрiева Свiтлана Юрirвна. :

1 ,1 . Вiдповiдае за:

о забезпечення навчально-виховного комплексу кадрами, прийом на роботу i звiльнеtiltя
з роботи навчаJIьно-допомiжного та обслуговуючого персонаJIу навчаJIьно-виховного
комплексу,
о органiзацiю та проведення атестацii у.rителiв i подання атестацiйних листiв та
документiв для нагородження педпрацiвникiв та встановлення iм вищоi категорiТ до
атестацiйних комiсiй виtцого рiвня;
, ltiлго1,0вку та ]lро},]едеFIlIя пелаг(,,гiчнt.rх ра,ц) Hapali за учас,1-I0 дll.{рсI(,гс)I.);).

. правильне складання рiчного плану роботи навчаJIьно-виховного комплексу i план1 ii
перспективного розвитку;
о пiдготовку навчально-виховного комплексу до нового навчального potty;
о HaJIe}Iснe ведення особових стrрав;
о здiйснення набору учнiв до 1-го та 10-го класiв, прийом дiтей до навчапьно-виховн(,г()
комппексу;
о дотримання сдиних педагогiчних вимог у навчаJIьно-виховному комплексi, ре>iсиму
навчаJIьних занять;
о створення сприятливих умов для пiдвиlцення професiйного рiвня прачiвникiв
навчаJIьно-виховного комплексу,
. органiзацiю i якiсть навчfuтьно-виховноi роботи серед учнiв, змiцнення l'x здорс,в'я т,l

фiзичний розвиток;
. забезпеченнянаJIежного фiнансово-господарського станунавчаJIьно-вliховног()
комплексу;
о забезпечення об'ективностi оцiнювання знань, yMiHb та навичок учнiв.
\.2. Безпосередньо керуе:
r роботоюзаступникiвiзнавчально-виховноiроботи,завгоспа;
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. роботою ради навчацьно-виховного комплексу, педагогiчноi ради та псдагогiчlrого
колективу;
о роботою бiблiотеки навчаJIьно-виховного комплексу.
1 . j. Uрганiзовус:
о роботу вiдповiдно до рiчного плану роботи навчаJIьно-виховного комплексу;
о роботу з батьками i громадськими органiзацiями.
|.4. Погоджуе свою дiяльнiсть iз районним вiддiлом освiти.
1.5. Здiйснюе контроль за:

о виконанням рiчного плану роботи навчаJIьно-виховного комплексу, навчального
плану, рiшень педагогiчноi рали та рекомендацiй нарад за участю директора;
. органiзацiею безкоштовного харчування;
. виконанням €диних педагогiчних вимог.
1.6. Звiтус про органiзацlю, здlиснення та результати навчаJIьно-виховноi роботи r

стан матерiально-технiчного забезпечення навчаJIьно-виховного комплексу перед органам}I

управлiння освiтою та iншими вищими владними органаNIи.
1.7 . Складас рiчний та перспектIIвниI"I плани роботи IIавчаJIьно-виховItого комIiлекс,,,
видас накази, розпорядження та 1нш1 документи, як1 стосуються шкlльного життя.
2, Визначититакiзагальнiобов'язкидля заступника директоразнавча.пьно-
виховноТроботи Сидоренко Любов Володимирiвна:
2.1. Вiдповiдас за:

о правильне планування та орг:lнlзацlю вивчення предметlв;
. сво€часне складання й коригування розкладу ypoKiB;
. виконання навчаJIьних планiв i програм учителями предметiв;
. вивчення, узагальнення i впровадження перспективного педагогiчного досвiду
учителiв навчально-виховного комплексу;
. впровадження досягнень педагогiчноi науки в практику навчаJтьно-виховноi роботи
вчителiв, реа,riзацiю принципiв науковоi органiзацii прачi та гlманiзацii взасмовiдносин у
колективi;
. пiлготовку звiтних документiв по навчаJIьно-виховного комплексу, складання
документiв для нарахування заробiтноi плати вчителям та iншим працiвникам навчально*
виховного комплексу, зв'язок з бухгалтерiсю з питань виплати зарплати працiвникам
навчаJIьно-виховного комплексу ;

. ведення статистичних звiтiв по навчаJIьно-виховного комплексу;
о проходження вчителями курсовот перепiдготовки;
. пiдготовку та проведення педагогiчних читань, науково-практичних коllференuiй,
ayKuioHiB педагогiчних iдей, узагirльнення й поширення перспективного педагогiчного
лосвiду;
о роботу методичноi рали та методичних об'сднань у навча!тьно-виховному комп.пексi.

