
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. ім. О.С.Маковея 
з поглибленим вивченням Інформаційних технологій 

та технологічних дисциплін м. Заліщики
вул. Шкільна, 1, м. Заліщики, 48600 тел. (03554)2-14-67,

______ e-mail :makoveyaschool@gmail.com Код ЄДРПОУ 21130600____________

Від 29 листопада 2016 року № 168-од

Про організацію роботи опорного 
навчального закладу спеціалізована 
школа ім.О.Маковея з поглибленим 
вивченням інформаційних технологій 
та технологічних дисциплін

На виконання нормативних документів МОН України, рішення сесії 

районної ради №106 від 21.06.2016 р., Статуту школи ( нова редакція) 

зареєстрованого 28 листопада 2016 року за № 164300041222.

Н А К А З У Ю :

1. Розпочати роботу спеціалізованої школи І-Ш ст. ім.О.С.Маковея з 

поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних 

дисциплін у складі трьох філій ( Печорна початкова школа, Добровляни 

неповна середня школа, Зеленогайська неповна середня школа і школи 

ім.О.Маковея як опорного навчального закладу з 29.11.2016 року з єдиним 

Статутом, положеннями про філії та як єдину юридичну структуру.

2. Заступникам директора школи І.Р.Галько, О.В.Горішна, Л.М.Чорна, 

О.В.Скоревич,керівникам філій Материнчук М.В., Шипітко О.Р., Семчук З.В. 

приступити до виконання своїх обов’язків згідно функціональних обов’язків 

згідно нової редакції Статуту школи.

а) До 15.12.2016 року вивести зміни в плануванні роботи на 2017рік.

б) Відповідно до наказів райво про кадрові призначення педагогічних 

працівників секретарю школи Рої палю к О.С. прийняти по актах трудові
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книжки педагогів шкіл -  філій, а також технічних працівників філій до 

10.12.2016 року.

в) 3 січня 2017 року завести єдину книгу наказів по опорному 

навчальному закладі, книги видачі документів про освіту, педрад, нарад при 

директору. Рекомендувати керівникам філій вести свої журнали протоколи 

нарад при завідуючому філіями, внутрішкільного контролю.

4. Заступникам директора школи, завідуючим філіями до 15.12.2016 року 

забезпечити єдиний навчально-методичний освітній простір в опорному 

навчальному закладі.

5. Заступнику директора по виховній роботі Скоревич О.Л., психологу 

Свіченюк Н.В. забезпечити виконання своїх обов’язків в повному обсязі на 

всі філії навчального закладу.

6. Вчителям -  завідуючим кабінетами основної школи забезпечити вільний 

доступ вчителів та учнів філій до навчальної бази кабінетів та можливості 

навчатися в них учням філій.

7. До 03.01.2017 року заступникам директора школи, керівникам філій 

перезатвердити режим роботи навчальних закладів, розклад шкіл, навчальні
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