РОГАТИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО
НАКАЗ
м. Рогатин
________________

№ ______

Про організацію
чергування вчителів та учнів у 2018-2019 н.р.
Згідно вимог Правил внутрігімназійного трудового розпорядку для
працівників гімназії з метою підтримання пожежного, санітарно-гігієнічного
стану класних приміщень, дотримання учнями Правил для учнів
НАКАЗУЮ:
1. Організувати чергування вчителів і учнів 3-7 класів у корпусах №1 і №2.
2. Черговим вчителям:
2.1. Розпочати чергування за 15 хв. до початку уроків і закінчити після
прибирання класних приміщень і здачі черговими учнями своїх класів.
2.2. Вести журнал чергування, в якому робити записи згідно вимог.
2.3. Після закінчення чергування здати журнал черговому адміністратору
та класні журнали, які будуть зберігатися у корпусі №1 – методичному
кабінеті, корпусі №2 – у вчительській.
3. Черговим учням:
3.1. Вести журнал чергування і робити записи про санітарно-гігієнічний
стан класних приміщень та поведінку учнів на перервах.
3.2. Вести екран чистоти класних приміщень у корпусі №1 і №2.
3.3. Періодично доповідати на загальногімназійних лінійках про поведінку
учнів та санітарний стан класних приміщень і повідомляти класних
опікунів.
4. Організувати чергування вчителів і учнів 5-7 класів у їдальні.
5. Черговим вчителям контролювати дотримання порядку у їдальні під час
великих перерв та вести журнал чергування згідно вимог. Доповідати
черговому адміністратору про факти порушень.
6. Черговим учням з 10:40 до 13:15 підтримувати належний санітарногігієнічний стан у їдальні та допомагати у видачі страв на столи черговим
учням класу.
7. З метою запобігання порушення навчально-виховного процесу
заборонити використання мобільних телефонів, інших персональних
аудіо- та відеопристроїв під час проведення навчально-виховного процесу
без відповідного дозволу педагогічних працівників.
8. Заступнику директора з виховної роботи Зварчуку Я.М. довести
інформацію про заборону до відома педагогічного, учнівського колективу
гімназії та батьків на батьківських зборах.

9. Класним опікунам 1-7-х класів обговорити на годинах класного опікуна з
учнями питання про необхідність свідомого виконання наказу.
10. Вчителям-предметникам, класним опікунам, керівникам гуртків
здійснювати контроль за дотриманням вимог наказу під час проведення
занять.
11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників
директора Погурало Є.С. та Зварчука Я.М.
12. Інформувати про виконання даного наказу на нараді при директорові та
видати підсумковий наказ про чергування вчителів та учнів в кінці
навчального року.

Директор гімназії

І.В. Доронюк