проведення методичних днiв та тематичних декад;
о роботу з молодими та маJIодосвiдченими вчителями;
о забезпечення ефективностi ixHboT роботи, зокрема високоi якостi знань. yMiHb i

навичок учнiв;
о ведення класних журналiв та iншоi документацii у 1- 11-х класах;
о щотриманнясанiтарно-гiгiснiчногорежимувнавчаJIьнихкабiнетах;
о органiзацiю облiку дiтей i пiдлiткiв 6(7)-|8-рiчного BiKy у мiкрорайонi навчально-

виховного комплексу'
о здiйснення контролю за вiдвiдуванням r{нями навчаJIьно-виховного комплексУ,

охопленням дiтей загаJIьною середньою освiтою;
о органiзацiю та облiк працевлzlштування випускникiв 9-го та 11-го класiв;
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2.2.

о

a

a

Z.э.
a

о

a

. органiзацiю та облiк оформлення бланкiв документiв на отримання документiв про
ocBiTy;
. створенrбI сприятJ-Iивого морально-психоJIогiчного клiмату в педагогiчному колекти Bi:

о органiзацiю роботи з r{нями та ikнiми батькаrrци;

о виконання rrравил технiки безпеки в навчаJIьно-виховному комплексi та оформлення

докумеllтiв з технiки безпеки.
Безпосередньо керуе:

роботою вчителiв 1 - 1 1-х класiв та вчителiв;

роботоrо класних керiвникiв щодо органiзацii навчальноТ дiяльностi учttiв,
формуваIrгrя в них свiдомого ставлення до навчання;

проведенням контрольних, практиIIних i лабораторних робiт, навчаJIьних екскурсiй.
пiдготовкою та проведенням екзаменiв;

роботою зазiдувачiв кабiнетiв.
Органiзовус:

дотримання у навчально-виховному комплексi сдиних педагогiчних ви]чIог та режиlчJ}
навчальних занять;

облiк успiшностi учнiв 1-11 класiв та вiдвiдування ними 1poKiB;
проведення вiдкритих ypoKiB i взаемовiдвiдування 1poKiB учителями;
перепiдготовку праuiвникiв навчаJIьно-виховного комплексу та проходження

атестацll педагогrчними працlвниками;
пiдготовку й проведення методичних (оперативок) з учителями,
пiдготовку матерiалiв до складання рiчного плану;

свосчасну замiну ypoKiB;

проведення заходiв щодо запобiгання травматизму, дорожньо-транспортним
пригодам, нещасним випадкаi\4, якi трапляються на вулицi та в iнших мiсцях,
о роботу з планування засвоення учнями навчаJIьного матерiалу;
. tlроведення факультативних з€lIIять, опецкlрсiв за вибором;
. пiдготовку й проведення заг€ulьношкiльних заходiв навчаJIьного характеру (олiмпiаr.

предметно-тематичних вечорiв).
Погоджуе свою дiяльнiсть iз директором навчаJIьно-виховного комплексу, з

методичним кабiнетом вiддiлу освiти.

a

a

a

a

о

a

a

2.4.

a

о

о

a

a

a

о

Здiйснюс контроль за:

роботою вчителiв навчаJIьно-виховного комплексу;
станом успiшностi учнiв 1- 11-х класiв, вiдвiдуванням учнями ypoKiB;

роботою класних керiвникiв щодо органiзацii навчальноi дiяльностi y.lp,iu'

навчаJIьним навантаженням учнiв ;

роботою навчальних кабiнетiв, дотриманням санiтарно-гiгiенiчного режймУ;
станом збереження й використанням навчаJIьно-матерiальноТ бази ;

органiзацiсю роботи 1лrнiв iз початковим piBHeM навчальних досягнень та

незадовiльною поведiнкою, а також роботою з обдарованими дiтьми.
IHcTpyKTyc й консультус:

вчителiв щодо проведення навчаJIьних занять i органiзацiТ самоосвiти;

вчителiв i класних керiвникiв щодо складання планiв та звiтiв;

молодих уrителiв tцодо планування й ефективного проведення ypokiB та позакласнrIх

заходiв iз навчальних предметiв;

2.5.
о

a

о

a

о

2.6,

о

учителiВ предметiВ щодО складаннЯ перспектИвних i по}?очних планiв;

завiдувачiв кабiнетiв.
Здiйснюс облiк:

виконання держtlвних програJ\{, календарних i тематичних планiв;
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о

a

a

a

занять lз }чЕя\lи:

a

,
2.7.

