
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

 

НАКАЗ 

03.09. 2018                                                     м. Ковель                                                             № 116 

Про  тарифіковані доплати за 

перевірку зошитів   

 

 

Відповідно до розподілу годин на 2018/2019 навчальний рік, кількості класів-комплектів та 

учнів в них 

НАКАЗУЮ: 

1. Проводити оплату за перевірку зошитів  при поділі класів вчителям: 

1)  з математики в розмірі 100% 

 
Круцкевич Т.П.   6-Б клас за 4 год. (27 учнів) 

 8-Б клас за 4 год. (23 учнів) 

 9-Б клас за 4 год. (29 учнів) 

    

Михалевич А.Г.        5-В клас за 4 год. (29 учнів) 

 5-Г клас за 4 год. (30 учні) 

 8-В клас за 4 год. (24 учнів) 

 10-А клас за 3 год. (24 учнів) 

 11-А клас за 3 год. (24 учнів) 

    

Кравчук С.І.        11-Б клас за 9 год. (21 учень) 

    

Бешта Н.Я.           5-А клас за 4 год. (30 учнів) 

 6-А клас за 4 год. (30 учнів) 

 8-Г клас за 4 год. (25 учнів) 

    

Семенюк В.С.      6-В клас за 4 год. (30 учнів) 

 6-Г клас за 4 год. (28 учнів) 

    

Філіпчук О.М.    7-А клас за 4 год. (30 учнів) 

 7-Б клас за 4 год. (25 учні) 

 7-В клас за 4 год. (29 учнів) 

 7-Г клас за 4 год. (27 учнів) 

    

Панасюк Г.С.      8-А клас за 4 год. (27 учнів) 

 9-А клас за 4 год. (25 учнів) 

 9-В клас за 4 год. (23 учнів) 

    

Чайнікова Н.А. 5-Б клас за 4 год. (19 учнів) 

 10-Б клас за 9 год. (17 учні) 

 

2)  з іноземної ї мови в розмірі 100%: 
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Корнелюк Р.Л.          3-В клас за 2 год. (15 учнів) 

 4-Б клас за 2 год. (14 учнів) 

 5-А клас за 3 год. (15 учнів) 

 5-Г клас за 3 год. (15 учнів) 

 6-А клас за 2 год. (15 учнів) 

 6-В клас за 2 год. (15 учнів) 

 6-Г клас за 2 год. (14 учнів) 

 8-А клас за 2 год. (27 учнів) 

 8-Б клас за 2 год. (24 учнів) 

    

Козулі М.С.    4-Г клас за 2 год. (15 учнів) 

 5-А клас за 3 год. (15 учнів) 

 5-В клас за 3 год. (15 учнів) 

 6-В клас за 2 год. (15 учнів) 

 6-Г клас за 2 год. (14 учнів) 

 7-А клас за 2 год. (15 учнів) 

 9-В клас за 3 год. (23 учнів) 

 10-А клас за 2 год. (24 учнів) 

 11-А клас за 3 год. (24 учнів) 

    

Жук Л.Л. 1-А клас за 2 год. (15 учнів) 

 1-Б клас за 2 год. (15 учнів) 

 1-В клас за 2 год. (15 учнів) 

 1-Г клас за 2 год. (14 учнів) 

 1-Д клас за 2 год. (15 учнів) 

 2-Б клас за 2 год. (15 учнів) 

 2-В клас за 2 год. (16 учнів) 

 2-Г клас за 2 год. (16 учнів) 

 3-А клас за 2 год. (15 учнів) 

 3-Б клас за 2 год. (20 учнів) 

 4-В клас за 2 год. (15 учнів) 

    

Сухомлін О.Х.     5-Б клас за 3 год. (19 учнів) 

 6-Б клас за 2 год. (27 учнів) 

 7-Б клас за 2 год. (25 учнів) 

 9-Б клас за 4 год. (14/15 учнів) 

 10-Б клас за 2 год. (17 учнів) 

 11-Б клас за 3 год. (21 учнів) 

    

Демчині О.С.     5-В клас за 2 год. (29 учнів) 

 6-А клас за 2 год. (30 учнів) 

 7-А клас за 4 год. (15/30 учнів) 

 7-В клас за 2 год. (29 учнів) 

 8-Г клас за 2 год. (25 учнів) 

 9-А клас за 2 год. (25 учнів) 

    

Сороці І.В. 1-А клас за 2 год. (14 учнів) 

