
 

Комунальний заклад 

                           «Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

01.09.2020                                                                                          № 115 

Про організацію роботи бібліотеки 

у 2020/2021 навчальному році 

 

Згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу,  

Інструкцією «Про порядок, доставку та комплектування та облік навчальної 

літератури» (лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.1995 за    

№1/9-217), листа Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В.О. Сухомлинського від 25.05.2020 № 01-9/129 про «Рекомендації щодо 

виходу освітянських бібліотек з карантину» , постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», та з метою підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, 

виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій шкільної  бібліотеки  

НАКАЗУЮ: 

1. Встановити робочий час бібліотеки: понеділок – п’ятниця 08.00. – 17.00. 

Перерва на обід 12.00. – 13.00. 

2. Завідувачу бібліотеки Терещенко Л.П.: 

2.1. Забезпечити бібліотечно-інформаційне обслуговування всіх учасників 

навчально-виховного процесу з урахуванням протиепідемічних та 

профілактичних заходів, в зв’язку з пандемією  COVID-19. 

Постійно 
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2.2. Проводити активну індивідуальну та масову роботу з популяризації 

бібліотечно-бібліографічних знань згідно плану роботи бібліотеки. 

                                                                   Упродовж 2020/2021 навчального року                                                                                                                                                 

     2.3. Вести   електронну реєстраційну картотеку руху підручників.  

                                                            Упродовж 2020/2021 навчального року                                                                                                                                                                          

2.4. Активізувати роботу щодо збереження  підручників. 

                                                           Упродовж 2020/2021 навчального року                                                                              

2.5. Організовувати книжкові виставки згідно календаря знаменних і 

пам’ятних дат.             

                                                            Упродовж 2020/2021 навчального року 

2.6   Своєчасно оновлювати інформацію в розділі «Шкільна бібліотека» на  

сайті комплексу.  

                                                            Упродовж 2020/2021навчального року                                                             

2.7. Налагодити співпрацю з класними керівниками та вихователями щодо 

залучення учнів до читання художної літератури.                                                          

                                                            Упродовж 2020/2021 навчального року. 

3. Класним керівникам: 

  3.1 Інформувати  батьків про можливості шкільної бібліотеки щодо 

забезпечення учнів школи підручниками, та правила користування  

навчальними посібниками, які учні одержують у ній. 

                                              Упродовж 2020/2021 навчального року 

3.2 Заборонити використання  в школі підручників та навчально-методичної 

літератури без грифу Міністерства освіти  і науки України. 

                                                                                                                Постійно   

4. Контроль за виконанням даного  наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Сосонного В.М. 

 

Директор                                                 О.А.Хованова 

 

Терещенко Л.П. 
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З наказом від  01.09.2020 № 115      ознайомлені: 

Терещенко Л.П. 

Тур Л.І. 

Ярошенко Н.М. 

Могилевська Н.П. 

Пухова А.В. 

Бородавка Н.В. 

Черкасова О.В. 

Зінковська Т.К. 

Таратушка О.О. 

Рєпка В.Л. 

Пономаренко О.В. 

Давиденко О.П. 

 

 

 