СТаТИСТиЧних документiв ;

перевiрки ведення iншоi документац11;

роботи методичного кабiнету;

.u"iдuп" атестацiйних комiсiй;

замiнених ypoKiB;

псдагогiчtlих рад,
Звiтуе:

о перед директором i педагогiчною радою (про органiзацiю, здiйснення й результати

о

о

a

о

a

розклад роботи г}рткlв;

,рuфiки irrд"uiдуuпьноТ роботи з обдарованими учнями; 
,.,пикiнtli I i II семе

графiкиконТролЬнихробiтТапроВеДеннязрiзiвЗнанЬнаПрикiнцiIiIIсеМесТрIВ;
звiт про стан успiшностi учнiв наприкiнцi I та ll:y::li", _ *]-- ,,,пп

розклЩдержавноiпiдсУмковоiатестацiiТаконсУлЬтацiйДЛяВЧиТеJIlВЩоДо

узгоджуватися з а_пфавiтною книгою;

о табелi на зарплату педагогlчних

о проекти наказiв, розпоряджень,

з.i.
о

праuiвникtв,
irrформаuiйних матерiалiв та довiдок iз питань

::",-т;;ilil111l""Тi"".1"JJ;iобов'язки для засryпника директора знавчально-

u"*оrrrоiроботи (ДП) Маменко О,В,:

ВiдповiДас за: 
навчыIьно-виховIIого процесу в дошкiлыrому

"ння та органIзацlюправильне планува

пiдрозлiлi;
. своечасне складання й коригування розкладу занять;

. ВИконання наВча!'IЬних планlв i програм вихователiв; 
__:,-,-,

оВИВчення'УЗаГаJIьненняiвпроваДкенняперсшекТиВногопеДагогiчноГоДосВlДУ
вихователiв; _____ л frбойттi".v нявчаJIьно_виховнот роботи

. впровадже}lнядосягненьпедагогiчн:IYlТ.:|*,"п'навчыIьно
вихователiв, реалiзацiю rrринчипiв науковот органiЗаrlii ПРаПi Та ryМаНiЗаЦij ВЗаСМОВlДl{ОСИli

колективi;ВпонаВчаJIЬно-ВихоВноМукоМплексi.скЛаДання

;" _r*;,iн;;Y#lЁil:'#Жrоi плати вихо вателiв та iнШИ М ПРаЦi ВН И КаМ

доrпкiльного пiдроздiлу навчально-виховного коМПЛеКСУ, ЗВ'ЯЗОК З бlХГа'ТТеРiСrО З ПИТаНЬ

вип:rати зарплати праuiвник* a"..;"; "йп"lj,{ 
навчаJIьно_виховного комплексу;

о Ведення статистичних звiтiв по дошкiльному пiдроздiлу навчально-вих()вного

комплексу;



a

a

о

о

. прохо.s.(еЕЕхвш(оrЕIтепя]ý{икурсовот перепiдготовки;

о пiдготовку та проведенЕя педагогiчних читztнь, науково-практичних конференuiй,

аукчiонiв педагогi.шrпr iлей, рага-гrьнення й поширення перспективного педагогiчногtl

лосвiлу;
о роботу з мOлодими та малодосвiдченими вихователями;

забезпеченвя ефективностi роботи вихователiв;

ведення груповоi та iншоi документачii;

дотриманНя санiтарНо-гiгiснiчНого режиМу в примiщеннi дошкiльного пiлрозлiлу;

органiзачiю облiку дiтей i пiдлiткiв вiд 0 до б pokiB у мiкрорайонi навча,цьно-

виховного комплексу;
здiйснення контроJIю за вiдвiдуванням вихованцями ДНЗ;

створеннЯ сприятлиВого моралЬно-психоЛогiчногО клiматУ в педагогiчному колектиtзi;

органiзачiю роботи з дiтьми та ikнiми батька-пли;

виконання правил технiки безпеки в дошкiльному пiдроздiлi навчально-виховного

комплексу та оформлення документiв з технiки безпеки,

З.2. Безпосередньо керу€:

о роботою вихователiв та iнших працiвникiв

З.З. Органiзовуе:
. дотримання У Дошкiльному пiдроздiлi навчально-виховного комплексу сдиних

