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НАКАЗ ; 

Від 13.09.2021 року № Of 

Про розподіл функціональних обов'язків , , 
та посадової відповідальності між адміністративними 
працівниками та допоміжним персоналом 

З метою раціональної організації праці, здійснення управління освітнім процесом 
та фінансово - господарською діяльністю ліцею й контролю за ними, а також підвищення 
відповідальності керівних працівників ліцею, 

НАКАЗУЮ: 
1 .Розподілити функціональні обов'язки між адміністративними працівниками ліцею-
інтернату таким чином: 
І.Директор ліцею-інтернату Стукало С.Г. 

1.1.Відповідає за: 
- забезпечення ліцею-інтернату кадрами, прийом на роботу і звільнення з роботи 

працівників ліцею-інтернату; 
- організацію та проведення атестації вчителів, вихователів, інших педагогічних 

працівників, подання атестаційних листів та документів для нагородження 
педпрацівників та встановлення їм категорій до атестаційної комісії управління 
освіти Чернівецької міської ради; х' 
підготовку та проведення педагогічних рад, нарад; 

- правильне складання річного плану роботи ліцею-інтернату і плану його 
перспективного розвитку; 
підготовку ліцею-інтернату до нового навчального року; 

- дотримання єдиних педагогічних вимог у ліцеї-інтернаті, режиму навчальних, 
виховних занять; 

- створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників! 
ліцею-інтернату; 

- організацію і якість навчально - виховної роботи серед ліцеїстів, зміцнення їх 
здоров'я та фізичного розвитку; 

- створення належних умов навчання, виховання, проживання та харчування 
ліцеїстів; 

- забезпечення об'єктивності оцінювання знань, умінь і навичок ліцеїстів; 
- оздоровлення дітей, зокрема, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 
- здійснення набору ліцеїстів до 8-10 класів ліцею-інтернату; 
- забезпечення належного фінансово-господарського стану ліцею-інтернату, 
- виконання перспективного плану вдосконалення матеріально-технічної бази 

ліцею-інтернату. 
- дотримання всіх протиепідемічних заходів рекомендованих нормативними 

документами пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби. 
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1.2. Безпосередньо керує: 
- роботою заступників з навчально-виховної, виховної роботи, військово-спортивної 

підготовки, завідуючим господарством; 
- роботою педагогічної ради, педагогічного колективу; 
- бібліотекою ліцею-інтернату. 
1.3. Організовує: 
- роботу відповідно до річного плану закладу; 
- роботу з батьками і громадськими організаціями; 
- роботу по соціальному захисту дітей. 
1.4. Здійснює контроль за: 
- виконанням річного плану роботи ліцею-інтернату, навчального плану, рішень 

педагогічної ради, рекомендацій нарад; 
- функціонування української мови, як державної в ліцеї-інтернаті; 
- дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, правил 

внутрішнього трудового розпорядку ліцею-інтернату; 
- організацією харчування, медичного обслуговування ліцеїстів; 
- забезпеченням дітей одягом, взуттям, підручниками, канцтоварами, предметами 

особистої гігієни, медикаментами; 
- станом викладання української мови, української літератури, зарубіжної 

літератури, історії України, всесвітньої історії, людина і світ, правознавства. 
1.5. Звітує про організацію, здійснення та результативність навчальної, виховної 

роботи, стан матеріально - технічного забезпечення ліцею-інтернату, виконанням 
річного та перспективного планів роботи ліцею-інтернату перед трудовим колективом та 
батьками, 

1.6. Видає накази, розпорядження та інші документи, які стосуються функціонування 
закладу. 1. 7. Погоджує свою діяльність з управлінням освіти Чернівецької міської ради. 