 1-Б клас за 2 год. (15 учнів) 

 1-В клас за 2 год. (15 учнів) 

 1-Г клас за 2 год. (14 учнів) 

 1-Д клас за 2 год. (15 учнів) 

 2-А клас за 2 год. (14 учнів) 

 2-Б клас за 2 год. (15 учнів) 



 2-В клас за 2 год. (15 учнів) 

 2-Г клас за 2 год. (15 учнів) 

 4-А клас за 2 год. (15 учнів) 

 4-Б клас за 2 год. (14 учнів) 

    

Герасимчук Л.О. 3-Г клас за 2 год. (14 учнів) 

 5-В клас за 3 год. (14 учнів) 

 5-Г клас за 3 год. (15 учнів) 

 7-В клас за 2 год. (14 учнів) 

 7-Г клас за 2 год. (14 учнів) 

 8-В клас за 2 год. (24 учнів) 

 8-Г клас за 2 год. (25 учнів) 

 9-А клас за 2 год. (25 учнів) 

    

Олексюк К.С. 5-А клас за 2 год. (30 учнів) 

 5-Г клас за 2 год. (30 учнів) 

 6-В клас за 2 год. (30 учнів) 

 6-Г клас за 2 год. (28 учнів) 

 7-Г клас за 2 год. (27 учнів) 

 8-А клас за 2 год. (27 учнів) 

 8-В клас за 2 год. (24 учнів) 

    

вакансія 2-А клас за 2 год. (14 учнів) 

 3-А клас за 2 год. (14 учнів) 

 3-В клас за 2 год. (14 учнів) 

 3-Г клас за 2 год. (14 учнів) 

 3-Д клас за 2 год. (21 учнів) 

 4-А клас за 2 год. (15 учнів) 

 4-В клас за 2 год. (15 учнів) 

 4-Г клас за 2 год. (14 учнів) 

 4-Д клас за 2 год. (22 учнів) 

 6-А клас за 2 год. (15 учнів) 

 7-В клас за 2 год. (14 учнів) 

 

3)  з української мови і літератури  в розмірі 100%: 

 
Рубчук Т.М.        5-А клас за 3,5 год. (15 учнів) 

 5-В клас за 3,5 год. (14 учнів) 

 5-Г клас за 3,5 год. (15 учнів) 

 6-Г клас за 3,5 год. (14 учнів) 

 9-Б клас за 4 год. (29/15 учнів) 

    

Грабовець О.Л. 5-А клас за 5,5 год. (30/15 учнів) 

 7-А клас за 2,5 год. (15 учнів) 

 7-Г клас за 4,5 год. (27 учнів) 

 8-Б клас за 4 год. (23 учні) 

 8-В клас за 4 год. (24 учні) 

    

Каленчук Н.В.       5-Г клас за 5,5 год. (30/15 учнів) 

 6-Б клас за 5,5 год. (27 учнів) 

 6-Г клас за 5,5 год. (28/14 учнів) 

    

Зінчук С.С. 6-В клас за 5,5 год. (30/15 учнів) 

 8-А клас за 4 год. (27 учнів) 



 8-Г клас за 4 год. (24 учнів) 

 9-А клас за 4 год. (25 учнів) 

    

Федорук О.П.      6-А клас за 5,5 год. (30/15 учнів) 

 7-В клас за 2,5 год. (29/14 учнів) 

 10-А клас за 8 год. (24 учнів) 

 10-Б клас за 4 год. (17 учнів) 

    

Вознюк А.А. 6-А клас за 3,5 год. (15 учнів) 

 6-В клас за 3,5 год. (15 учнів) 

 9-Б клас за 2 год. (14 учнів) 

 9-В клас за 4 год. (23 учнів) 

    

Вакуліч Л.Я. 5-Б клас за 5,5 год.  (19 учнів) 

 11-А клас за 8 год. (24 учнів) 

 11-Б клас за 3 год. (21 учнів) 

    

Задорожня Н.І. 5-В клас за 5,5 год. (29/14 учнів) 

 7-А клас за 4,5 год. (30/15 учнів) 

 7-Б клас за 4,5 год. (25 учнів) 

 7-В клас за 4,5 год. (29/14 учнів) 

 

4)  з російської мови і зарубіжної літератури в розмірі 100% 

 
Дудчик Н.М.          6-Б клас за 2 год. (27 учнів) 

