
                                                                                                               
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ 
ПЕТРИКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

В і д д і л    о с в і т и 
 

51800, смт. Петриківка, вул. Горького, 3, тел.(234) 2-11-99, 2-11-07, тел/факс 2-47-94, е-mail : rono_ petrik @i.ua 
_______________________________________________________________ 
№_____  від________________                                                      смт.Петриківка 

 
від 01 вересня 2010 року                                                                                             № 135                                                   
 Про відкриття груп 
 продовженого дня 
         На виконання Закону України «Про освіту»  та Закону України  «Про загальну середню 
освіту» та для задоволення освітніх потреб населення  

наказую: 
1. Директорам шкіл:Чаплинської, ПетриківськоїСШ, Петрикіської НСШ, Шульгівської, 

Іванівської, Лобойківської, Хутірської, Миколаївської, Червонопартизанської, Єлизаветівської 
загальноосвітніх навчальних закладів:  
(Щербина Т.П., Сорока М.П., Гомзікова Т.В., Хамаха Н.В., Качан О.М.,Толстун І.М., Демуш С.С.,  
Геймур В.М., Завальний В.П., Лаптьов П.І): 
1.1.Для надання додаткових освітніх послуг населенню створити при загальноосвітніх навчальних 
закладах району 18 груп продовженого  дня.  А саме, при: 

                                         Петриківській СШ                - 4 групи 
                                         Курилівській  СШ                 - 2 групи 
                                         Іванівській СШ                     -  2групи 
                                         Єлизаветівській СШ             -  1групу 
                                         Лобойківській СШ                -  1 групу 
                                         Хутірській СШ                      -  2 групи 
                                         Чаплинській СШ                   -  2 групи 
                                          Шульгівській СШ                 - 1 групу 
                                          Миколаївській НСШ           –  1 групу 
                                          Петриківській НСШ              - 1 групу 
                                          Червонопартизанській НСШ- 1 групу 
з наповнюваністю не менше 30 дітей в одній групі. 
                                                                                                              (До 03 вересня ) 

      1.2. Призначити відповідальну особу з адміністрації школи , що відповідатиме за організацію 
роботи груп продовженого дня, вестиме контроль за їх діяльністю, дотриманням  санітарно-
гігієнічних умов.                                                                                        (До 03 вересня) 
     1.3.  Створити належні умови щодо функціонування ГПД при навчальному закладі, організації 
виховної роботи, дозвілля, самопідготовки, харчування, фізкультурно-оздоровчої роботи 
вихованців, дотримання  санітарно-епідеміологічних умов , режиму дня. 
                                                                                                                         (Протягом року) 
     1.4.  Зібрати заяви батьків , які бажають отримати додаткову освітню послугу для своїх дітей 
щодо перебування їх в ГПД, скласти графіки роботи груп продовженого дня, врахувавши   та 
передбачивши підвіз дітей з (до) школи, роботу дітей в гуртках позашкільних закладів та музичній 
і художніх школах.( Списки дітей подати у відділ освіти). 
                                                                                                                       (Перший тиждень вересня) 
      2. Головному бухгалтеру відділу освіти (Завгородня С.В.) винайти кошти для оплати роботи 
вихователів ГПД (0,66 ставки вихователя (21година на тиждень), крім  2 чергових груп при 
Петриківській СШ, які працюватимуть на повну ставку (30 годин на тиждень). 
                                                                                                                         (До 15 вересня) 
     4.Відповідальність за виконання даного наказу покладається на директорів шкіл, контроль - на 
Мороку Т.В., заступника начальника відділу освіти. 
     
 
Начальник відділу освіти 



Петриківської райдержадміністрації                                                                         С.О. Пряніков  