2. Заступник директора з навчально - виховної роботи Чумак В.М.: 
2.1. Відповідає за: 
- правильне планування та організацію вивчення предметів; 
- своєчасне складання і корекцію розкладу уроків, гуртків, факультативів, 

спецкурсів; 
- виконання навчальних планів і програм учителями; 
- забезпечення вчителями високої якості знань, умінь і навичок ліцеїстів; 
- ведення класних журналів; 
- належне ведення особових справ ліцеїстів; 
- дотримання санітарно-гігієнічного режиму в класах, навчальних кабінетах та 

майстернях ; 
- організацію та облік працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів; 
- створення сприятливого морально - психологічного мікроклімату в колективі; 

організацію роботи з ліцеїстами та їх батьками; 
- виконання вимог охорони праці та техніки безпеки під час освітнього процесу; 

роботу з молодими вчителями; ) 
- ведення статистичних звітів; 
- проходження педагогами курсової перепідготовки; 
- роботу методичної ради та методичних об'єднань вчителів; 
- підготовку та проведення семінарів, узагальнення та поширення кращого 

педагогічного досвіду; 
- проходження випускниками ЗНО; 
- виконання річного плану роботи. 

планування та організацію військово-патріотичного виховання; 
- дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальний час, позакласній та 

позашкільній роботі з ліцеїстами; 
- організацію цивільного захисту в ліцеї-інтернаті; 



- ^дотриманням ліцеїстами військової форми одягу; 
- роботу комісії по розслідуванню нещасних випадків; 
- дотриманням режиму закладу; ) 
- чергування учнів по ліцею-інтернату, їдальні; 
- організацію роботи спортивних гуртків, секцій; 
- участь команди ліцею-інтернату в міській спартакіаді школярів, інших спортивних 

змаганнях; 
- набуття ліцеїстами знань і навичок з фізичної і військової підготовки; 
- організацію позакласної і позашкільної роботи з фізичної культури, Захисту 

України; 
- підтримку зв'язків ліцею-інтернату з МВС, ДСНС, ЗС, ДПСУ, СБУ, спортивними 

закладами для спільної діяльності; 
- роботу методичного об'єднання вчителів фізкультури та Захисту України; 
- профорієнтаційну роботу з ліцеїстами та налагодження партнерських зв'язків з 

ВНЗ профільного спрямування; 
- виконання річного плану військово-патріотично^о виховання; 

організацію роботи охоронців ліцею-інтернату. і 
- дотримання всіх протиепідемічних заходів рекомендованих нормативними 

документами пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби. 
2.2. Безпосередньо керує: 

роботою вчителів 10-11 класів; - проведенням контрольних, практичних, лабораторних робіт, навчальних екскурсій; 
- проведенням тематичних атестацій; 
- підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації; 
- роботою навчальних кабінетів та майстерень; 
- роботою класних керівників, вихователів з військово-спортивної роботи; 
- роботою невоєнізованих формувань системи цивільного захисту закладу; 

роботою спортивних гуртків, секцій. 
2.3. Організовує: 
- роботу з планування, засвоєння ліцеїстами навчального матеріалу з предметів, що 

вивчаються; 1 

- підготовку і проведення предметних олімпіад, предметних, методичних тижнів; 
- дотримання у ліцеї-інтернаті єдиних педагогічних вимог; 
- проведення відкритих уроків і взаємовідвідування вчителями ліцею-інтернату; 
- курсову перепідготовку та проходження атестації педагогічних працівників; 
- підготовку матеріалів до складання річного плану роботи ліцею-інтернату; 

своєчасну заміну уроків; 
- чергування педагогічних працівників по ліцею-інтернату. 
- поточне та перспективне планування з військово-спортивної підготовки, 

позакласної роботи; 
- розробку необхідної навчально-методичної документації; 
- заходи з попередження травматизму, ДТП, нещасних випадків; 
- заходи військово-спортивного спрямування; 

2.4. Здійснює контроль за: 
роботою вчителів; 

- станом успішності ліцеїстів ліцею-інтернату; 
- роботою вчителів та вихователів щодо організації навчально-виховної діяльності 

ліцеїстів; / 
- навчальним навантаженням ліцеїстів на уроках, під час самопідготовок; 
- роботою навчальних майстерень, кабінетів, дотриманням санітарно - гігієнічного 

режиму, станом збереження і використання навчально - матеріальної бази в 
навчальному корпусі; 

- організацією роботи дітей з низьким рівнем знань, незадовільною поведінкою; 
- дотримання у ліцеї-інтернаті єдиних педагогічних вимог; 



- .проведенням контрольних робіт, інших видів контролю, визначених програмою; 
- станом викладання математики, фізики, інформатики, астрономії, економіки, 

географії, іноземних мов, біології, екології, хімії, факультативів, фізичної культури, 
Захисту України, спецкурсів, роботою спортивних секцій. 