педагогiчних вимог та режиму навч€}льних занrIть;

о проведення вiдкритих занять i взаемовiдвiдування занять вихователями;

. перепiдготовку вихователiв та проходження атестацii;

r пiДготовкУ й проведеНня методИчних (оперативок) з виховатеJIями;

. гliдготовку матерiалiв до складання рiчного плану;

о Проведеннязаходiвtцодозапобiганнятравматизму,дорожньо-транспорtним
ПРИГОДа},l, неuIасним випадкам, якi трапляються на вулицi та в iнших мiсцях;

о ПоГоджуС свою дiяльнiсть iз директором навчаJIьно-виховного KoMпJleKcy, з

методистом вiддiлу освiти.

З.4. Здiйснюс контроль за:

. роботоIо вихователiв;

дотриманням санiтарно-гiгiснiчного режиму;
станом збереження й використанням навчаJIьно-матерiальноi бази ;

IHcTpyKTyc й консультуе:

виховатеЛiв rцодО проведенНя навчаJIьЕих занять i органiзачii caMoocBiTll;

вихователiв щодо складання планiв та звiтiв;

молодих та маJIодосвiдчених вихователiв щодо планування й ефективного проRеде}]rrя

занять та виховних за.\одlв'
о вихователiв щодо складання конспектiв занять,

З.6. Здiйснюе облiк:

о виконання державIIих ПРОГРа]\{, календарних планiв;

. звiтiв про кiлькiсть дiтей у мiкрорайонi навчально_виховного комплексу;

. проведоння виховатеJIями занять;

a

a

a

дошкiльного пiдроздiлу.

a

a

з.5.
a

о

о

о

a

з.1.
a

роботи
о

з.8.

статистичних документiв;
перевiрки ведення iншоi документацiТ,

ЗВiТУС: 
i -спягпгiчноIо пап ю, здiйснення й p",nu'u"

перед директором i педагогiчною радою (про органiзачi,

дошкiльного пiдроздiлу) 
'

перед батькiвською громадськiстю та

Ск"падае:

органаN,Iи управлiння освiтою,



4.1.
a

a

о розкlаJ зilЕять-
. графiки вiлсрЕтЕч заЕrIть та вID(овних заходiв;
О Звiт про змiш кЬкоgгi BrTxoBarrцiB у лошкiльному пiдроздiлi навчfu,Iьно-виховIIого
комплексу,
. табелi на зарплату працiвникiв дошкiльного пiдроздiлу;
. проекти наказiв, розпоряджень по дошкiльному пiлроздiлу.
4, Визначититакiобов'язкипедагога-органiзатора (Коваленко Ю.В.)

Вiдповiдас за:

плануванIIя, органiзацiю та облiк виховноТ роботи з г{нями;
роботу громадських органiзацiй, рiзноманiтних клубiв, предметних lур,гitiв,

проведення тематичних вечорlв в навчаJIьно-виховному комплексi;
r роботу методичног0 об'сднання класних керiвникiв;
. пiДГотовку та проведення загальношкiльних заходiв (свят, вечорiв, диспутiв, естафет.
KoHKypciB тоrцо);
о зв'язок iз позашкiльними громадськими органiзацiями;
. випуск загальношкiльних стiнних газет та ix змiст;
О ОРГанiзацiю вiдвiдування учнями позашкiльних навчаJIьно-виховних закладiв, лtузеi'lr.
TeaTpiB, ixHboi 1^racTi в екскурсiях тощо;
. органiзацiю та облiк роботи, щодо запобiгання дитячому травматизму:
. ОРГанiзацiю роботи щодо запобiгання бездоглядностi школярiв i cKocHHlo ними
правопорушень;
. iнДивiдуальну роботу з дiтьми, схильними до асоцiа-llьноТ поведiнки та роботу з

неблагополучними сiм'ями;
о зв'язок зi службшли у справах неповнолiтнiх, органшrи мiлiцii;
. органiзацiю хуложньоi саlrлодiяльностi;
О ОрГанiзацiю санiтарних п'ятниць та чергування по школi класних колективiв;

органtзацiю та проведення суспiльно корисноi дiяльностi;
. СТВорення Й функцiонування дитячих органiзацiй та органiв уrнiвського
самоврядування;
. органiзацiю лiтнього оздоровлення учнiв;. Планування позаурочноi роботi з дiтьми та власноi управлiнськоi дiялыlостi;
. органiзацiю роботи iз соцiальнонезахищеними дiтьми;
. ОРГанiзацiю вивчення, узагаJIьнення Й поширення перспективного досвiду виховноt

