
 

КНЯЖОЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ   

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  Шевченка, 82,а., с. Княжолука, 77540, Долинський р-н, Івано – Франківська обл.  

тел. 0 (3477)  55 - 4 – 02  Код ЄДРПОУ 20564207 
 

                              Н А К А З 

 

      31 серпня 2020р                с. Княжолука                   № 103 

 

Про роботу шкільної 

бібліотеки у 2020- 2021 

навчальному році  

 

 На підставі положення «Про бібліотеку загальноосвітнього закладу», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 14.05.1999 року 

№139 (зі змінами та доповненнями), «Типових правил користування 

бібліотеками в Україні» затвердженого наказом Міністерства культури і 

туризму України від 05.05.1999 року № 275, «Інструкції про посадові 

обов'язки шкільного бібліотекаря», з метою урегулювання порядку обліку 

документів, що знаходяться в бібліотечному фонді шкільної бібліотеки 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити графік роботи шкільної бібліотеки:  

Понеділок - п'ятниця       8.00 - 16.30  

Санітарний  день - остання п'ятниця місяця. 

2. Виділити  дві години робочого дня бібліотекаря для виконання 

внутрішньої  роботи. 

3. Шкільному бібліотекарю Галій Г.Т.: 

3.1. Чітко дотримуватись плану роботи шкільної бібліотеки на 2020-2021 н. р.;  

3.2. Роботу шкільної бібліотеки підпорядковувати загальношкільній 

проблемі; 

3.3.  Проводити діагностичну роботу щодо забезпечення учнів 

підручниками. 

Протягом року. 

3.4. Щорічно брати участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!» з метою 

бережливого ставлення до книг, виховання читацької культури. 

Згідно плану роботи. 

3.5. Навчити учнів технології користування бібліотечними фондами. 

        Постійно. 

3.6. Активно співпрацювати з класоводами, класними керівниками з метою та 

виявлення  та роботи з творчо обдарованими дітьми. 

Протягом року.  

3.7. Забезпечити учнів підручниками та навчальними посібниками. 

До 02.09.2020.  

3.8. Здійснити заходи щодо забезпечення використання у школі літератури, якій 

надано відповідний гриф МОН України до Переліку навчальних програм,  

підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих 



Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх  

навчальних  закладах у 2020/2021 навчальному році . 

3.9. Залучити школярів до читання, виховувати бажання самостійно 

розширювати обсяг знань. 

                      Постійно. 

3.10. Регулярно  повідомляти педагогічний колектив про нові надходження  

літератури до шкільної бібліотеки. 

 3.11. Організовувати  книжкові виставки згідно календаря знаменних і пам’ятних     

 дат . 

  3.12. Визначати непридатні бібліотечні видання та брати участь у    

  підготовці  актів на списання та описів літератури, що підлягає списанню.  

  3.13. Вести  облікову документацію шкільної бібліотеки відповідно до існуючих 

  вимог. 

  3.14. Звітувати  про проведену за навчальний рік роботу на педагогічній раді в      

  травні 2021року.  

  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

 

               Директор школи                        Пенгрин М.В. 

 

               З наказом ознайомлений :               Галій Г.Т.

 


