Київська гімназія № 287
НАКАЗ
від 31.08.2017 р

№ 228

Про заборону збору коштів
в Київській гімназії № 287
З метою недопущення порушень та зловживань при наданні платних послуг
закладами освіти, забезпечення виконання ст..53 Конституції України, ст..3 Закону України
«Про освіту», наказу Головного управління освіти і науки Київської міської державної
адміністрації від 07.12.1998 р № 206 « Про попередження порушень при наданні платних
послуг закладами освіти», наказу РУО МС від 18.08.2016 № 245 « Про платні послуги в
закладах освіти району в 2016-2017 навчальному році,
НАКАЗУЮ:
1. Категорично заборонити збирати кошти з батьків учнів та вихованців у гімназії на
будь – які потреби.
2. Категорично заборонити освітні платні послуги – додаткові заняття з учнями в
кабінетах в урочний та позаурочний час без оформлення їх , згідно чинного
законодавства. Послуги надаються тільки понад обсяги, встановлені навчальним
планами і поза розкладом уроків.
3. Всім вчителям – предметникам заборонити збір коштів в стінах гімназії на підручники,
зошити, інші матеріали для навчально – виховного процесу , не допускати випадків
участі педагогічних працівників у зборі
надходжень до благодійного
фонду,заборонити збір коштів на ДПА, випускні вечори.
4. Класним керівникам оголосити на батьківських зборах під підпис батьків про
ознайомлення з наказом РУО МС « Про платні послуги в ЗНЗ Святошинського району
в 2016-2017 навчальному році» від 18.08.2016 р № 245, та з даним наказом
5. Черговому адміністратору покласти в обов’язок в свій черговий день встановити
дієвий контроль за виконанням вчителями предметниками даного наказу.
До 19.09.2017 р
6. У разі виявлення порушень винні будуть притягнені до відповідальності згідно
чинного законодавства.
7. Покласти персональну відповідальність за виконанням даного наказу на класних
керівників і вчителів предметників, адміністрацію закладу, вихователів ГПД,
керівників гуртків.
8. Заступникам директора Устенко Л.Ф. ( 1- 4 кл) Білик О.Ю. ( 5- 8 класи) Румянцевій Л.В.
( 9-11 класи) проконтролювати проведення батьківських зборів для ознайомлення з
даним наказом і здати протоколи з підписами батьків по класам ( згідно з
функційними обов’язками) директору
До 01.10.2017 р
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор гімназії

І.Почечуєва