роботи;
. забеЗtтечення дотримання прrlвил технiки безпеки i санiтарно-гiгiснiчних норм tliд час
проведення виховних заходiв, робiт;
. органiзацiю просвiтницькоi роботи для батькiв (прийом батькiв або осiб, що ix
заrr,riнюють) з питань виховання дiтей;
о виконання рiчного плану роботи навчаJIьно-виховного комплексу;
о щоденно iнформуе вiддiл освiти Лозiвськоi РЩА за вiдвiдування навчаJIьних заIIять

учнями, температурний режим у навчаJIьному закладi, пiдвiз та харчування учнiв.
Керуе:

дiяльнiстю класних керiвникiв та кJIасоводiв щодо органiзацii виховноi роботи в

класах;
+ роботоIоорганiвучнiвськогос€lмоврядування;
. проведенням загшIьношкiльних заходiв, традицiйних свят i заходiв за lijlан€}l\lи оргаriiв
влади;
. керус дитячими органiзацiями, активом навчаJIьно-виховного комплексу, органами

учнiвського самоврядування.

4.2.
о



о роботою }tетоJ!tчного об'еднання кJIасних керiвникlв.

4.З. Коор.шлнус:

о роботу вихователiв, класних керiвникiв та iнших пiдлеглих йому працlвникlв;

r рОботу з розробки необхiдноi методичноi документацii,

4.4. Органiзовуе:
. планування виховноi роботи в навчаlIьно-виховному комплексl;

о роботу чергового класу, старшого чергового вчителя;

о пiдГотовкУ i проведеНня загаJIьношкiльних заходiв виховного спрямування;

о Проведенняiнструктивно-методичнотроботизкласнимикерiвникамита
органiзаторами позаурочноi дiяльностi дiтей;
о РОботу iЗ соцiальноГо захистУ дiтеЙ iз неблагоПолучних сiмей, а також лiтей, якi

схильнi до правопоруrшень або скоiли ii;
о СТворення дитячих органiзачiй та органiВ 1"fi{ir.,*ого саJ\4оврядування;

о лiтне оздоровлення yIHlB;

о оформлення навчаJIьно-виховного
о роботу з учнями пiд час канiкул;

комплексу вiдповiдно до напрямiв роботи;

о вiдвiдування учнями позашкiльних заходlв;

i дiяльнiсть педагогiчного колект}rву щодо прищеплення учням поваги lu)

загаJIьнолюдських цiнностей, принципiв MopaJIi, формування в них нацiоналыlоТ

самосвiдомостi, культурних потреб, шанобливого ставлення до нацiона"rьних т"радицiii,

звичаТв та обрядiв, до рiдноТ мови;

. проведення заходiв морально-правового спрямування iз за,rученням працlвникtв

правоохоронних органiв ;

. захист прав та iHTepeciB учнiв;

. вiдпочинок учнiв, зокрема дiтей-сирiт, дiтей iз багатодiтних та ма"цозабезпечених,

неблагополучних сiмей, у канiкулярний перiол;

о Надання соцiально-педагогiчноi допомоги fiням i сiм'ям, якi потребують особливот

уваги;
. систематичне проведення заходiв iз профiлактики правопорушень та (lормуваFlI]я в

учнiв правовоi грамотностi, виявлення причин скоених ними правопорушень;

. заJIучення батькiв до проведення виховноТ роботи з r{нями навчЕIJIьно-Rиховного

комплексу;
о вiдкритi виховнi заходи Taix вiдвiдування класними керiвниками навчапьно-

виховного комплексу.
4.5. Сприяс:
. сТВореннЮкомплексНоiсистемивихованЕя,сJryжбиiнформаuiiдлякласних
керlвникlв:'
. проведеннюекспериментальнотроботикласнимикерlвниками.
46. погоджус свою дiяльнiсть iз директором навчапьно-виховного ком ]tлексу,

методичним кабiнетом вiддiлу освiти

47. Здiйснюс контропь за:

. поза}?очною роботою, дiяльнiстю вчителiв, що Ti здiйснюють;

. проведенням аналiзу результативностi виховноi роботи навчыlьно-вихоЁного

комплекъу, якостi роботи окремих педагогiчних працiвникiв;