- роботою гуртків, спортивних секцій; 
- дотриманням Статуту і Правил для ліцеїстів ліцею-інтернату; 
- дотриманням режиму роботи і розпорядку дня; 
- дотриманням ліцеїстами вимог санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці; 
- роботою охоронців та пропускним режимом; 
- проведенням фізкультурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи в ліцеї-

інтернаті; 
2.5. Інструктує і консультує: 
- учителів щодо складання перспективних, календарних поурочних планів, 

організації самоосвіти, підготовки статистичних Звітів; 
- молодих вчителів щодо планування, результативного проведення уроків, 

позакласних заходів. 
2.6. Здійснює облік: 
- виконання державних програм, календарних планів; 
- звітів про кількість та рух дітей; 
- працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів; 

проведення уроків, індивідуальних занять з ліцеїстами; 
- перевірки ведення шкільної документації; 
- роботи методичних об'єднань; 
- засідань атестаційної комісії; 

замінених уроків; 
2.7. Звітує про організацію, стан і результати навчальної - виховної роботи перед 
директором та педагогічною радою, батьками. 

2.8. Складає: ,' 
- розклад уроків ; 
- розклад індивідуальних занять; } 
- розклад державної підсумкової атестації ліцеїстів 9, 11 класів; 
- звіт про стан успішності та руху ліцеїстів наприкінці І та II семестрів; 
- табель на заробітну плату педагогічним працівникам (вчителям); 
- проекти наказів, розпоряджень, довідок з питань навчання, виховання; 
- план військово-спортивної роботи на кожний рік, семестр, місяць; 
- розклад роботи гуртків, спортивних секцій; 
- письмовий звіт про свою роботу протягом 10 днів після закінчення навчального 

року; 
- проекти наказів, розпоряджень з питань військово-спортивної роботи. 
2.9. Сприяє: 
- створенню комплексної системи військово-спортивної роботи; 

2.10. Погоджує свою діяльність із директором ліцею-інтернату, іншими заступниками 
директора. 

3. Заступник директора з виховної роботи : 
3.1. Відповідає за: 
- планування та організацію виховної роботи з ліцеїстами; 
- роботу гуртків за інтересами, органів учнівського самоврядування; 
- роботу методичного об'єднання вихователів, класних керівників; 
- організацію харчування ліцеїстів ліцею-інтернату; 
- облік відвідування ліцеїстами ліцею-інтернату; 
- підготовку та проведення загальноліцейних заходів; 
- зв'язок з позашкільними громадськими організаціями; 



- організацію відвідування ліцеїстами музеїв, театрів; 
- організацію роботи щодо запобігання бездоглядності ліцеїстів і скоєння ними: 

правопорушень; 
- індивідуальну роботу з дітьми, схильними до ч асоціативної поведінки, роботу з 

неблагополучними сім'ями; •, 
- зв'язок зі службами у справах неповнолітніх, органами поліції; 

організацію художньої самодіяльності; 
організацію санітарних днів; - організацію та проведення суспільно - корисної праці, самообслуговування; 

- організацію оздоровлення дітей в канікулярний період; 
- організацію вивчення, узагальнення, поширення кращого педагогічного досвіду 

вихователів; 
- забезпечення дотримання правил техніки безпеки, санітарно - гігієнічних норм під 

час проведення виховних заходів, позакласної роботи; 
- організацію просвітницької роботи серед батьків з питань виховання дітей; 
- виконання річного плану виховної роботи; 
- дотримання всіх протиепідемічних заходів рекомендованих нормативними 

документами пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби. 
3.2. Керує: 
- діяльністю вихователів, класних керівників щодо організації виховної роботи з 

дітьми; 
- роботою органів учнівського самоврядування; 
- роботою методичного об'єднання вихователів, класних керівників. 

3.3. Розробляє разом з психологом програму діагностики та аналізу змін у розвитку 
ліцеїстів. 

3.4. Координує: 
- роботу вихователів, класних керівників, працівників соціально-психологічної 

служби; 
- роботу з розробки необхідної документації виховного спрямування. 