 7-А клас за 2 год. (30 учнів) 

 7-Б клас за 2 год. (25 учнів) 

 10-А клас за 3 год. (24 учнів) 

 10-Б клас за 1 год. (17 учнів) 

    

Мокійчук В.В.       5-А клас за 2 год. (30 учнів) 

 5-Б клас за 2 год. (19 учнів) 

 5-В клас за 2 год. (29 учнів) 

 5-Г клас за 2 год. (30 учнів) 

 8-Б клас за 2 год. (23 учнів) 

 8-В клас за 2 год. (24 учнів) 

 9-Б клас за 2 год. (29 учнів) 

    

Бєлах А.О.            6-А клас за 2 год. (30 учнів) 

 6-В клас за 2 год. (30 учнів) 

 7-В клас за 2 год. (29 учнів) 

 7-Г клас за 2 год. (27 учнів) 

 8-А клас за 2 год. (27 учнів) 

 9-А клас за 2 год. (25 учнів) 

 9-В клас за 2 год. (23 учнів) 

    

Джигун М.П.        6-Г клас за 2 год. (28 учнів) 

 8-Г клас за 2 год. (25 учнів) 

    

Сидорук Г.О.        11-А клас за 3 год. (24 учнів) 

 11-Б клас за 1 год. (21 учнів) 

 

2. Проводити оплату за перевірку зошитів учнів початкових класів у розмірі 15% від ставки 

вчителям: 



 
Шворобей О.Р. – 1-А клас (29/15 учнів) 100 % 

Горова Л.В. – 1-Б клас (30/15 учнів) 100 % 

Гладищук Т.В. – 1-В клас (30/15 учнів) 100 % 

Федорук Л.О. – 1-Г клас (28/14 учнів) 100 % 

Ковальчук Т.А. – 1-Д клас (30/15 учнів) 100 % 

Денейчук І.В.            – 2-А клас (28 учнів) 100 % 

Сомська В.В.        – 2-Б клас (30 учнів) 100 % 

Мартинюк Л.А.     – 2-В клас (31 учнів) 100 % 

Хомік Н.В. – 2-Г клас (31 учнів) 100 % 

Заньчук Ю.М. – 3-А клас (29 учнів) 100 % 

Примачук Л.Б.      – 3-Б клас (20 учнів) 100 % 

Питель М.В.          – 3-В клас (29 учнів) 100 % 

Фугіль Н.М. – 3-Г клас (29 учнів) 100 % 

Кондратюк М.В. – 3-Д клас (21 учнів) 100 % 

Потішук Г.П. – 4-А клас (30/15 учнів) 100 % 

Хлуд О.О – 4-Б клас (28/14 учнів) 100 % 

Михалевич С.О.      – 4-В клас (30/15 учнів) 100 % 

Літвінчук О.В.        – 4-Г клас (29/15 учнів) 100 % 

Камінську Н.О.      – 4-Д клас (22 учнів) 100 % 

 

3. Проводити оплату за перевірку зошитів  учнів, які навчаються за індивідуальною формою, в 

розмірі 50% вчителям: 

 
Зінчук С.С. Українська мова та література за 3 год. 

Рубчук Т.М. Українська мова та література за 3 год. 

Вакуліч Л.Я. Українська мова та література за 3 год. 

Каленчук Н.В. Українська мова та література за 6 год. 

Фугіль Н.М. Навчання грамоти за 3 год. 

Горькава Г.Д. Навчання грамоти, математика за 8 год. 

Бєлах А.О. Зарубіжна література за 0,75 год. 

Дудчик Н.М. Зарубіжна література за 1,5 год. 

Сорока І.В. Англійська мова за 1 год. 

Герасимчук Л.О. Англійська мова за 1 год. 

Козуля М.С. Англійська мова за 1,5 год. 

Корнелюк Р.Л. Англійська мова за 1,5 год. 

Демчина О.С. Польська мова за 1 год. 

Панасюк Г.С. Математика за 7 год. 

Бешта Н.Я. Математика за 3 год. 

Кравчук С.І. Математика за 3 год. 

Питель М.В. Математика за 2 год. 

Заньчук Ю.М. Математика  за 2 год. 

вакансія Англійська мова за 0,5 год. 

 

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

роботи Гусак Р.А.  

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                              Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена:    

 ________________         _____________                                                                           Р.А.Гусак 

     (дата ознайомлення)                                (підпис) 