о ВиКонанняМ планiв виховноТ роботи класними керiвника,I\4и та класоводами;

. ЛРоведенням спортивно-масовоi дiяльностi, вiйськово-патрiотичноТ та красзнавчоi

роботи;
. дотриманням r{няМиСтатУтУйПравилдляуrнiвнаВчаJIЬно.ВиХоВноГокоМПлексУ;



о виконанням санlтарно-гlгlенrчних норм, правил з охорони працi, пожежноi безпеки
пiд час проведеннrI виховних заходiв за межами навчаJIьного закладу;
о випуском загаIьношкiльних стiнних газет та ii змiстом:
. виконаннямпрогрампозакласноiроботи;
о якiстю проведення класних годин, позашкiльних та позакласних заходiв;
о якiстю ведення документацii.
4.8. IHcTpyKTyc й консультуе:

' класних керiвникiв та вчителiв щодо проведення виховноi роботи з учнями, новиноi(
методичнотлiтератури з проблем виховання школярiв, у тому числi з питань охорони прапl
учнiв, запобiгання травматизму та iншим нещасним випадкам;
о батькiв та батькiвський актив щодо органiзацii виховнот роботи з 1пlняп,rи;о членiв дитячих формувань;
. УЧНiвськiколективищодопроведеннякультурно-оздоровчихзаходiв;
о }чнlв навч€lльно-виховного комплексу З питань охорони працi, технiки безпеки.
виробничоi caHiTapii та пожежноТ безпеки.
4,9. НаДаС ДОПОМогу педагогiчним працiвника]\4 в опануваннi та розробцi iнновацiйrrlтх
виховних програN,I i технологiй.
4.10. Здiйснюе облiк:
, проведення класними керiвниками та керiвникаN{и гурткiв, клубiв, об'сдitань KJ|acн}|
годин, позакласних занrIть;
. чергування класiв;
r роботи органiв уrнiвського сапdоврядув€tння;
о Роботи з r{нями табатькалли, якi потребують особливоiуваIи.
4.1 1. Звiтуе про органiзацiю та здiйснення виховноI роботи в навчально-t]иховнсму
комплексi перед директором, педагогiчною радою, вiддiлом освiти та iншими органfu\.{и.
4.12. Складас:
, план роботИ на кожниЙ навчшIьнИй piK та календарНий план виховноi роботи
(самостiйно);
, пиСьмовиЙ звiт диреКтору навччrльно-виховного комплексу про свою дiяльнiсть
протягом 10 дrriв пiсля закiнчення кожного семестру;
о графiк чергуваIлня класiв по навчаJIьно-виховному комплексi;
, спИсttи дiтей-Сирiт, дiтеЙ iз багатодiтних та неблагополучних сiмей, лiл;tiткiв, я Ki
скоiлИ правопорУшення або виявили схильнiсть до протиправноi поведiнки;
о соцiа,rьну характеристику сiмей, де виховуються TaKi дiти;, прОекти накаЗiв, розпорЯдженЬ та iншоi документацii з питань виховноi роботи.

5. Визначититакiобов'язкизавгоспанавчально-виховногокомплекс1/
(Черненко Т.В.):
5.1. Вiдповiдас за:
. збереження булiвлi та шкiльного майна;
. МаТеРiаЛьно-технiчнезабезпеченнянавчаJIьногопроцосу(освiтлення,
водопостачання, наявнiсть належного обладнання й устаткування) ;о чистоту i порядок у шкiльному примiщеннi;
о органiзацiю чергування технiчного персонаJIу;
О РОЗПОдiл обов'язкiв мiж технiчними працiвникаN,Iи навч€lльно-виховного комплексу;
. ОрГанiзацiю поточного ремонту шкiльноi будiвлi та класних KiMHaT;
О ДоТримання санiтарно-гiгiснiчного режиму в навчаJIьно-виховному комплексi;

iнвентаризацiю шкiльного майна та шкiльних кабiнетiв;
складання документацiТ для нарахуваншя зарплати техперсоналу;

опеUIюваIiня,

о

о



. дотриNlання вti\lог lцоJо охорони працi пiд час експлуатацii ГОЛОВНОТ бУЛiВЛi T'I iнmtrX

примiшень навча:Iьно-вII\овного ко\{пJекс},. технологiчного, енергетичного обладнаFIIIя;

