
 

Нововодолазький ліцей №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області  

 

НАКАЗ  

 

02.01.2019                                                                                                          № 03 

 

 

Про затвердження посадових і робочих 

інструкцій та функціональних обов’язків 

працівників Нововодолазького ліцею №1 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій, затверджених наказом Міністерства праці України від 29.12.2004 року 

№336 (зі змінами), Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом 

Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. №327 із змінами,  

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778, Типових правил  

внутрішнього  розпорядку для працівників державних навчально-виховних 

закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України  від 

10.04.2000 року №73, Статуту Нововодолазького ліцею №1, за погодженням із 

профспілковим комітетом ліцею, з метою чіткого визначення вимог 

раціонального розподілу обов’язків між працівниками, надання їм необхідних 

прав, підвищення відповідальності за доручену ділянку роботи  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити та ввести в дію з 02.01.2019 року посадові інструкції 

працівників Нововодолазького ліцею №1, а саме: 

1.1. Посадову інструкцію №1 заступника директора ліцею з навчальної 

роботи (додаток 1). 

1.2. Посадову інструкцію №2 заступника директора ліцею з виховної 

роботи (додаток 2). 



1.3. Посадову інструкцію №3 вчителя закладу загальної середньої освіти  

І ступеня (додаток 3). 

1.4. Посадову інструкцію №4 вчителя закладу загальної середньої освіти 

ІІ-ІІІ ступенів (додаток 4). 

1.5. Посадову інструкцію №5 педагога-організатора (додаток 5). 

1.6. Посадову інструкцію №6 практичного психолога (додаток 6). 

1.7. Посадову інструкцію №7 вихователя групи подовженого дня 

(додаток 7). 

1.8. Посадову інструкцію №8 асистента вчителя (додаток 8). 

1.9. Посадову інструкцію №9 учителя інформатики (додаток 9). 

1.10. Посадову інструкцію №10 учителя біології (додаток 10). 

1.11. Посадову інструкцію №11 учителя хімії (додаток 11). 

1.12. Посадову інструкцію №12 учителя фізики (додаток 12). 

1.13. Посадову інструкцію №13 учителя фізичної культури                   

(додаток 13). 

1.14. Посадову інструкцію №14 учителя предмета «Захист Вітчизни» 

(додаток 14). 

1.15. Посадову інструкцію №15 учителя трудового навчання                 

(додаток 15). 

2. Затвердити та ввести в дію з 02.02.2019 року робочі інструкції 

працівників Нововодолазького ліцею №1, а саме: 

2.1 Робочу інструкцію №1 завгоспа (додаток 16). 

2.2 Робочу інструкцію №2 завідуючої бібліотеки (додаток 17). 

2.3 Робочу інструкцію №3 кухара (додаток 18). 

2.4 Робочу інструкцію №4 підсобного робітника (додаток 19). 

2.5 Робочу інструкцію №5 робітника з комплексного обслуговування й 

ремонту будівель (додаток 20). 

2.6 Робочу інструкцію №6 прибиральника службових приміщень 

(додаток 21). 

2.7 Робочу інструкцію №7 сторожа (додаток 22). 

2.8 Робочу інструкцію №8 секретаря-друкарки (додаток 23). 



2.9 Робочу інструкцію №9 двірника (додаток 24). 

2.10 Робочу інструкцію №10 гардеробника (додаток 25). 

3. Затвердити функціональні обов’язки класного керівника (додаток 26).  

4. Затверджені посадові інструкції, робочі інструкції та функціональні 

обов’язки довести до відома відповідних працівників Нововодолазького ліцею 

№1. 

До 04.01.2019 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                                                         О.В.Коваленко  

 

 

З наказом від 02.01.2019 №03 ознайомлені: 

 

Тиндик О.О.        _________ 

Коваль О.В.  _________ 

Адаменко П.О.  _________ 

Білоус Н.І.   _________ 

Борисенко В.О.  _________ 

Боровик І.М.       _________ 

Ванцева А.В.  _________ 

Вітюгіна Л.В.      _________ 

Вотінцев В.О.   _________ 

Груба В.В.   _________ 

Дегтяренко І.О.          __________ 

Жижирій Н.І.  _________ 

Завада В.Л.          _________ 

Іванова А.Ю.  _________ 

Карась О.В.  _________ 

Карбань О.Я.       _________ 

Килипко Л.О.  _________ 

Килипко О.П.  _________ 

Коваленко В.В.  _________ 



Кревецька Л.М.     _________ 

Кузьоменська В.О.  _________ 

Кузьоменський С.Ф. _________ 

Куліш Н.А.   _________ 

Ляшенко В.М.  _________ 

Набок А.М.   _________ 

Перекопська Т.В.  _________ 

Прасол Т.О.  _________ 

Рибчінська Л.М.  _________ 

Скриннікова О.А. _________ 

Собакарь Н.О.    _________ 

Степаненко О.Г.  _________ 

Столяренко О.А.  _________ 

Ступак С.М.  _________ 

Табачун Л.І.  _________ 

Тимченко Є.Є.      _________   

Титаренко Б.О.  _________ 

Тільна Н.В.          _________ 

Трегубова Ю.А.  _________ 

Цяцька М.О.  _________ 

Шиленко О.М.  _________ 

 


