
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ГІМНАЗІЯ №267 м. КИЄВА 
 

02091,  Київ-091, вул. Вербицького  7-А      тел. 560-92-56                                                              
 

                                                             НАКАЗ 

01.09.2020                                                                                              №100 
 
Про комплектування  
груп продовженого дня  
і режим роботи в них 
 

На підставі заяв батьків, у яких є потреба в перебуванні їхніх дітей  після 
закінчення навчальних занять в групах продовженого дня,  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Укомплектувати вісім груп продовженого дня згідно нормативних 
документів. 

2. Призначити вихователями груп продовженого дня : 
Йовенко О.Я.          - група № 1,1А клас (1 ставка заробітної плати), каб.267; 

     Лабінську Т.Г.         - група № 2,1Б клас ( 1ставка заробітної плати), каб. 262; 
Заїку Х.І.                  - група № 3,1В клас (1 ставка заробітної плати), каб.263; 
Алексєєнко Т.М.    - група №4, 2А клас (0.5  ставки заробітної плати),  каб. 142; 
Оліферчук Л.П.      - група №4,  2А клас (0.5  ставки заробітної плати),  каб. 142; 
Коломієць К.П.      - група №5,  2Б клас (0.5  ставки заробітної плати),  каб. 139; 
Дербеньову М.Б.    - група №5,  2Б клас (0.5  ставки заробітної плати),  каб. 139; 
Журбей І.І.              - група №6,  2В клас (0.5  ставки заробітної плати),  каб. 141; 
Семенюк О.В.         - група №6, 2В клас (0,5 ставки заробітної плати), каб. 141; 
Сергійчук Н.М.      - група №7, 3А клас (0,5  ставки заробітної плати), каб. 140; 
Катіман Н.О. -        - група №8, 3Б клас (0,5  ставки заробітної плати), каб. 272; 
Дзюбу С.О.             -  група №9, 3В клас (0,5  ставки заробітної плати), каб. 270; 
Кутурженко Т.І.      - група №10, 3Г клас (0,5  ставки заробітної плати), каб. 268; 
Семенюк О.В.         - група №11, 4А клас (0,5  ставки заробітної плати), каб. 271; 
Дербеньову М.Б.    - група №12, 4Б клас (0.5  ставки заробітної плати),  каб. 269; 
Оліферчук Л.П.      - група №13, 4В клас (0.5  ставки заробітної плати), каб.273.  
 
3. Роботу ГПД проводити відповідно до режиму.  

 
4. Вихователям ГПД спільно з класоводами провести збори батьків вихованців 

ГПД, ознайомити їх з режимом роботи і правилами поведінки в ГПД. 
                                                                                            До 10 вересня 2020 року. 



5. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки учнями, збереження 
їх життя та здоров’я покласти на вихователів Алексєєнко Т.М., Дзюбу С.О., 
Катіман Н.О., Кутурженко Т.І.,  Оліферчук Л.П., Дербеньову М.Б., Заїку Х.І., 
Йовенко О.Я., Семенюк О.В., Журбей І.І., Сергійчук Н.М., Лабінську Т.Г., 
Коломієць К.П. 

6. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника 
директора з навчально - виховної роботи Кричевську Ю.Ю. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
                                            

Директор                                            Олена ЮРЧУК 
 

 