3.5. Організовує: 
- планування виховної роботи в ліцеї-інтернаті; 
- роботу чергового класу, чергових по їдальні; 
- підготовку і проведення загальноліцейних заходів; 
- роботу зі соціального захисту ліцеїстів; 
- оздоровлення ліцеїстів під час канікул; * 
- роботу гуртків, клубів за інтересами; ( 

- діяльність педагогічного колективу, щодо прищеплення ліцеїстам поваги до 
загальнолюдських цінностей, традицій, звичаїв, рідної мови; 

- проведення заходів морально - правового спрямування із залученням 
правоохоронних органів; 
захист прав та інтересів ліцеїстів; 

- систематичне проведення заходів із профілактики правопорушень та формування в 
ліцеїстів правової грамотності, виявлення причин скоєння правопорушень; 

- проведення заходів щодо запобігання травматизму, дорожньо - транспортних 
пригод, нещасних випадків, які трапляються на вулиці; 

- відкриті виховні заходи та взаємовідвідування вихователів. 
3.6. Сприяє: 
- створенню комплексної системи виховної роботи; 
3.7. Здійснює контроль за: 
- роботою вихователів, класних керівників; 
- проведення аналізу результативності виховної роботи, якості роботи окремих 

вихователів, класних керівників; і 
- виконанням планів виховної роботи; 
- виконанням санітарно - гігієнічних норм, правил охорони праці, пожененої безпеки 

в позаурочний час, станом збереження і використання матеріальної бази в 
спальному корпусі; 



якістю проведення виховних годин, нозакласних заходів; 
: в е ї е ^ " а с „ Ю , „ керівниками, вихователями ндаиів виховно, шдивщуально, 

роботи, журналів роботи з батьками; 
- дотриманням єдиних педагогічних вимог до ліцеїстів; 
- станом викладання, трудового навчання, технологій, роботою гуртків. 

^ — ^ н и к і в пюдо проведення корекпійно - виховної роботи з! 
ліцеїстами, опрацювання методичної літератури з проблем виховання; 

. д у е т і в з питань збереження здоров'я, запобігання травматизму та іншим 

І . Р . Х а є Т п о Г о г Г п е д а г о г і ч н и м працівникам в опануванні та розробці інноваційних 
виховних програм і технологій. 
3.10. Здійснює облік: 
- проведення позакласної роботи; 
- чергування класів; у' ^ / 
- роботи органів учнівського самоврядування; 
- роботи з ліцеїстами, які потребують особливої уваги; 
- замінених годин вихователів. . ... 
3.11. Звітує про організацію та здійснення виховної роботи в лщеі-штернаті перед, 
директором, педагогічною радою, батьками. 
3.12. Складає: - план виховної роботи на кожний рік, семестр, місяць; 
- письмовий звіт про свою роботу протягом 10 днів після закінчення навчального 

року; 
графік чергування класів; 

- списки дітей-сиріт, дітей, що залишилися без опіки батьків, підлітків які скоїли 
правопорушення або виявили схильність до правопорушення, протиправної 
поведінки; 

- проекти наказів, розпоряджень з питань виховної роботи; 
- табель використання робочого часу вихователів. 
3.13. Погоджує свою діяльність із директором ліцеїу-інтернату, іншими заступниками. 

4. Завідувач господарством Калініченко В.Г.: 
4.1. Відповідає за: 
- збереження будівель та майна ліцею; 
- матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу (освітлення, опалювання 

водопостачання, наявність належного обладнання, устаткування); 
- чистоту і порядок у приміщеннях ліцею-інтернату; 
- організацію чергування технічного персоналу; 
- розподіл обов'язків між технічними працівниками ліцею-інтернату; 
- організацію поточного ремонту будівель ліцею-інтернату, класних, побутових та 

спальних кімнат, харчоблоку, складів; 
- дотримання санітарно - гігієнічних вимог у приміщеннях лщею-інтернату; 
- інвентаризацію майна; 
- складання табелів на зарплату технічного та обслуговуючого персоналу; 

: Є Г р Т м Г я Т е Г н 7 ™ н і д е м і и „ н х заходів .рекомендованих нормативними 
документами пов'язаних з поширенням коронавірусної Хвороби. 