о ДОТриNIання НОР\1 ПО/t\е;кноj безпеки в навча-цьно-виховному комплексi:

о

5.2.

l

a

о

a

справнiсть засобiв по/кежогасiння.
Керус:

1lоботоiо технi.tного персоналу шодо прибирання шкlльних пpllr\I1lI].eIlI,,

роботоЮ cтopoжiB та робiтникiв навчально-виховного комплексу;

господарською дiяльнiстю навчаJlьно-виховного комплексу:

роботою з благоустрою, озеленеFtня r прибирання територii навча,lt ьно- IJ иховtIо го

комплексу.
5. j. Органiзовус:
о роботу щодо забезпечення дотримання санiтарно-гiгiснiчних норм пiд час

навчшIьного процесу;
. постачання необхiдних матерiалiв для безперервноi роботll Bcix слv;кб.

r iнвентарниЙ облiК майна навчаJIьнО-виховногО комплексУ. проведеНня iнвентаllИЗаr, i'i

майна;
. дотримання вимог щодо охорони працi пiд час експлуатацii головнОi бУЛiВЛi 'u 

iЦЦl,i,i

примiшень навчыIьно-виховного комплексу, технологiчного та енергетичного обладн;tння

r ЗДiЙсненнЯ перiодичного огJIядУ, поточного ремоIIту примiщеllь та обjIilдItаtlн,I

r Дотримання норм пожежнот безrrеки в булiвлях i спорулах- нагляд за с l ,iHoM заt:обiв

пожежогасiння;
. Проведення щорiчних замiрiв опору iзоляцii електроустановок i електрtlпроводt(и,

пристроТВ заземленНя, ix перiоДичне випробування, вимiрювання рiвня освiтленостi, rityMy tз

примiщеltнях I{авчаJlьI-Iо-виховного комплексу (визначення його вiдповiднос гi прави;iам i

нормам безпеки життя);
о РО_}робкУ iнструкцiЙ з охорони працi для техперсоналу не рiдше Hi;K 1 раз на 5 poKiB,

о навчання й iнструктаж наробочому мiсцi (вступний i перiоличний) технiчного та

обслуговуючого персонаJIу.

5.4. ПогоджуС овою дiялЬнiсть iЗ директором навчаJIьно-виховного KoNlliJIeKcy,

заступниКами диреКтора, з iнженерно-технiчним наглядом вiддiлу освiти, бухгалтерiсrо,

5,5 Здiйснюе контроль за:

о РОботою Bcix прачiвникiв технiчно-обслуговуючого персонаJIу навчаJIьllо-вихоВноГl)

комплексу,
. збереженняМматерiально-технiчногоустаткуваннявкабiнетах;
. Дотриманням санiтарно-гiгiснiчних норм у примirценнi навчально-виховного

комплексУ, Рацiона-rtьнiстю витрат MaTepia,TiB та коштiв навчаJIьно-вихов},Iого ttомплексу,

5.6 IHcTpyKTyc й консультус:

. обслуговуючийперсона,тщодоутриманняматерiа-гrьно-технiчногозабезпеченIlя;

. технiчний ПеРСОНа,'I з питань технiки безпеки,

5.1. Здiйснюс облiк:
. iнвентаризацii шкiльного майна;

о роботизавiдувачiвкабiнетiвщодоматерiально-технiчногозабезпечення,
. зберiгання протипожежного обладнання,

5.8. Звiтуе про пiдготовку навчально-виховного комплексу до нового tlавчального

року та готовнiсть до роботи в осiнньо-зимовий перiод,

5.9. Складас:
о графiк роботи технiчно-обслуговуючого персо,ш,у;

о табель на заробiтну плату технiчно-обслуговуючого персо"-у;

. проекти наказiв, розllоряджень та iнших документiв iз питань госiiодарськоi роботи



о акти списаЕня майша яке вийшло з ладу;
. пл;}ни проведенЕя ремонтних робiт у примiщеннях навчаJIьно-виховного компJIексу
пiд час пiдготовки до нового навчаJIьного року;
. документи дJuI надання орг€IнЕl]чlи, що мЕlють вiдповiднi повноваження, дозволу
експлуатувати шкiльне примiщення у поточному нilвчilльному рочi.
6. Котттролт, за викоrтаIIням даrтого FIаказу запишаю за собою.

Щиректор пidпuс

з наказом ознайомленi:
згiдно

С.Ю..Щмитрiева

С.Ю..Щмитрiсва