4 2. Керує: ! 
-робочого технічного персоналу щодо прибирання приміщень ліцею-інтернату; 
- роботою охоронців та робітників ліцею-інтернату, господарською діяльністю закладу; 
- роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території лщею-інтернату. 

4.3. Організовує: 
- роботу щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм під час освітнього процесу; 
- постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи лщею-інтернату; 
- інвентарний облік майна ліцею-інтернату; 



- дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації всіх приміщень ліцею-
інтернату, технологічного та енергетичного обладнання; 
- здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання; 
- дотримання норм пожежної безпеки в будівлях та сЬорудах, нагляд за станом засооїв 
пожежогасіння; / 
- проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок, пристроїв заземлення, 
вимірювання рівня освітлюваності, шуму в приміщеннях ліцею-інтернату (відповідно до 
правил та норм безпеки життєдіяльності); 
- навчання і інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та 
обслуговуючого персоналу; 
- заходи з пожежної безпеки; 
4.4. Погоджує свою діяльність із директором ліцею-інтернату, заступниками директора, 
бухгалтерією. 
4.5. Здійснює контроль за: 
- роботою працівників технічно та обслуговуючого персоналу ліцею-інтернату; 
- збереженням матеріально - технічних засобів ліцею-інтернату; 
- дотриманням санітарно - гігієнічних норм у приміщеннях ліцею-інтернату, 
раціональністю витрат матеріалів та коштів ліцею-інтернату. 
- дотриманням ліцеїстами вимог пожежної безпеки; ^ 
4.6. Інструктує і консультує: 
- обслуговуючий персонал щодо утримання приміщеннь, їх матеріально - технічного 
забезпечення ; 
- технічний персонал з питань техніки безпеки та охорони праці; 
4.7.3дійснює облік: - матеріально-технічних засобів ліцею; 
- майна завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, інших підрозділів ліцею-
інтернату; 
- засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання. 
4.8. Звітує про підготовку ліцею-інтернату до нового навчального року та готовність до 
роботи в осінньо-зимовий період. 
4.9 Складає: 
- графік роботи технічно - обслуговуючого персоналу; 
- табель на зарплату технічних працівників та обслуговуючого персоналу; 
- проекти наказів, розпоряджень, звітів з питань господарської діяльності; 
- акти списання майна; 5 

- плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях закладу під час підготовки до нового 
навчального року, осінньо-зимового періоду; 
- наряди, накази на використання автотранспорту. 

5. Соціальний педагог Іванюк Р.Я.: 
5.1. Відповідає за: 
- надання консультативної педагогічної допомоги ліцеїстам, які потребують піклування; | 
- соціальний патронат проблемних сімей, сімей, схильних до насильства над дітьми; 
- роботу з превентивного виховання по формуванню в ліцеїстів орієнтації на здоровий 
спосіб життя, профілактику алкоголізму, наркоманії, СНІДу, злочинності; 
-облік соціально незахищених категорій вихованців, складання соціального паспорту 
ліцею-інтернату; 
- організацію та облік роботи з питань охорони дитинства; 
- діяльність дитячих громадських організацій об'єднань, планування їх роботи за 
принципами добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням 
ініціативи, запитів, потреб ліцеїстів; ^' 
- участь вихованців у науково - технічній художній творчості, суспільно - корисній 
діяльності, виявлення задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів; 
- організацію дозвілля ліцеїстів; 
- створення умов для виявлення ліцеїстами своїх інтересів і потреб, цікавого й корисного 
проведення вільного часу; 



проведення індивідуальної психологічної діагностики, обробку її результатів, оформлення 
висновків та рекомендацій; . 

проведення групової психодіагностики, обробку її результатів, оформлення 
психологічного висновку; 

індивідуальне консультування ліцеїстів, батьків та вчителів; 
проведення профконсультацій з ліцеїстами ліцею-інтернату, індивідуальне корегування 

поведінки ліцеїстів; 
проведення профілактичної роботи (формування навичок здорового способу життя); 
- співпрацю з ЗМІ; 
- випуск загальноліцейних стінних газет та їх зміст; 
- збереження життя і здоров'я ліцеїстів, дотримання норм охорони праці й 
протипожежного захисту під час проведення позакласних та виховних заходів; 
- роботу дискозалу, збереження матеріальних цінностей. 

5.2. Організовує: ч 
- роботу по професійному самовизначенню та соціальній адаптації вихованців; 
- захист інтересів дітей та підлітків у закладі, в сім/ях та представлення їх інтересів в 

органах законодавчої та виконавчої влади, УМВС, прокуратурі; 
- збір інформації пов'язаної з вивченням інтересів дітей та підлітків; 
- офіційні запити до державних і громадських організацій з приводу створення умов 

розв'язання особистих проблем неповнолітніх; 
- роботу органів учнівського самоврядування; 
- оформлення наочності відповідно до напрямів роботи; 
- роботу з ліцеїстами під час канікул; 
- роботу кімнати-музею ліцею-інтернату. 
- ділові ігри, тренінги з педагогами; 
- підготовку та проведення психолого-педагогічного, семінарів; 

5.3. Бере участь: 
- у підготовці й проведенні семінарів, нарад; 
- у проведенні діагностики, індивідуальних консультацій ліцеїстів, батьків, вчителів; 
- у обстеженні матеріально - побутових умов \ проживання ліцеїстів (спільно з 

вихователями і класними керівниками); 
- у надані рекомендацій класним керівникам і вихователям з питань, які стосуються 

дітей групи ризику; 
- у зборах, конференціях працівників ліцею-інтернату; 
- у консультаціях в наукових центрах, методичних семінарах; 
- у підготовці до проведення виховних годин для ліцеїстів; 
- у педагогічних радах, нарадах; 
- у консультаціях в наукових центрах, методичних семінарах; 

5.4. Веде документацію; 
- визначену положенням "Про психологічну службу системи освіти України"; 
- журнали щоденного обліку роботи; # 
- по звітності своєї діяльності; 
- картотеку соціально незахищених категорій ліцеїстів; 
- стосовно захисту прав ліцеїстів. 
- про узагальнення результатів своєї роботи, звітування про неї. 

5.5. Погоджує свою діяльність із директором, заступниками директора з навчально-
виховної та виховної роботи, практичним психологом, j 
6. Бібліотекар ліцею-інтернату Мацьопа Г.М.: 

6.1. Відповідає за: 
- комплектування та збереження книжкового фонду; 
- оформлення передплати на періодичні видання; 
- створення фонду ліцейних підручників; - систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження; 
- пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу 

інтелектуального розвитку; 
- підготовку інформації для стінгазет та радіоповідомлень. 



6.2. -Керує: 
- роботою читацького активу; 
- роботою щодо формування в ліцеїстів дбайливого ставлення до навчальної і 

художньої книги; ' 
- роботою щодо формування в ліцеїстів навичок самостійної роботи з книгою. 

6.3. Організовує: * 
- допомогу вчителям у підготовці науково - методичних семінарів у рамках 

самоосвітньої діяльності; 
- роботу "Книжкової лікарні"; 
- проведення огляду - конкурсу на краще збереження підручників: "Живи, книго!"; 
- літературні виставки; 
- читацькі конференції, літературні вечори, бібліотечні уроки та інші масові заходи; 
- обслуговування ліцеїстів і працівників ліцею-інтернату у читальному залі; 
- інформаційну роботу (оформлення виставок, вітрин, проведення інших заходів 

щодо пропагування книг); 
- підбір літератури на вимогу читача; 

підготовку та випуск радіогазет. 
6.4. Погоджує свою діяльність з директором, заступником директора з навчально -

виховної роботи, заступником директора з виховної роботи. 
6.5. Здійснює облік: 

- комплектування книжкового фонду, зокрема фонду підручників; 
- користування підручниками (надходження, видача, розподіл по класах); 
- приймає книжкові фонди на відповідне збереження за актом (накладною) і 

здійснює їх облік; 
- бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи непридатної 

літератури відповідно до чинних норм; 
- звітує про організацію, здійснення й результати роботи перед директором та 

педрадою. 
- складає звіт про організацію, здійснення й результати роботи бібліотеки для 

директора ліцею-інтернату. 
7. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

Директор ліцею-інтернату Сергій СТУКАЛО 


